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شناسی معماری ایالت قهستان از قرن سوم تا پایان قرن بازخوانی و گونه

 پنجم هجری
 

  1شهاب شهیدانی

   فرشید جعفری
 

  06/11/1395تاریخ دریافت: 
 05/05/1396تاریخ پذیرش: 

  43-60شماره صفحات:  

 چکیده
، خواف، باخرز، قهستان معرّب کُهستان و مخفف کوهستان است و شامل مناطقی چون قاین، ترشیز 

گناباد، طبس گیلکی، طبس عناب )مسینان(، باخرز، خوسف، زام و زاوه بود. در واقع بخش اصلی آن را 
دادند و کرسی این خراسان جنوبی و شهرهایی از خراسان رضوی، یزد و اصفهان کنونی تشکیل می

ان بزرگ بوده است، اما از ایالت قاین بود. این منطقه گرچه در ساختار سیاسی و اداری بخشی از خراس
موقعیت  ،است. قهستان به دلیل بافت طبیعی یادشدهآن تحت نام واحد جغرافیایی مستقل و متمایزی 

مهم جغرافیایی )قرار گرفتن در موقعیت تالقی شاهراه شرق به غرب و شمال به جنوب(، گستردگی و 
ی بوده است. قهستان در آغاز دوره های نژادی و مذهبی گوناگون از دیرباز مورد توجهحضور گروه

ی خراسان و گلوگاهی مهم برای کنترل ایاالت خراسان، سیستان و کرمان به دروازه عنوانبهاسالمی 
دانان اسالمی بوده و گزارشات مفصلی از مورّخان و جغرافی موردتوجهجهت به همین رفت و شمار می

اند. این پژوهش در پی ترسیم صر آن ارائه نمودهه معماری و عنااوضاع این منطقه از جمله دربار
ی متون تاریخی و های سوم تا پنجم هجری بر پایهتصویری کلی از معماری این منطقه در سده

و خارجی، کاربرد  ها و عناصر مختلف آن )مکان و موقعیت، فضای داخلیجغرافیایی است که به ویژگی
ماری این منطقه( پرداخته خواهد شد. در واقع این پژوهش و معرفی شماری از آثار مع بنا، نوع مصالح

قهستان از  ینقش و جایگاه معماری در منطقهت برای پاسخگویی به این پرسش مهم که، تالشی اس
روش پژوهش پیش رو به هجری بر اساس منابع تاریخی چگونه بوده است؟قرن سوم تا قرن پنجم 

 ای صورت گرفته است.هتحلیلی و براساس منابع کتابخان -توصیفی

 انبار.، آب، خراسان، مسجد، قلعهمعماری، قهستان: واژگان کلیدی

                                                           
 Shahidani.sh@lu.ac.ir             ایران آباد،¬خرم لرستان، دانشگاه تاریخ؛ استادیار. 1

 کارشناس ارشد تاریخ ایران اسالمی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران. 2
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 مقدمه
 .ه پیوندی ناگسستنی با خراسان داشتکبود قهستان ایالتی 

قهستان در ساختار سیاسی و اداری بخشی از خراسان شمرده 
المسالک و » در جمله د جغرافیایی ازاما در منابع متعدّ ،شدمی
التقاسیم  احسن»جیهانی،  «العالماشکال»اصطخری،  «الکالمم
خردادبه ابن «مسالک و الممالک» و مقدسی «االقالیم معرفه فی
است.  یادشدهایالت و واحد جغرافیایی مستقل  انعنوبهقهستان از 

هستان و مخفف کوهستان است و شامل نام این ایالت معرب کُ
ناب )مسینان(، طبس گیلکی قاین، گناباد، طبس عشهرهایی چون 

 درواقع بود.)گلشن(، ترشیز، خواف، باخرز، خور، خوسف، زام، زاوه 
بخش اصلی آن را خراسان جنوبی و شهرهایی از خراسان رضوی، 

این ایالت قاین  دادند و کرسیفهان کنونی تشکیل مییزد و اص
 بود.

با به  زمانهمهجری این منطقه در طی قرون سوم تا پنجم 
، ق( 206 -259) های متقارن )طاهریانرسیدن حکومت قدرت

 و غزنویان ق( 279 -389) ، سامانیانق( 247 -393) صفاریان
 ق( 429  -590) سلجوقیان بعدازآن( و (ق 351 -582)

هایی که باعث شهرت قهستان در شد. از ویژگیمی دستبهدست
ای هتوان به نهضتمی است،شده  موردمطالعهی زمانی برهه

آفرید، قارن، سنباذ، همذهبی و اجتماعی ضد خالفت عباسی )ب
عه، اران، مطوّهای اجتماعی )عیّگیری گروه، شکلاستادسیس(

های مختلف مذهبی )مسلمانان، یهودیان، صعالیک( و وجود دسته
( اشاره کرد که از علل مهم آن، و سایر ادیانزرتشتیان، مسیحیان 

سیستان و خراسان( و  حدفاصل) موقعیت ژئوپولتیکی این منطقه
دوری از دستگاه خالفت بود. عالوه بر آنچه گفته شد معماری و 

منابع  الیالبهدر این منطقه طرح و تشکیالت شهرها و نواحی 
و طرح و تشکیالت شهرها، فنون معماری  کند.خودنمایی می

ینات بزرگ حجاری از عوامل اساسی برای تشخیص یتز
ی، ی فرهنگاعی، سطح اقتصادی، توسعههای اجتمدگرگونی

های و تغییرات در دوران نفوذناپذیری، جوارهمارتباط با مناطق 
مختلف هستند. به همین جهت پرداختن به این قضیه در هر 
پژوهشی که حول مسائل اجتماعی و فرهنگی است، امری 

ی قهستان از خ منطقهیرسد. پرداختن به تارضروری به نظر می
تر شدن بسیاری از مسائل مبهم تواند به روشننیز می این منظر

ی سایر مناطق محدوده مانندبهکمک کند. معماری این منطقه 
وضعیت جغرافیایی، خالفت اسالمی، متأثر از عواملی مانند 

ای خاص سبک و شیوه ،ایسیاست هر دورهاقتصاد و مذهب، 
 یدهندهتشکیلاین بحث به عناصر  یدر ادامه داشته است.

معماری، مصالح ساختمانی، آثار و بناهای قهستان از قرن سوم تا 
 گردد.اشاره میپایان قرن پنجم هجری 

 باید گفت؛ تحقیق این پیشینه در مورد پژوهش: پیشینیه -

خراسان  ،قهستان» پژوهشی تحت عنواندر مهدی زنگویی 
 وعموضبسیار سطحی و گذرا به این  صورتبه ،(1388)« جنوبی

گیری قالع اسماعیلی در علل شکل»ی لهامق ؛است اشاره نموده
بیشتر از علل ساخت  (1390) از محمد فرجامی« منطقه قهستان

ای با مقاله رایج در این دوره.قالع سخن گفته است تا معماری 
ای با و مقالهاز صالحی و فرستاده  «انبارهای قهستانآب» عنوان

خراسان دار فردوس در ی و کتیبهانبارهای تاریخآب»عنوان 
بخشی از (، 1393) از عنانی، محمدیان و شریف کاظمی« جنوبی

ی را در حوزه و فردوس شهرستان بیرجند ویژهبهمعماری قهستان 
همخوانی  موردمطالعهی زمانی د که با برههنکنانبار بررسی میآب
ما  سویبهرا ای دریچه ،موردمطالعهاما در مورد موضوع  دنندار

مساجد اولیه ایران از آغاز تا »در کتاب  بارابارا فینستر .ندگشود
از منابع  قولنقلصرفاً با  (،1392« )دوره حکومت سلجوقیان

بدون آنکه  ،به معماری قاین و قهستان دارد جزئیتاریخی اشارتی 
کرسول در کتاب  خصوص داشته باشد.در این فسیریتحلیل و ت
( دنیای 1393) «ری متقدم مسلمانانگذری بر معما»ارزشمند 

-های نخست اسالمی را در پناه باستانمعماری سده یگمشده

قرار داده است اما توجه مفصلی به روایات  کندوکاوشناسی مورد 
که اطالعاتی در محدوده قهستان  تاریخی نداشته است، همچنان

موده نواحی اصفهان، بلخ و سیراف تمرکز ن ارائه نداده و بیشتر بر
نگاری ذکر این نکته این نیز حائز اهمیت است که در تاریخ است.

مقاله، جایگاهی برای معماران و  موردبحثویژه در ادوار هنر به
منابع از خود ابنیه و  کهدرحالیاست  نشدهتعریفاصحاب معماری 

اند. بر این موضوع همچنین کرّات سخن گفتهمعماری اجتماعی به
-زمان و به درگذرران ـاری ایـوه معمـسیاری از وجزود؛ بـباید اف

ها و آشفتگی ایام از بین رفته است اما توصیفات واسطه خرابی
نویسندگان آن دوره، ما را از حیات شهری و  یپرمایهجاندار و 

کند و در حقیقت معماری پیشرفته در آن ادوار تاریخی آگاه می
 شدهفراموشهای وانی نمونهتاریخ معماری از طریق بازیابی و بازخ

چنین اهمیتی،  باوجودگردد. معماری، تصحیح و تکمیل می
 درواقع است. قرارگرفته موردتوجهخصوص کمتر  مطالعات در این

معماری توجه  یهای حوزهکه پژوهش گفت چنیناینباید 
های تاریخی در باب معماری چندانی به ارزش منابع و گزاره

نوز مطالعات منسجمی در خصوص بازخوانی و ه و اندنداشته
انجام نگرفته  ادوار گذشته ایران شدهفراموشاری کشف معم

 است. 
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بازیابی بخش  هدف از انجام این پژوهش، هدف پژوهش: -

معماری قهستان  باب در ویژهبهفرهنگی قهستان  از تاریخ مهمی
 .سه قرن است طول ایندر 

در و عناصر آن اری نقش و جایگاه معم پژوهش: سؤال -

هجری بر اساس قهستان از قرن سوم تا قرن پنجم  یمنطقه
 منابع تاریخی چگونه بوده است؟

معماری و عناصر آن رسد که به نظر می پژوهش: یفرضیه -

و اقلیم  ی قهستان به علت وجود عوامل جغرافیاییمنطقهدر 
خراسان، )وجود کوه، بیابان و ...( و نزدیکی به ایاالت مهم  خاص

های مختلف قومی و نژادی و سیستان و کرمان، حضور گروه
های گونه ،مواد و مصالح از حیث های مذهبی متعدد،وجود دسته

داشته  فردیمنحصربهمتنوّع و ابعاد  غیرمذهبی معماری مذهبی و
   است.

 نظری استهای این تحقیق از نوع پژوهش تحقیق: یشیوه -

های این داده است. صورت گرفته یلیروش توصیفی و تحل با و
و ها، تواریخ محلی و عمومی کتب جغرافیایی، سفرنامهپژوهش از 

 . اندقرارگرفتهمورد تحلیل  سپس و شدهگردآوریقات معاصر یتحق

 جغرافیایی تاریخی قهستان: . 1
و  «هستانکُ» آن معرب که ای از خراسان بودقهستان منطقه

خردادبه . ابن(539 ، ص1344دا، )دهخ است «کوهستان»مخفف 
 ، ص1365رسته، رسته )ابن(، و ابن243 تا، صبه، بیخردادابن)

ولی  اندکردههاشارهای خراسان به این منطقه ( در ذکر خوره121
اند. اصطخری نیز نامی از شهرها و نواحی آن به میان نیاورده

کرده و دانان، قهستان را جزء خراسان ذکر همچون اکثر جغرافی
« در خراسان گرمسیر نیست اال به ناحیت کوهستان»نوشته است: 

منتفی دانسته است  و وجود هرگونه شهری را به این نام
 یحوقل برخالف گفته(. ابن154ص  ،1347)اصطخری، 

قه خبر داده اصطخری از وجود شهری به نام قهستان در این منط
ی بسیاری با گفته( که البته این 180 ، ص1366حوقل، است )ابن

 دانان دیگر منافات دارد.جغرافیاز 

و قهستان از جمله »جیهانی قهستان را ذیل خراسان آورده است: 
هیچ شهر نیست  جا بدانخراسان بر حد بیابان فارس و کرمان و 

بدین نام. و این نام والیت است و شهرهای آن قائن است و 
یت و طبس جنابد )گناباد( و تون و خور، خوسف، طبس کر

وی همچنین شهرها و روستاهای قهستان را از یکدیگر «. مسینان
های آن ها را بیابان دانسته و عمارات و آبادانیآن حدفاصلدور و 

را در مقابل دیگر مناطق خراسان ناچیز قلمداد کرده است 
 (.170 ، ص1368)جیهانی، 

تون، ینابذ )گناباد(، طبس عناب، خوسب »مقدسی از شهرهای 
ی این والیت قصبه عنوانبه« )خوسف(، طبس التمر، خور و قاین

« هشتاد فرسنگ سنگین در هشتاد»و طول آنجا را  است بردهنام
های خشک و ها و دشتآن را کوهدانسته است که اکثر 

در  (.301 ، ص2م.، ج 1967است )مقدسی،  فراگرفته وعلفآببی
مشتمل بر  ت قهستانالالمولف است، اییستان که مجهولتاریخ س

 ، ص1352المولف، است )مجهول« قائنات و ترشیز و طبس»
فندق در تاریخ بیهق در فصلی که به ذکر والیات (. ابن234

« ربع معمور عالم»اختصاص داده است از پنجاه والیت معتبر 
-یت ذکر کرده است )ابنبیست و هفتمین وال عنوانبهقهستان را 

قوت حموی قهستان را تعریب یا (.19 ، ص1361فندق، 
دانسته است و در « هاناحیه کوه»کوهستان و آن را به معنی 

چنانی و تنها شهرتش را ها و ارتفاعات آنآنجا را فاقد کوه ،ادامه
در  (.154 ، ص1362ظ دانسته است )حموی بغدادی، بدین لف

تاریخ سیستان ساخت قهستان به سام بن نریمان جد رستم؛ 
روزگار »است. این منطقه در  شدهدادهایرانی نسبت  پهلوان شهیر

« جاهلیت ]قبل از اسالم[ در فرمان پهلوانان و مرزبانان سیستان
(. مولف تاریخ سیستان، 24 ، ص1352، المولفبوده است )مجهول

این در حالی است که در  است. قهستان را با عنوان شهر آورده
کنیم و چنانکه خورد نمیاین ایالت، ما به شهری با این عنوان بر

هیچ شهر نیست بدین نام و این  جا بدان»جیهانی نوشته است: 
 (.170 ، ص1368)جیهانی،  «نام والیت ]؟[ است

عالوه بر این منطقه، مناطق دیگری نیز بودند که به این نام یعنی 
ها ایالت جبال )شامل: ترین آنو معروف شدندقهستان، خوانده می
دینور( بود )رک به: یعقوبی، و صفهان، نهاوند ری، قم، همدان، ا

(، 49تا، ص خردادبه، بی(. در کرمان )ابن218، ص 2، ج 1347
(، قم 98، ص 1349فقیه همدانی، ؛ ابن20اصفهان )همان، ص 

( و 713، ص 1، ج 1380، حسینی فسایی، 56، ص 1361)قمی، 
 ( نیز مناطقی به این نام187، ص 1، ج 1383یزد )سمرقندی، 

 وجود داشت.
قهستان نامی است که به علت شرایط طبیعی برخی معتقدند 

فراوان نام خود را بر اقوام  احتمالبهمنطقه بر آن اطالق شده و 
-اَسه»ی واژه شدهگفتهآریایی ساکن آنجا تحمیل کرده است. 

را که نام قوم آریایی ساکن در این منطقه « ساگارتیه»یا « گرته
-اند که خود میدانسته« غارنشین»و « نشینکوه»بود، به معنای 

 ی هخامنشیان عنواندر دوره .تواند دلیلی بر این مدعا باشد
حدود طبیعی قهستان را تحت تأثیر قرار « سرزمین ساگارتی]ها[»

تر اطالق شده است )زنگویی، ای وسیعداده و این عنوان به منطقه
از  (.66 ص، 1393؛ جعفری، شهیدانی و جعفری، 18 ، ص1388
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ی اسکندر و جانشینان او چگونگی وضع قهستان در زمان سلطه
ی )سلوکیان( اطالعاتی در دست نیست و آنچه که هست بر پایه

هایی در دهد راهحدس و شایعه است. آلفونس گابریل احتمال می
های ساخت اسکندر را به هم این منطقه وجود داشته که آبادی

ی نمونه از قائن در سرزمین داده است، وی براپیوند می
-تفاده میبرد که اسکندر از آن اسکوهستانی شرق ایران نام می

برخی از مردم امروزه (. 379 ، ص1385کرده است )گابریل، 
گناباد اعتقاد دارند که شهرشان پس از ورود اسکندر به ایران 

 است البته در منابع به چنین چیزی اشاره نشده است. شدهساخته
اند. پیدا در قهستان داشته تریپررنگ اشکانیان حضور احتماالً

 -در حوالی خوسف «کال چنگال )جنگال(»ای به نام شدن کتیبه
های یکی از ساتراپ فرمانبهشود که گفته می -از نواحی بیرجند

پسر اردشیر نقر گردیده و او را در  ؛«نخور»اشکانی قهستان به نام 
دهد )زنگویی، ه شیر نشان میبیبا حیوانی ش زورآزماییحال 
کند. در (، این فرضیه را تا حدودی تأیید می34 ، ص1388

ی فخرالدین اسعد گرگانی که سروده «ویس و رامین»ی منظومه
. مینورسکی در خوریمبرمیاست، ما به کرّات به نام قهستان 

ی جغرافیایی آن را مربوط گفتاری که در مورد این اثر دارد، زمینه
و  461 ، صص1389اشکانی دانسته است )گرگانی، ی دوره به

بعد از به قدرت رسیدن اردشیر و بنیان نهادن حکومت  (.451
 درآوردبه تصرف ترین مرزهای خراسان را ساسانی، وی شرقی

در این محدوده قرار و قهستان نیز  (104 ، ص1373)مارکوارت، 
در « الخ مزار»هایی که در محلی به نام نگارهگرفت. سنگمی

ی ، حکایت از اهمیت این منطقه در دورهاندپیداشدهحوالی بیرجند 
صحنه بزم و »ها نگارهشود این سنگاسانی دارد. گفته میس

 یاپادشاه هیاطله )هون « عروسی قباد با دختر آخشنواز )خشنواز(
ی چند شخصیت از این قوم را به تصویر کشیده ها( و چهرههپتال

قهستان دارد  یمنطقهها در حکایت از حضور آن است و این
با  حکومت ساسانی وپس از سقوط  (.34 ، ص1388)زنگویی، 

ز مناطقی که در شرق ایران توانست ورود اسالم به ایران یکی ا
قهستان بود )برای اطالع  ،نداهمیت و ارزش خویش را حفظ ک

، 1392به: جعفری، جعفری و بندانی،  ینه رکبیشتر در این زم
، صص 1393و جعفری، شهیدانی و جعفری،  10 -25صص 

منطقه  این ویژگی معماری ادامه به جایگاه و در که (107 -126
 شود.می پرداخته سوم تا پنجم هجری قروندر طی 

بنابر آنچه در باب جغرافیای تاریخی و مخصوصاً نام و نشان 
 توان استنباط کرد که: می ،گفته شدقهستان 

نداشته و این نام به دلیل تمایز  توجهیقابلارتفاعات قهستان . 1
به آن  ،تر قرار داردای پستاین منطقه از سیستان؛ که در منطقه

آباد و باقران مومن ؛های معروف این ناحیهاست. کوه شدهداده
این منطقه  .2کنند. ها هستند که معمولی جلوه مینمونه این کوه

، مده است: قهستان، کهستانآمختلفی در منابع  هایبانام
اند، که همین های این ایالت نیز به همین گونهکوهستان و شهر

در این ایالت شهری به  .3. طلبدقق را میموضوع دقت بیشتر مح
. گرچه وجود ندارد موردمطالعهزمانی  ینام قهستان در این برهه

د روستایی به همین نام وجود دار« درمیان»امروزه در شهرستان 
رود قدمت چندانی یی اهالی این روستا، گمان نمکه به گفته
اند و به بیشتر منابع قهستان را ذیل خراسان آورده .4داشته باشد. 

ت، اما ـاس یادشدهایالت  عنوانهبرسد علیرغم اینکه از آن نظر می
عالوه بر این منطقه، مناطق  .5شد. میرده ـراسان شمـزء خـج

قهستان(، ن نام وجود داشته است )جبال )دیگری نیز به همی
یکی  موردمطالعهی نباید با منطقهکه ...(  قهستان کرمان، یزد و

محدوده جغرافیایی قهستان قدیم و  های ذیلدر نقشه .تصور شوند
 .(1 و 2 شکل) است شدهدادهجدید نشان 

 

 
 نقشه خراسان، سیستان و قهستان  -1شکل 

 1366، حوقلمأخذ: ابن
 

 
 موقعیت تقریبی قهستان در نقشه کنونی ایران  -2شکل 

 1393، مآخذ: جعفری، شهیدانی و جعفری 
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شکی نیست که توصیف سیاحان و جغرافیدانان از بناهای 
اسالمی، ابعاد و مصالح و مسائلی از این قبیل ارزشمند است اما 

-داشت که این وصف فاقد اصطالحات فنی و روش باید در نظر

 (.174، ص 1388)میشل،  های ساخت، نوع طراحی و تزئین است
در واقع بین مباحث هنری و اصطالحات دقیق معماری با توصیف 

سیاحان از بنا و معماری آن خان و جغرافیدانان و رنویسندگان، مو
در آثار این  فات معماریتوصی هایی وجود دارد. پرداختن بهتفاوت

که ما را با حیات شهری و کیفیت نویسندگان گذشته از آن
، بر دانش ما از تاریخ معماری کندتاریخی آشنا می یمعماری دوره

افزاید. باید گفت که بخش مهمی از تاریخ معماری ما که می
ها وجود شامل آثار و عماراتی است که امروزهیچ نشانی از آن

-نی و بررسی چنین روایاتی تحقق میزخواگردآوری، با ندارد در

ی در دوره ی قهستانمنطقهو بناهای  معماری آثاراء اجز یابد.

 ،خ معماریـدر تاریگنبد:  .1 :بوده است به این شرح موردمطالعه

-از گذشتهرفت کار میر ساخت برای استحکام بهـگنبد که از نظ

ن ـباستان ای ران نیز از عصرـه است. در ایـهای دور وجود داشت
پس از  اسالمی یر مهم معماری رواج داشت و در دورهـعنص

 مشخصات اصلی معماری اسالمی گردیداز گنبدها دوره سلجوقی 
گنبد در معماری قهستان استفاده از  (.124 ، ص1388، میشل)

. ه استکاربرد داشتدر معماری بیش از هر نوع پوشش دیگری 
 کاربرد فراونبه  ،کندبت مین صحناصرخسرو در جایی که از قای

کند که گنبد . وی گر چه دقیقاً مشخص نمیاست کردهاشاره نبدگ
ذکر  طورکلیبهاما  ،شدهچه نوع ابنیه و عماراتی استفاده میای بر

 «ر به گنبد استی شهعمارت همه»کند که در قاین می
وی بیشتر به سخن آید به نظر می .(171 ، ص1354)ناصرخسرو، 

که بیشترین جامعه عمارت و  اشاره دارد های گنبدیل و خانهمناز
وی از وجود  از سوی دیگر. ه استدادتشکیل می ابنیه شهر را

ی هر دو فرسنگ در )گنبدک( که به فاصله های کوچکیگنبد
و سبب ساخت  ، خبر دادهاندهدهای حوالی قهستان بومیان بیابان

 دم راه را گم نکنند و نیز ]در[تا مر»گونه نوشته است: ها را اینآن
 .(168ص  ان،ـ)هم «جا آسایش بکننددر آنای گرما و سرما لحظه

 تـان سخن گفته اسـاین بیاب تیزنوکریل نیز از گنبدهای ـگاب
ه ـکت ـاز تصور نیسه دور ـک (232 ، ص1385 ریل،ـ)گاب

خسرو به رکـه ناص دـباشان گنبدهای کوچکی ـمنظورش، هم

صحن یا حیاط یکی  صحن )حیاط(: .2 است. کردهاشاره هاآن

که این شیوه  -معماری قهستان بود های مهمز ویژگیدیگر ا
این و در بناهای  -از اسالم استپیش معماری احتماالً یادگار 

را برای کاربرد اساسی داشت. مقدسی استفاده از آن عنصر  ،منطقه
أیید کرده ...( ت )مسجد ترشیز و هایی از جمله مساجدساختمان

حوضی  ،زکه در صحن و حیاط مسجد ترشیاست. وی آورده 
ر بود یکه برای رفع نیاز مسلمان به وضوخانه و تطه بود شدهتعبیه

البته صحن فقط برای مساجد  (465 ، ص2ج  ،1361)مقدسی، 
نیز به  برخی بناهای دیگرکاروانسراها و نبود، بلکه برای مدارس، 

قرار دادن فضای داخلی، بنا را از  کانون» که همین رفتکار می
و محلی را برای  «کردو عادی جدا می و فعالیت روزمره سروصدا

... تأمین  بندی در کاروانسرا و، بارگیری و باراستراحت مسافران

 سردابه .3 .(18 -19 ، صص1374)کیانی،  دنمومی

بودند که اکثر اهالی زیرزمینی  هایها اتاقسرداب: )سرداب(

در  ویژهبهآن،  محیطتر بودن ، به جهت خنکی قهستانهمنطق
مستوفی در مورد  کهچنان کردند.استفاده می هااز آن فصول گرم،

در بیشتر  ]و[ ... قاین[ شهری بزرگ است»] قاین نوشته است:
 ، ص1362قزوینی،  )مستوفی «ها ساخته باشندها سردابخانه

 انکارغیرقابلساختمان  ه درپلّ یاهمیت ویژهه: پلّ .4 .(145

آید. ر شاخص به چشم نمییک اث عنوانبهاست، گرچه همواره 
ی هاضاکان بودند که فدارای پلّ انبارها و ...مساجد، مدارس، آب

، ص 2ج  ،1361)مقدسی،  کردمختلف را به همدیگر منتهی می

و به بنایی مناره یا منار به معنای جای نور است مناره:  .5 .(475

ذهبی مانند شود که عموماً کنار بناهای مد و کشیده گفته میبلن
 ، ص1374)کیانی،  شدندساخته میها مدارس، مساجد و مقبره

الگوی  شد.، که به اشکال مختلف منفرد و زوجی استفاده می(20
های کوتاه و مربع شکل بنایی پیش از اسالم ها برجی منارهاصل

، ولی شدیسایی ساخته میابد و با مقاصد کلبود که برای مع
 .(143 ، ص1388)میشل، افزودند مسلمان بر ارتفاع آن  معماران
بحث معرفی آثار مدر  ،های قهستانهایی از منارهبه نمونهدر ادامه 

ی بیشتر در دورهکه  گرددمیو بناهای تاریخی این منطقه اشاره 
 -ن هنر و معماری استهای درخشاکه یکی از دوران -سلجوقی 

متأسفانه آگاهی ما از  .اندشدهساختههای مختلف و با کاربرد
بسیار  ،ی ساختن و طراحی امور ساختمان در این منطقهنحوه

شود، میاشاره چه است و در متون تاریخی نیز به آن محدود
توان بودی بناها و عناصر آن است که میعوامل مهم تخریب و نا

، در برابر عوامل طبیعیاومت مصالح حدس زد عالوه بر عدم مق
عوامل  برابر در مورداستفادههای ساختمان عدم کارایی کافی

عدم مانند  ؛عوامل انسانیمانند زلزله است و همچنین  ؛طبیعی
 ها افزود.و ثبات سیاسی را نیز باید به آن آرامش

 مصالح ساختمانی: مواد و .3
ح ی قهستان از مصالمنطقهبناها در  جهت ساخت و احداث 

 :که در ادامه به آن خواهیم پرداخت شدمتنوعی استفاده می
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اند، جنس دانانی که از این منطقه گذر کردهاکثر جغرافی ل:گِ. 1

 خریستاند. برای نمونه ال دانستههای این منطقه را از گِنساختما
 و جیهانی (180 ، ص1366) حوقل، ابن (215 ، ص1347)
-قصبه ر قاین،ـی بناهای شههمه گونهیکبه  (170 ، ص1368)

اند. برای افزایش دیگر شهرهای آن را از گل دانسته ی قهستان و
خشت پخته یا خام به کار  صورتبهمقاومت گل معموالً آن را 

 ز وـحیواناتی مثل باند و از الیاف خرما، خاکستر و موی بردهمی

 .2.(433 ، ص1364زاده، )سلطان دـشیـاده مـاستف مـامثاله

اش در زمانی به خاطر خاصیت سفت کنندگیگچ شاید  چ:گ

مقدسی  بوده است. ران و بنّایانمعما مورداستفادهمحدود، همواره 
از گچ برای ساخت این بنا  ،ی معماران مسجد ترشیزاز استفاده

ساخت در  .(465 ، ص2 ، ج1361)مقدسی،  خبر داده است
 شدفاده مید این دوره نیز از گچ استمحراب مساجتزیینات 

 ترینمهمآجر از  آجر: .3 .(26 ، ص1379و محمدی،  )مالزاده

مصالح ساختمانی بود که عالوه بر استفاده از آن در بدنه 
در چهار قرن اول  رفت.برای زیبایی بناها نیز به کار میساختمان، 

اد نبوده است در این منطقه چندان زی ،میزان استفاده از آنهجری 
بود، مسجد  کاررفتهبه هایی که در آن آجرانو از معدود ساختم

نیز  ازاینپیشکه  ؛(465، ص 2، ج 1361)مقدسی،  ترشیز بود
ی سلجوقی که اما از دورهچندبار از آن سخن به میان آمد. 

استفاده از آن  ،معماریش از استحکام و زیبایی خاصی برخوردار بود

ی قرون اولیهکه جغرافیدانان آن باوجود چوب: .4 رایج شد.

)اسنخری،  اندیادکردهقهستان  ها و درختان فراوانباغاز  اسالمی
، 1368؛ جیهانی، 180، ص 1366حوقل، ؛ ابن215ص  ،1347

اده از ای به استفاما عجیب است که در منابع اشاره ،(170 ص
البته شاید  ی قهستان نشده است.های منطقهچوب در ساختمان

ها باشد و رافیایی و کاربرد گنبد در سقفجغاین به جهت موقعیت 
-ها و پنجرهبدربه ساخت تصور بر این است که استفاده از چوب 

قهستان علیرغم  یه: منطقسنگ .5 شده است.ها محدود می

 و مرتفع فراوانهای ای دارای کوهشود منطقهنامش که تصور می
یج بوده ، رایکی از مصالح مهم عنوانبهاشد و استفاده از سنگ ب
ه از آن و شاید استفاد خوریمبرنمیشد، در منابع به چنین چیزی با

ها کاربرد ههای منازل و پلّها، پیها، کتیبهبرای ساختمان آرامگاه
ای ریز به اشکال مختلف در همقدسی از وجود سنگ داشته است.

احتماالً برای تزیین و ، که های اطراف این منطقه خبر دادهبیابان
، ج 1361)مقدسی،  ها کاربرد داشته استهای ساختمانکاریریزه

 .(720 ، ص2

 آثار و بناها: .4

که  قهستان در این دوره دارای آثار و بناهای تاریخی بسیار بوده 
است.  نمانده جایبهها اثری و از آن اندشدهتخریبها بیشتر آن

 نندما ؛ت مصالح در برابر عوامل طبیعیدالیلی مثل عدم مقاوم
مش و ثبات سیاسی عدم آرامانند  ؛و عوامل انسانی سیل زلزله و

 آثار و بناهایی که از ورود اسالمادامه از . در گرددبرمیمنطقه و ... 
 :، اشاره خواهد شداندبوده پابرجاهجری تا پایان قرن پنجم 

  مساجد: 1.4

اسی، اجتماعی و اداری سی ،مسجد از دیرباز نهادی مذهبی
و همواره نقش مهمی در زندگی مسلمانان  آمدهمی حساببه

های مذهبی، ایراد نماز، مراسمات و آیین یاست. اقامهداشته 
 کهضمن آن .گرفتریس در مساجد انجام میها و تدخطبه
 بهترین مکان برای ابالغ فرامین حکومت به مردم بود ،مسجد

خود از  دانان در آثارخان و جغرافیمورّ .(8 ، ص1374)کیانی، 
-ها میکه از جمله آن انداجد این منطقه سخن به میان آوردهمس

از معدود  مسجد جامع قاین:. 1اشاره کرد:  توان به این موارد

، مسجد جامع قاین است که ماندهبرجایی که از این دوره آثار
)رک به: مشکوتی،  ت شده استالبته در قرن هشتم هجری مرمّ

 ی از این مسجد دیدن کرده است.خراست .(81 -82تا، صص بی
ن خندقی هست و د و گرد آدارو قاین قهندژی » وی نوشته است:

 .(215 ، ص1347 )استخری، «در قهندژ باشد ... مسجد آدینه
نیز  (170 ، ص1368، جیهانی)و  (180 ، ص1366) حوقلابن

ن ناصرخسرو در ای .اندیادکردهدقیقاً به همین نحو از این مسجد 
و مسجدی آدینه به » کند:اطالعات بیشتری ارائه می ،زمینه

جا که مقصوره است طاقی عظیم ]قاین[ اندر است و آن شهرستان
ندیدم و آن طاق  تربزرگکه در خراسان از آن چنان بزرگ است.

آلفونس  .(172 ، ص1354)ناصرخسرو،  «آن مسجد است درخور
گابریل، ) گابریل بزرگی مسجد قاین را غیرعادی دانسته است

این مسجد از  مسجد جامع خرگرد:. 2 .(372 ، ص1385

ه هجری ب 450ه در سال بناهای معروف زمان سلجوقیان است ک
شهرستان در  وزیر معروف سالجقه ؛الملک طوسیدستور نظام

ی کوفی این مسجد که با کتیبه .باشدمی، روستای خرگرد خواف
ی هنری قرن جزء شاهکارها است، شدهساخته خوردهتراشآجر 

همچنین ساختمان قدیمی ایوان  رود.پنجم هجری به شمار می
 توجهقابلبری آن بسیار جالب است، تنها اثر موجود مسجد و گچ

ار زیبای آن بوده ی خط کوفی آجری بسیقسمتی از کتیبه ،ین بناا
ی آثار اسالمی ی ایران باستان منتقل و در غرفهاست که به موزه

مسجد گنبد . 3 .(93 تا، ص)مشکوتی، بی است شدهنصب

-در خرابه -در صد کیلومتری جنوب مشهد سنگان )سنجان(:

آباد بوده شهری  اسالمی ین اولیهوکه در قر -های شهر سنگان

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%81
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 شدهساخته دار باقیمانده که از خشت خاماست، دو طاق مربع گنبد
 توجهیقابلبری ینات گچتزی ها و گنبد،است. در درون این طاق

 ،طاقشود که به رنگ آبی و سفید است. در وسط مشاهده می
 «الدینتاج»ی آن نام که بر روی کتیبه شدهنصب قبریسنگ
به  (ساختمان این بنا )بدون نقاشی یعهومجم است. شدهحک

 است. شدهدادهی صفاری )قرن سوم هجری( نسبت اوایل دوره
 .(100 )همان، ص اندنیز نامیده "مسجد گنبد"این بنا را به نام 

مقدسی مسجد جامع ترشیز را چنین مساجد ترشیز: . 4

جز مسجد دمشق، مسجدی از آن بهتر نباشد و » کند:می توصیف
، در این . عالوه بر مسجد جامع«ر قرار داردآن حوضی مدوّ جلو در

مسجد » شهر بوده است که مقدسی در مورد آن نوشته است:
که دمِ در آن حوضی گرم و  شدهافزودهدیگری نیز با آجر و گچ 

، 1361)مقدسی،  «روندکانی نیکو بدان پایین میکه با پلّزیباست 

ه امروزه دهستانی در رق مسجد جامع رقّه:. 5 .(465 ، ص2ج 

ه آورده خسرو در توصیف مسجد رقّناصراطراف بشرویه است. 
... و زرع و باغ و درخت و بارو و مسجد  های روانآب» است:
این  . وی تنها به نام(170 ، ص1354)ناصرخسرو،  «]دارد[ آدینه

های آن سخنی نگفته است. این مسجد اکتفا کرده و از ویژگی
ان در جهت غرب و شرق بوده است و وجود مسجد دارای دو ایو

 محراب گچی در ایوان غربی آن نشان از تعلق آن به حنفیان دارد

مسجد جامع . 6 .(126 ، ص1379، )مالزاده و محمدی

 مقدسی در مورد مسجد جامع گناباد آورده است: گناباد:

 .(472 ، ص2ج  ،1361)مقدسی،  «باشدجامعش در بازار می»

. 7 ت دیگری از این مسجد در دست نیست.متأسفانه اطالعا

ی این مسجد فقط به این مقدسی درباره مسجد جامع طبس:

 ص همان،) «]است[ جامعش خوب» است که: کردهاشارهنکته 

ن ـی ایات ما دربارهـاطالع ون:ـت مسجد جامع. 8 .(471

در این کتاب آمده  است. مقدسی التقاسیمز از احسنـد نیـمسج
 .(571ص  ان،)هم «تـ. جامعش در میان شهر اس.. تون» است:

 44این بنا در رباط زیارت در  مسجد جامع زیارت:. 9

ی سلجوقی به است و از آثار دوره شدهواقعواف کیلومتری غرب خ
شناسی باستانهای کاوشطی آن آید که بقایای شمار می

از این مسجد در حال حاضر بقایای یک شبستان  است. شدهکشف

یوانی در کنار متر و ا 5/415ل شکل به طول و عرض یمستط
متر و دو رواق در طرفین آن  10ی رض دهانهـآن به ع

و  شدهواقع ،مجموعهت شرقی ماین ایوان در س است. ماندهایبرج
، 1379، )مالزاده و محمدی دار استدر میانه دارای محرابی کتیبه

که به خط  ؛ی آنکتیبه یماندهباقیهای ن بخشـمت .(132 ص
جر از نمای سنگی قابی متشکل از دو رج آ یوسیلهبه ،کوفی است

یک متر و مصالح آن  ضخامت دیوارها شود.دیوار متمایز می
-نمای داخل و خارج آن از لوحه سنگکه در  سنگ الشه است

-باستان هایکاوشنتایج  اساس برند. اهای تراشیده استفاده کرده

رباط جزئی از یک مجموعه بزرگ معماری در  مسجد ،شناسی
 .(133 -34 )رک به: همان، صص قرن پنجم هجری بوده است

  مدارس: 2.4

ه بیشتر به مباحث ک - هجری تدریس علوم یدر قرون اولیه
با  تدریجبه گرفت.در مساجد انجام می -شدندمذهبی محدود می

در این  ی آموزشی از مساجد جدا شدند.افضاه ی علوم،توسعه
تحت تأثیر  هرجاییقهستان بیش از )مدارس(  مراکز علمیدوره 

مرکزیت فرهنگی  یدهندهنشانکه  ،اندنیشابور بودهمدارس 
ی مدارسی که در منطقه ازجمله بوده است. نیشابور در این دوره

مدرسه  .1موارد اشاره کرد: توان به این شد، میایجاد قهستان 

-عهد وزارت خواجه نظامدر مدرسه این چون : خواف خرگردِ

ره دآن ی خرگرد معروف است.ابع به نظامیهالملک ایجاد شد، در من
آثار اندک  پس از بررسی روی (Andre Godar) گدار

 480که در سال  -خرگرد یهی نظامیاز مدرسه ماندهبرجای
هایی در اطراف حیاط و کشف برآمدگی -است شدهساختهجری ه

ی چهار ترین مدرسهرسید که بنای مزبور قدیمی نتیجه آن به این
ایوانی در ایران بوده است. وی اظهار داشته است که این مدرسه 

مثل مسجد جامع اصفهان  بناهاییالگویی برای چهار ایوانی شدن 
بالطبع موقعیت و ارتباط  .(415 -16 تا، صص)گدار، بی گردید

 ر ایاب و ذهابِ فرهنگی خرگرد، این شهر را در ردیف شهرهای پ
اقبال آن را داشت که از  نیز ایالت قهستان قرار داده بود. خواف

جهت مقابله با تبلیغات اسماعیلیه، چه به لحاظ رویارویی با مذهب 
بود، و  گرفتهبرعهدهشافعی که عمیدالملک کندری حمایت آن را 

ی گوناگون به حیث مرکزی در هاچه به لحاظ تالقی اندیشه
نیشابور و قهستان  هم رسیدن سه ایالت مهم هرات، ی بهدایره

های مهم عصر سلجوقی در آن ایالت و شهر یکی از نظامیه

 دو یدرسهم .2 .(163 ، ص1366)خسروی،  خرگرد دایر شود

ی درسه در طبس واقع و از آثار دورهاین ممنار]گلشن[: 

منار با  ی دومدرسه سلجوقی در قرن پنجم هجری بوده است.
 تا، ص)مشکوتی، بی بود شدهساخته« لندآجری ب رهای مدوّرهمنا»

های آن را از این مدرسه دیدن کرده و مناره سون هدین. (90
)هدین،  انداست که البته در حال تخریب بوده بسیار زیبا دانسته

 .(434 ، ص1355

  ها:آتشکده 3.4
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، 1 ، ج1385)شهرستانی،  «های آتشخانه»ها یا بنای آتشکده
 ؛«فریدون»در منابع به  دیرینه دارد. ای بسسابقه (431ص 

وی یک آتشکده در  است. شدهاشارهبانی اولین آتشکده  عنوانبه
 ، ص1368جوزی، )ابن در بخارا ایجاد کرد طوس و یک آتشکده

اولین آتشکده قهستان از زمان پادشاهی گشتاسب صاحب  .(50
ب نقش اساسی در این پسر گشتاس؛ «اسفندیار»شود گفته میشد. 

وی پدر را ترغیب کرد تا در محلی که زرتشت  امر داشته است.
ای بسازد و سرو کشمر نیز در همین آتشکده تعیین کرده بود،
منشی،  سینی؛ ح506، ص 1ج  ،1374)مقدسی،  محل کاشته شد

ر شمال غربی دکه برزین مهر( ذر آتش روستاییان )آ .(109 ،1385
)کریستنسن، بود  شدهواقع (Revand) ی ریوندهنیشابور و در منطق

 احتماالً بر معماری، سبک زندگی، اعتقادات و ،(242 ، ص1368
 «نرسی»مان حکمرانی ... اهالی قهستان موثر افتاده باشد. در ز

منشی،  )حسینی ای بزرگ بنیان نهاده شدطبس آتشکدهدر نیز 
عد از ورود که از آن اطالع چندانی نداریم. ب (109 ، ص1385

ها آن جایبهو  شدهخرابها راب مسلمان برخی از آتشکدهاع
که هنوز زرتشتیان ی قهستان منطقهدر  شد.مسجد ساخته می

ما این بدان ا اند، احتماالً به همین نحو بوده است.زیستهزیادی می
های معمور و پررونق در این منطقه وجود معنی نیست که آتشکده

-ها میآن یازجمله .(348 ، ص1 ، ج1364ولر، )اشپ نداشته است

 Baze) ی بازه هورآتشکده .1 توان به موارد ذیل اشاره کرد:

hour): ی بازه هور یا بزد غورآتشکده (Bazed ghour)  در
 شدهواقع حیدریهتربتبین مشهد و  «رباط سفید»محلی به نام 

نی محسوب ی ساساهای دورهکه جزء آتشکده چهارطاقیاین  بود.
های دو ویرانهشود، ساختمانش از سنگ و گچ بود. امروزه می
ی پسر بر فراز ی دختر و قلعهی تاریخی به نام قلعهعهقل

و قلعه شود. این دسمت این آتشکده دیده میکوهستانی بر دو 
و  رارگرفتهقه ـت که در پایین تپـوده اسـهایی بوابسته به آتشکده

 .2 .(84 تا، صوتی، بیـ)مشک تـروک اسـمت هروزـام

 ای در آن ناحیهاز آتشکده حموی یاقوت ی زوزن:آتشکده

زوزن نیز بدان وابسته  گذارینامدهد که علت زن( خبر می)زو
از  پرستندمیاز آنش زوزن گفتند که آتش که مجوسانش »است 

بردند و سگستان و شهرهای دیگر بر شتری میآذربایجان به 
نشست و از برخواستن  زانوبهاه زوزن رسید، چون شتر به جایگ

پس برخی از همراهان به دیگری گفت زوزن یعنی او را  سرباز زد.
جا شتر خودداری کرد در آن بازهمزودتر بزن تا برخیزد. چون 

 .(158 ، ص3 ، جم1995)حموی بغدادی،  «ای برپا کردندآتشکده

 متوکل سرو کشمر که تا دوران خالفتی ترشیز: آتشکده .3

 بود در کنار این آتشکده قرار داشت پابرجای (. ـه 232 -247)

که از بنابراین در منابع بیش از آن .(442 ، ص1361 فندق،)ابن
یادمان زرتشت  شکده سخن گفته شود، از سرو کشمر؛این آت

ذکر است نام بردن از این  الزم به سخن به میان آمده است.
ها در این دوران نیست و از ها به معنای ساخت آنآتشکده

است. اما احتماالً در اوایل توضیحات فوق نیز این نکته مشهود 
اند و یا زرتشتیان این منطقه بوده یمورداستفادهی اسالمی دوره

 در معماری آن دست برده شده باشد.

  هاحمام 4.4

ها در ادیان اهمیت غسل و تطهیر و شستشو، حمامبه دلیل 
ی بنابراین پیشینه ای برخوردار هستند.ت ویژهمختلف از اهمی

ساخت  تاریخی گردد. در منابعاز اسالم برمی پیشبهساخت حمام 
که چنان است. شدهدادهپیشدادی نسبت  «جمشید»اولین حمام به 

)گرمابه( بابتدا او  گرماوه» آورده است:مطهر بن طاهر مقدسی 
نامه خی در فارسبلابن. (500 ، ص1 ، ج1374)مقدسی،  «ساخت

. بعد (38 ، ص1363، بلخی)ابن است کردهاشارهنیز به این نکته 
های متعدد وضوخانه برای غسل ویژهبهظهور اسالم پاکیزگی  از

ای ز اهمیت ویژهی مسلمانان ادر زندگی روزمره گانهپنجنمازهای 
های شهر طبس از حمام غیرازبهتأسفانه در منابع م .شدبرخوردار 

مقدسی در  و ی دیگر شهرها اطالعی در دست نیستهامحما
 «هایی نیکو دیدمدر طبس خرما[ گرمابه»] مورد آن نوشته است:

توان از معنای نمی راحتیبهالبته  .(471 ، ص2 ، ج1361)مقدسی، 
های این منطقه گذشت ای همچون تون که نام یکی از شهرواژه

شیرازی،  )انجو ستکه یکی از معانیش گلخن و آتشدان حمام ا
رود که نام این شهر با ن میو احتمال ای (1954 ، ص2 ، ج1351
  باشد. خوردهگرههای آن حمام

 :بندهاآب 5.4

با  اند.شدهو استفاده بهینه از آب ایجاد می مهار منظوربهبندها آب
ی قهستان وجود نداشته و نهر جاری در منطقه کهاینوجه به ت

اق زمین مستلزم زحمت بسیاری بوده است، استخراج آب از اعم
مستوفی  آب در این منطقه از ارزش باالیی برخوردار بوده است.

غات و در گرد زارها در گرد باغله» در مورد تون نوشته است:
گیرند و آب زارها بندها بسته که آب باران میباغات و در گرد غله

 .(143 ، ص1362)مستوفی قزوینی،  «برندزارها میبدان غله

  ها:خانقاه 6.4

پیدایش، گسترش و » خانقاه محل زندگی و اجتماع صوفیان است.
توان است که تاریخ معینی برای آن نمی مفهوم خانقاه، امری

یافت، زیرا خانقاه محلی برای آسودن و اعتکاف، همیشه وجود 
کاف نیز از تاریخ داشته و عمل گوشه گرفتن از دیگران و اعت
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)برای آگاهی بیشتر در این زمینه رک به:  «شودنمی معینی آغاز
ترین جاهایی . از قدیمی(127 -38 ، صص1366محمد بن منور، 

مطهر بن « البدأ و التاریخ»در کتاب ، است کاررفتهبهکه این کلمه 
در  هجری تألیف شده است. 355طاهر مقدسی است که در سال 

-هم اسالمی در برهه؛ یکی از فرق ماین کتاب در بحث از کرامیه

اب محمد بن کرام اینان اصح»آمده است:  ،موردمطالعهی زمانی 
همچنین ؛ 238 ، ص1 ، ج1374 )مقدسی، «اندخانقاه و ساکنان

، ص 2، ج همانرک به:  زمینه این فرقهبرای آگاهی بیشتر در 
ی دیگری . ابنیه(169، ص 1367و التمیمی البغدادی،  829

-ن قرار میصوفیا یمورداستفاده (Dovire) «دویره»موسوم به 

های بزرگ ساخته ه در بیشتر موارد در کنار خانقاهگرفت. دویر
شد و گویا به معنی اقامتگاه موقت و مهمانخانه واقع در مدخل می

تعدادی دویره در قرن پنجم هجری در نیشابور  خانقاه بوده است.
 «یثیلطریثابوالفضل ا»برای صوفیان وجود داشت. برای نمونه 

ابن عبدالرحمن »ای به نام یکی از مشایخ صوفیه در دویره
ی . ریچارد فرا(124 ،1364زاده، )سلطان ساکن بود «السلمی

ها سرمشق مدارس ها و خانقاهکه دویرهمعتقد است، احتمال این
. در مورد طرح و (246 ،1363)فرای،  وجود دارد بوده باشند،

گونه اطالعاتی در قهستان هیچ یی این اماکن در منطقهمعمار
 منابع نیامده است.

  ها:ها و میلمناره 7.4

شود که عموماً کنار بلند و کشیده اطالق می جایبه مناره یا منار
ند. قبل شود مساجد، مدارس و مقابر ساخته میبناهای مذهبی مانن

ی نیز گاه کردند.استفاده می هانبرای راهنمایی از آ از اسالم
-های بزرگ بود که به آن میل میوجود آتشکده و آتشگاهمعرف 

ی اسالمی احداث مناره در دوره آباد(.)مانند میل فیروز گفتند
، 1374)کیانی،  شدیافت و به اشکال مختلف ساخته می گسترش

ها را باید عناصر کالبدی در ها و میلمناره .(20 -21 صص
با پالن عمدتاً مدور بناهای مذهبی دانست که دارای بنایی مرتفع 

هستند. این عناصر در طی تاریخ در پی تغییرات درک انسان از 
های مفهوم دین و همچنین در ترکیب با الگوی معماری سرزمین

 مورداستفاده توجهقابلمختلف اشکال مختلف یافته و با اهدافی 
است. در معماری اسالمی نیز استفاده از این عناصر  قرارگرفته

جدی یافته است تا جایی که در کنار گنبد، سردر و ...  اهمیتی
های شهری جهت معرفی ترین نشانهترین و معمولمهم عنوانبه

)برای  اندقرارگرفته مورداستفادهمسجد و مراکز شهر اسالمی 
 -58، صص 1387رک به: حیدری،  اطالع بیشتر در این زمینه

ی قهستان چنین در منطقه .(62  -72، صص 1351؛ زمانی، 49
و میل پس از قرن  . منارهاندایجادشدهدر دوران سلجوقی بناهایی 

برای  ضمن پذیرش کاربردی اجتماعی و فنی، ،پنجم هجری
و تبادل عظمت بنا و جلوگیری از رانش بنا ازدیاد شکوه و 
 گرفتقرار می موردتوجهآتش  یوسیلهبهدور  اطالعات از راه

-مناره ی کبیر طبس:مناره .1. (444 ، ص1364زاده، )سلطان

بود و به همین  بناشده کراتای به نام ی کبیر طبس در دهکده
ت داشت. این مناره به سبک جهت به برج یا میل کرات نیز شهر

بود و  شدهساختهی سلجوقی با آجر های دورهی منارهو شیوه
سون  .(90 تا، ص)مشکوتی، بی متعلق به قرن پنجم هجری است

د و از این بنا وارد طبس ش .ش1285/  .م1906سال  دین که دره
-ی قدیمی هم با ]نقشمناره» نوشته است: بارهدرایندیدن کرد، 

این مناره  جا قرار دارد.... در این «ای[ خط کوفیهای زیبا و کتیبه
چون  متر ارتفاع دارد. 40است و در حدود  شدهساختهاز آجر 

بود،  شدهخرابن مارپیچی مناره چندی پیش قسمتی از پلکا
 .(434 ، ص1355)هدین،  متأسفانه باال رفتن از مناره ممکن نبود

از این بنا دیدن  .ش 1307/  .م 1928آلفونس گابریل هم در 
این میل ظاهراً از سده : »نوشته استدر مورد آن کرده است و 

( است و شم هجریمیالدی )پنجم و ش یازدهم و دوازدهم
وجود  )قهستان( به هنگام عبور مارکوپولو از کوهستان ترتیباینبه

ده است و تارکش این میل تکان خور یداشته است. امروزه پایه
 طوربه یک زلزله یدرنتیجهمتری  15شکسته و بنای 

غرب خمیده است. پلکانی مارپیچی از  طرفبه ایکنندهنگران
شود که قطعاً روزگاری برای نتهی میممیان میل به تارک آن 

ها با است. شاید هم از بلندای این میل شب شدهاستفادهنگهبانی 
. (386 ، ص1385)گابریل،  «شده استآتش عالمت داده می

این  شنویم.نمی بارهدرایندانان اسالمی چیزی متأسفانه از جغرافی
 25ال، س 22م. یعنی در حدود  1906 -1958 حدفاصلمناره در 

میزان  یدهندهنشان نوعیبهمتر از ارتفاعش کم شده بود که 

 .2. هاستوع حوادث طبیعی و انسانی در این سالـباالی وق

های آجری مدرسه دو منار مناره ی طبس:ی مدرسهمناره

ساختمانی و شکل تزیینات شباهت کلی با  ازلحاظسلجوقی 
که متعلق اصفهان  اناردستی مسجد امام حسن )ع( واقع در مناره

های مدور آجری بدین ترتیب این مناره به همین دوره است، دارد.
تر و رود نازکبه باال می روپاییناز  هرقدرکه  اندشدهساخته
دیده « تزیینات کمربندی»آجری آن  یشوند، در بدنهتر میظریف

 ایکوفی که توأم با کاشی فیروزه ای به خطشوند. کتیبهمی
گچی است در این مناره باقیمانده است. این دو مناره  هحاشی

. (90 تا، ص)مشکوتی، بی متعلق به قرن پنجم هجری هستند
در نزدیکی مسجد جامع طبس[ »]سون هدین آورده است که: 

 «ای با دو منار قدیمی کوتاه قرار دارد که خیلی زیبا هستندمدرسه
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به  ،ی سون هدین. با توجه به این گفته(434 ، ص1355)هدین، 
ی این دو منار نیز به سرنوشت مناره ،در این دوره رسدنظر می

-ی دیگر به نام فیروزدو مناره کبیر )میل کرات( دچار شده باشد.

 کیلومتر از کاشمر و در روستایی به همین نام( 60 یبافاصلهآباد )
 آباد بردسکن از توابعی خلیلکیلومتری جاده 5آباد )در و علی

ی سلجوقی کاشمر و در روستایی به همین نام( نیز متعلق به دوره
)برای آگاهی بیشتر در این زمینه  اندشدهساختهآجری و با تزیینات 

که امروزه نیز  (.688 -89 ، صص1379سعیدیان،  رک به:
ت که در قرن پنجم مشخص نیس درستیبههستند اما  پابرجای
 است. شدهساخته بعدازآنیا  اندایجادشدههجری 

 هادروازه 8.4

عالوه بر داشتن دژها و باروهای  ،هر کدام از شهرهای این ناحیه

-بند آنپشت عنوانبهاند که موانعی بودههایی بزرگ دارای دروازه

 کردندمی دوچندانکرد و استحکام قالع را ها را حمایت می

هستان های معروف قدروازه ازجمله. (464 ، ص1379سعیدیان، )

دروازه به  3های دژ نعمان بزرگ در قاین بود که دارای دروازه

 بود «در زقاق استخر»و  «در کالواج» ،«در کورن»های نام

 .(471 ، ص2 ، ج1361)مقدسی، 

 کاروانسرا 9.4

انی را در وترین تعریف آن بنایی است که کارکاروانسرا در ساده
ساخت  (331، ص 1380)هیلن براند، دهدخود جای می

کاروانسراها با توجه به اوضاع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی از 
های توسعه راه وده است.ب موردتوجهن روزگاران قدیم در ایرا

های کاروانی در تجارتی و زیارتی باعث شده است که بین جاده
و استراحت کاروانیان بنا  برای توقف هاییسراسر ایران کاروانسرا
یی، سیاسی و اقتصادی در ایران از علل شود. موقعیت جغرافیا

قهستان نیز  یازدیاد و گسترش این نوع بنا بوده است. در منطقه
 ود داشت.ـیک کاروانسرا وج ،ر دو سه فرسنگـه یبه فاصله

شهری زیبا و پربرکت و »شت آورده است: بُدر توصیف  حوقلابن
 «دپرجمعیت و در هر دو یا سه فرسخ کاروانسرا و حوض آب دار

. موقعیت ارتباطی قهستان باعث (148 ، ص1366حوقل، )ابن
، ایجاد کاروانسراهای متعدد گشت که مسافران، کسبه، صنعتگران

خسرو در نمودند. ناصرمی نجا اتراقها در آگردها و کارواندوره
به هر دو فرسنگ گنبدکها  در این بیابان»این زمینه نوشته است: 

. مواضعی که «شوداران در آنجا جمع اند و مصانع که آب بساخته
ها که به سبب آن است تا اند و این گنبدکشورستان نباشد ساخته

 ای در آنجا آسایشمردم راه گم نکنند و نیز به گرما و سرما لحظه
کنند و در راه ریگ روان دیدم عظیم، که هر که از نشان بگردد، 

بگذشتیم،  ناز میان آن ریگ نتوان آمدن و هالک شود. و از آ
فرسنگ چنین بود که  که شش برجوشیدهزمینی شوره بدید آمد 

به رباط زُبیده که  ازآنجاو  فرورفتیشدی  سویکاگر از راه کسی 
برفتیم و از آن رباط پنج چاه آب  گویندمیمی مرارباط  را آن

دانان . در برخی آثار جغرافی(170 ، ص1354)ناصرخسرو،  «است
 است شدهاستفاده« خان»و « رباط»های از واژه کاروانسرا جایبه

که مستوفی در مورد . چنان(62 ، ص3 ، جم1995بغدادی، )حموی
)مستوفی  «در گرد بازار ]هستند[ هاخان»تون آورده است: 

 .(144 ، ص1362قزوینی، 

  بازار 10.4

ها، افزایش ارتباطات اجتماعی و های کاروانی، کاروانسراتوسعه راه
اقتصادی موجب شکل گرفتن فضای بازرگانی و تولیدی تبادالت 

ترین عناصر یکی از مهم عنوانبهشد که  "بازار"موسوم به 
ها و در محور اصلی و که در امتداد راه ،شهری مطرح هستند

 ترینمهماز  .(16 ، ص1374)کیانی،  ندمرکز اقتصاد شهر بود

بازار  .1 اشاره کرد:این موارد توان به بازارهای قهستان می

و آن  بردهنامبازار  التقاسیم از آناحسن مقدسی در کتاب :طبس

 .(471 ، ص2 ، ج1361)مقدسی،  دانسته است و محقر را کوچک

گونه آورده است: مقدسی در مورد این بازار این بازار بیشک: .2

 «وجود داشته است نقپررودر شهر بیشک از توابع زاوه بازاری »

: مستوفی در این زمینه آورده ازار تونب .3.(467 )همان، ص

)مستوفی  «]است[ درآمدهبازار ]تون[ در گرد حصار » است:

مقدسی در این : بازار ترشیز .4 .(144 ، ص1362قزوینی، 

 [گرمکهن، بازاری نوساز و ] هایدکانغیر از »زمینه آورده است: 
. ترشیز به جهت اینکه درگاه فارس و اصفهان و انبار «دارد
 داشته است پررونقبازاری احتمااًل  ،رفتسان هم بشمار میخرا

: گناباد نیز بازار گناباد .5 .(465 ، ص2 ، ج1361)مقدسی، 

این بازار مسجد نیز وجود  دل دارای بازاری مهم بوده است. در
 .(471 همان، ص) داشت

 هرکداماینکه  یک نکته :کندبه این بحث کمک می ذکر دو نکته
نیشابور که الگوی شهرهای قهستان  مانندبه ها احتماالًاز این بازار

های اصناف مختلف بوده رفت، دارای بازارها و کارگاهبه شمار می
و نکته بعدی وجود  (181 ، ص1، ج 1366)محمد بن منور،  است

مسجد در بازارهاست که عالوه بر رونق بخشیدن و شلوغ شدن 
یوند این دو مکان )یا به باعث پ -که در مسیر مساجد بود -بازارها

که در احادیث آمده است پیغمبر شد. چنانعبارتی این دو نهاد( می
ها را مسجد ترین جایها را بازار و پاکاسالم )ص( پلیدترین جای

به  هاو همین خود نیازمندی بازار (33 )همان، ص دانسته است
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یرون های سنگین بکند تا از زیر بار آن نگاهمساجد را توجیه می
 بیایند.

  هاآرامگاه 11.4

شود که یک یا چند شخصیت طورکلی آرامگاه به بنایی گفته میبه
های مذهبی، سیاسی یا فرهنگی در آن دفن شده باشد. مقبره

امامزاده معروف بودند و بعد از مساجد از لحاظ  عنوانبهمذهبی 
از دیگر بیش  هاای برخوردار بودند. امامزادهمذهبی از اعتبار ویژه

ویژه هبی مسلمانان و عالقه مورداحترامی اسالمی بناهای دوره
برج، گنبد، بقعه و مزار نیز  هایبانامگونه بناها شیعیان بودند. این

نیز  قهستان ی. در منطقه(10 ، ص1374)کیانی،  اندمعروف شده
 شود. از این بناهای قبل از اسالم کهدیده نمیکم بناها  گونهازاین

پیران »منسوب به  یدر این منطقه معروف بوده و هست، مقبره
و  (277 ، ص1354)ناصرخسرو،  در ارتفاعات قاین است «ویسه

توان به بناها کم نیست که می گونهازاینبعد از ظهور اسالم نیز 

بنای این امامزاده حسین:  .1 مواردی از آن اشاره کرد:

ت و در طبس گلشن امامزاده متعلق به قرن پنجم هجری اس
است.  هـ . 449ن گنبد دارای تاریخ درو یاست. کتیبه شدهواقع

ورخ ـباشد که ممی صندوق چوبی قبرتاریخ دیگری بر روی  ضمناً
ر ـو به نظ (89 تا، صوتی، بیـ)مشک تـاس هـ . 980به سال 

. 2 .تـاس شدهمرمترسد که در این سال بنای این امامزاده می

مشاهیر  وی یکی از فقها ون محمد بیشکی: مزار النضر ب

د و مزار وی به قهستان بود که در زادگاه خود به خاک سپرده ش
، 1375)نیشابوری،  تاریخ نیشابور زیارتگاه بوده است مؤلف یگفته

در خرگرد خواف مزاری دیده مزار ابوبکر وراق:  .3 .(252 ص

ی آن مستطیل شکل که در انتها یشود که از یک محوطهمی
ایوان از گل  یدیوانی کوچک با سه رواق قرار دارد. بنای اولیه

رسد و این متر می 7هایی از آجر. طول این قبر به است با حاشیه
های قرن بودن ابعاد مقابر از کالبد انسان خود از شاخصه تربزرگ

پنجم هجری به بعد بوده است و با آن ابوبکر محمد بن وراق 
 شد، فرق داردی یا بلخی خوانده میشافعی که وراق ترمذ

 .(307 ، ص1366)خسروی، 
نده و های پراکدر این منطقه )خواف و ...( مزارات اولیاء و قبرستان

سفانه اطالعات چندانی از صاحبان کهن زیادی وجود دارد که متأ
سازی در این رابطه و همچنین سبک مقبره) ها در دست نیستآن

موسوی حاجی، خدادوست و پورعلی  به: کی قهستان ردر منطقه
 .(60 -70، صص 1391یاری، 

 انبارها آب 12.4

آمد و فاقد نهر یا رودخانه می حساببهقهستان از مناطق خشک 
ها از طریق چاه یا و کشاورزی آنبود. به همین جهت آب شرب 

، 1368؛ جیهانی، 216، ص 1347)استخری،  شدکاریز تأمین می
اقلیمی قهستان در معماری منطقه . این موقعیت (171 ص

 مدند کهآانبارها از بناهایی به شمار میآب» .گذار بوده استتأثیر
ها های کاروانشدند و در طول راهآب ایجاد می یذخیره منظوربه

شدند که به نام عمومی حوض و به فواصل معین ساخته می
شدند تا یها ساخته ممسیل یدر حاشیه شدند و معموالًخوانده می

ها را پر های موقت، آنبتوانند هنگام باران از آب مسیل و سیالب
. مقدسی در هنگام گذر از کویرهای (25 ، ص1378)هیل،  کنند

شان بسیار، انبارها و گنبدها در راه ایآب»خراسان نوشته است: 
 .(716 ، ص2 ، ج1361)مقدسی،  «هایشان کوتاه استفرسنگ

ها و دیگر خانهها، حوضی آبیاری، گرمابههاانبارها و کانالآب
تفاده بهینه ساند. برای اانواع چنین تأسیساتی وابسته به قنات بوده

ز قنات را در محلی به نام از آن، بخشی ا وریاز آب قنات و بهره
-ها، مساجد و ... از آن بهرهها، حوضانبار ذخیره و برای حمامآب

ب در پاییز و ی از اتالف آکردند و برای جلوگیررداری میب
 را های استخراجی مازادانبارهای بزرگ آببا احداث آب ،زمستان

؛ 103 ، ص1386)حائری،  شداستفاده می از آن موقعبهو  ذخیره
محمدیان و  ،؛ عنانی51 -61 ، صص1391صالحی و فرستاده، 

  .(13 -25 ، صص1393 شریف کاظمی،
-دارد و حفرهف نگه میآب را خنک و صا»انبارهای عمومی آب

هایی هستند که دور و اطرافشان را با آهک، سیمان و آجر ساخته 
انبار . نور آب(103 ، ص1356)فالندن،  «اندو رویشان گنبدی زده

شد و پلکانی هم به از دو سوراخ کوچک باالی گنبد تأمین می
-آب وبلندیپستیهایش مطابق با هشد که پلّسطح آب منتهی می

و متر  4حدود  انبار تا سقف آن معموالًی کف آبفاصله بود. انبار
 ، ص1385)گابریل،  ها از آجر یا خشت خام بودجنس مصالح آن

321). 
های اطراف طبس )گیلکی یا بیابان انبارهایآبمقدسی تعداد 
را بسیار دانسته است و در شهر طبس نیز به  خرما( تا هرات

که از کاریزهای  ]یی[انبارهاآب» آب آشامیدنی مردم از گونههمین
 ، ص2 ، ج1361)مقدسی،  گشتتأمین می ،«شدرو باز پر می

در این ». مستوفی در مورد طبس مسینان آورده است: (723
ند و هم در آن والیت چاهی است که انزدیکی آب چاه را انباشته

آید رود و در تابستان بیرون میجا میدر زمستان آب بسیار در آن
. و به (145 ، ص1362)مستوفی قزوینی،  «کنندبدان زراعت میو 

انبارهای زیادی که در شهرهای دیگر قهستان نیز آبرسد نظر می
 یت که در منابع جغرافیایی مربوط به قرون اولیهوجود داشته اس

عبدالحسین سعیدیان در  بینیم.اسالمی چیزی در این زمینه نمی
ش. نیمی از  1347ی ا قبل از زلزلهتون ت» :این زمینه نوشته است
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انبار بوده است ولی امروزه بیش از اش دارای آبهای اهالیخانه
، 1379)سعیدیان،  «انبار در آن شهر باقی نمانده استپانزده آب

برای اطالع بیشتر در این زمینه رک به: همچنین  ؛607ص 
 (.51 -63 ، صص1391صالحی و فرستاده، 

 قنات  13.4
اقلیمی و هوشمندی  -نیکی است زاییده شرایط محیطیقنات تک

)پاپلی  خود، منشأ نوعی نظام تولیدی ویژه است ینوبهبهو مردم 
توان نوعی قنات را می .(7 ، ص1388ی، یزدی و لباف خانیک

توسط این  شدهآوریجمعزهکش زیرزمینی دانست که آب 
رب ـو به مصرف آبیاری یا ش دهـشبه سطح زمین آورده زهکش 

المعارف بزرگ اسالمی . در دایره(31 ، ص1367)بهنیا،  رسدمی
قنات )قناه( در لغت به »است:  شدهمعرفیقنات چنین  یواژه

 به معنی کانال ست و جمع آن قنوات و قنی که بعداًمعنی نیزه ا
است. این کلمه از زبان  کاررفتهبهمجرای آب و معادل کاریز 

قنا و قانو، در  صورتبهدر عبری  و آشوری به شکل قانو،اکدی 
شود که کلمه التین آن کانالیس به کانا دیده می صورتبهالتین 

مانند و با مفهوم لوله و کانال از آن مشتق شده است و معنی نی
 ، ج1367)سعیدی،  «معادل فارسی این کلمه کاریز و کهریز است

یی هاشهرها و نواحی این منطقه دارای قنات کل .(78 ، ص1
در »آورده است:  برای آشامیدن و آبیاری بودند. چنانکه جیهانی

)جیهانی،  «هاچاه ]و[قهستان هیچ جوی نیست مگر کاریزها 
من در همه قهستان ». و مقدسی آورده است: (170 ، ص1368

و مستوفی  (571، ص 2 ، ج1361)مقدسی،  «ندیدمنهری جاری 
)مستوفی قزوینی،  «تون آبش از کاریز است»نیز آورده است : 

این است که اگر این  یدهندهنشان . این خود(144 ، ص1362
بسیاری از روستاها و شهرهای  ،سیستم هوشمندانه مهندسی نبود

ی کم ها در منطقهاکثر آن چراکهآمدند. این منطقه به وجود نمی
در قهستان بلکه بسیاری  تنهانهقرار داشتند و این  باران و خشک

 و ایاالت ایران صادق بوده است.از شهرها 
 چنان بوده است کهها در ساخت قنات آنتخصص قهستانی

هالکو در زمان حمله خود به خبوشان )قوچان( سعی کرد تا اندکی 
بود را  جاماندهبههایی که از حمله مغول در این منطقه از ویرانی

که  ترمیم کند و یکی از کارهای وی در این راستا ایجاد قنات بود
برای تحقق آن از دهقانان و مقنیان قهستانی که در این منطقه 

 ، ج1355)جوینی،  بودند، استفاده کردند شدهدادهاسکان  اجباربه
 .(105 ، ص3

ها و دیگر خانههای آبیاری، حوضانبارها، کانالها با آباین قنات
 آب یتباط بود و علم آبیاری و ذخیرهانواع چنین تأسیساتی در ار

 های خشک و کم باران شدمردم در سرزمین یموردعالقهاز امور 

-ها توسط نگهبانانی که بر آن. این قنات(181 ، ص1363)فرای، 

 ، ص1366حوقل، )ابن شدندها گمارده شده بود، حراست می
168). 

 هاقالع و دژ 14.4
دفاعی انسان هستند.  یبارز اندیشه قالع و دژها نماد و مظهر

سایر مناطق از چنین  مانندبهی قهستان نیز منطقهساکنان 
ای بهره جستند. اکثر شهرهای قهستان به دژ، بارو و حصار اندیشه

ها دالیل برپایی و ایجاد آن ترینمهمتوان از که می مجهز بودند
ها شرایطی حکومت در چنین .را عدم ثبات سیاسی قلمداد کرد
 دستبهدستاین منطقه آمدند و یکی پس از دیگری روی کار می

 شد.می
گردد. در از اسالم برمی پیشبه باروسازی در این منطقه یشیوه

با دژهای مالکان قرار  روستاها و شهرها بلکه کاخ ،درون باروها
داشت. بسیاری از روستاها و قالع در دست بزرگان بومی بود و 

ابر ن در برنمودار افزایش قدرت مالکا نوعیبههمه این ظواهر 
 .(57 ، ص1363)فرای،  قدرت مرکزی بود

قالع دشت یا  .1شوند: تقسیم می دودستهقالع به  طورکلیبه
 قالع کوهستانی. .2ای جلگه

اند و ای عمدتاً شکل هندسی خاصی داشتهقالع دشت یا جلگه
شدند. این قالع در اکثراً به شکل مستطیل یا مربع ساخته می

قرن اول  5اما مربوط به  شونده میی کوهستان زیاد دیدمنطقه
ر ـشوند و عمدتاً از اواخر تیموری تا معاصهجری نمی

در دشت قاین  «آبادی هاجرقلعه» ،های آنکه نمونه اندشدهساخته
است.  شدهساختهکه در بافت قدیمی این شهر  «قلعه بیرجند»یا 

و  یی نظاماما شکل دوم قالع یعنی قالع کوهستانی، بیشتر جنبه
العبورترین و در مناطق کوهستانی و در صعب داشته است دفاعی
اند. شدند. این قالع طرح هندسی مشخصی نداشتهها بنا میبلندی

بود که توسط  جاماندهبهبناها از زمان ساسانی  گونهازاینبرخی 
)فرجامی،  دقرار گرفتن مورداستفادهو  شدهبازسازیاسماعیلیان 

 .(15 ، ص1374نی، ؛ کیا129 ، ص1390
زیرا با شکل  .قالع کوهستانی از استحکام بیشتری برخوردار بودند

ی طبیعی کوه ارتباط و هماهنگی داشتند و مصالح آن عمدتاً الشه
است.  شدهاستفادهها از آجر سنگ و مالت گچ بوده و در اکثر قلعه

قل ، حدااندقرارگرفتهها این قالع بر فراز آنهایی که اغلب کوه
درجه به باالست که صعود به باالی قلعه  45دارای شیب 

-ار قالع خندقـوارد در کنـرد و در برخی میگصورت می سختیبه

 ،دادشد که سرعت عمل مهاجمین را کاهش میر میـهایی حف
ن کمتر و در مناطقی مثل قهستا یکه البته این امر در منطقه

 خوردر به چشم میو برای نمونه قلعه گردکوه( بیشتدامغان )
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قالع و  ترینمهمدر ادامه به برخی از  .(129 ، ص1390)فرجامی، 
-اره میـاش ،است یادشدهها ابع از آنـتان که در منـدژهای قهس

خری در این زمینه آورده ستاقلعه و باروی قاین:  .1 کنیم:

]چون[ سرخس بود ... و قهندژی دارند و گرد  و قاین چند»است: 
حوقل بنای . ابن(215 ، ص1347)استخری،  «ستآن خندقی ه

. این قلعه (180 ، ص1366حوقل، )ابن لی دانسته استآن را گِ
 یادکردهگونه احتماالً همان بنایی است که مقدسی از آن این

بزرگ  []نعمان قاین[ یک دژی بازدارنده دارد بنام بعمان»]است: 
 ، ص2 ، ج1361 )مقدسی، «است ... کهندژی دارد با خندق و بارو

اند، بوده پابرجاهجری . این استحکامات ظاهراً تا قرن هشتم (417
قاین شهری بزرگ »که مستوفی در این زمینه نوشته است: چنان

 ، ص1362قزوینی،  )مستوفی «م داردـاست و حصاری محک

خری در کتاب خود ستا :طبسینی هاقالع و بارو. 2 .(145

«. ولی قهندژی ندارد اری دارد،طبس گیلکی[ حص»]ده است: آور
 .(216 ، ص1347)استخری،  و حصار آنجا را ویران دانسته است

قهندژ توصیف کرده و حصن آنجا را ویران حوقل آنجا را بیابن
 بارهدراین. مقدسی (180 ، ص1366حوقل، )ابن دانسته است

 «]حجازی نما است[ طبس خرما ... دژی دارد»آورده است: 
. یک سده بعد یعنی در قرن (471 ، ص2 ، ج1361)مقدسی، 

ر امی ،گیلکی بن پنجم هجری این استحکامات به دست محمد
خسرو طبس را بدون برج و باروی نیرومند این منطقه افتاد. ناصر

. (169 ، ص1354)ناصرخسرو،  ق( .ـ ه 444) دفاعی یافته است
 ، بهجریان ازاینپسقالع طبس پیش و که ناگفته نماند 

ها را به چنگ اسماعیلیان آن رفتهرفتهمجوریان تعلق داشت و سی
/ م.1928. گابریل در سال (122 ، ص1356)همدانی،  آوردند
ای دیدن های قلعهدر سفر خود به طبس از ویرانه .ش 1307

 اطالع بوده استی آن بیکرده است که از تاریخ ساخت و سازنده
ی ارتباط به بحث و برههبی و احتماالً (328 ، ص1385)گابریل، 

ما نباشد. طبس مسینان نیز در قرن چهارم  یموردمطالعهزمانی 
 که مقدسی از آن خبر داده استهجری دارای دژی بوده 

قالع و باروهای گناباد:  .3 .(471 ، ص2 ، ج1361)مقدسی، 
از  (472 ، ص2 ، ج1361) و مقدسی (170 ، ص1368) جیهانی

اند که در حال ویرانی بوده است. دادهوجود دژی در گناباد خبر 
مستوفی نیز در این زمینه نوشته است: که در اطراف کاریز گناباد 

خواشیر  یقلعه بر دو طرف آن است که یکی را قلعه»دو 
(Khoashir) ی ارجان و یکی را قلعه(Arjan) نامند[]می» 

. وی در جای دیگر نوشته (144 ، ص1362قزوینی، )مستوفی
 بناکردهکه پسر گودرز آن را  است ایقلعهگناباد دارای  که است

از باالی آن تک ریگ تا  کهچنانحصاری محکم دارد »است و 

مستوفی ) «مجموع در نظر باشد هاوالیتها و غایت و دیه
مشخص نیست که منظور  درستیبه. (144 ، ص1362قزوینی، 

وای ـای سمستوفی یکی از همان دو قلعه کنار کاریز است یا قلعه

 مانندبهخور دارای قهندژی بوده است که خور:  قلعه .4 آن دو.

حوقل، )ابن بود شدهاختهسدیگر بناهای این منطقه از خشت و گل 

قالع ترشیز:  .5 .(170 ، ص1368؛ جیهانی، 180، ص 1366
 اول قلعه»ی محکم وجود داشته است: در والیت ترشیز چند قلعه

 سیم قلعه ،(Mikal)ویم قلعه میکال و د (Bardaro)بردارو 
)مستوفی  «، چهارم قلعه آتشگاه(Mojahed abad)آباد مجاهد

توان از وجود این قطعی نمی طوربه. (143 ، ص1362قزوینی، 
استحکامات تا پیش از پایان قرن پنجم هجری سخن گفت و این 

 قلعه خوسف )خوست(:. 6 فقط در حد یک گمان است.

 ای در والیت خوسف خبر داده استلعهمقدسی از وجود ق
اما به جزییات آن اشاره نکرده  (571 ، ص2 ، ج1361)مقدسی، 

ه به این قلعه خسرو در توصیف شهر رقّناصرقلعه رقّه:  .7 است.

های روان داشت و زرع و درخت و رقّه ... آب»است:  کردهاشاره

 قلعه. 8 .(170 ، ص1354)ناصرخسرو،  «بارو و مسجد آدینه

شمال  در (Baze) «بزه»ای به نام در ارتفاعات منطقهزوزن: 

ای منسوب به اسماعیلیان قلعه زوزن شرقی سالمی و نزدیک
رضا خسروی در این زمینه نوشته است: دوجود دارد. محم

انتساب تأسیسات کهن قّله بزه به صنف دیگری جز اسماعیلیان »
کانات حاضر ]هم[ با ام اکنونهم چراکهدور از سالمت نظر است، 

 «به تأسیس مشابهی در آن نقطه کوه توفیق یافت تواننمی
که توسط یک  . این تأسیسات(163 ، ص1366)خسروی، 

قلعه  .9 .بر کل دشت خواف اشراف دارد شکارچی کشف گردید،

-ای وجود داشت که مستوفی دربارهآباد قلعهدر مومنآباد: مومن

ت استحکام ـند و در غایامالحده ساخته»ی آن نوشته است: 

دره  قلعه دره: .10 .(146 ، ص1362)مسوفی قزوینی،  «است

در پانزده فرسخی جنوب طبس مسینان و بیست  تقریباًکه 
ای جنوب شرقی بیرجند کنونی قرار داشت، دارای قلعه فرسخی

حصاری »گلی و محکم بود. مستوفی در این زمینه نوشته است: 
 .(154 ، ص)همان «است ایقلعه محکم دارد ... بر باالی آن

های ها و قسمتشد، دارای بخش بردهنامها این قالعی که از آن
ی قالع مشترک ها در همهاند که اغلب آنمختلف ساختمانی بوده

ارها ـانبوضـح .3ها رجـب .2ی ـوارهای دفاعـ. دی1ت: ـوده اسـب
 (نشینشاهارگ ) .5های داخلی )فضاهای مسکونی( قسمت .4

 .(129 ، ص1390)فرجامی، 
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هجری این قالع که با  654به قهستان در سال  هالکوی حملهبا 
)جوینی،  «کردندجستند و با کواکب تصاول میافالک تطاول می»

ی ـرای آگاهـ)ب به چنگ مغوالن افتاد ،(137 ، ص3 ، ج1355
کرمانی، والن رک به: منشیـن قالع توسط مغـح ایـتر از فتـبیش

؛ پیرنیا و 33و  67، صص 1345؛ مرعشی، 35ص ، 1362
تعداد قالع قهستان که به اسماعیلیان  (484، ص 1380آشتیانی، 

است، متغیر است. منابع  شدهاشارهتعلق داشتند و در منابع به آن 
، ص 1363جوزجانی، ) اندقلعه را ذکر کرده 75تا  50چیزی حدود 

یک نکته ضروری ذکر  در پایان .(380 ، ص1364؛ لسترنج، 182
ی نظامی و توانست جنبهکه میاست که این قالع عالوه بر آن

ل تهاجم دشمن مقابل دشمن انسانی باشد، در مقاب دفاعی در
ویرانی  ییک نتیجه کرد ویک سپر عمل می مانندبهطبیعی نیز 

ها بود، زیرا ریگ روان توسط این این قالع تباهی آبادی
ها، ریگ روان کشتزارها آنبا ویرانی شد و استحکامات کنترل می

 .روزگار محو شدند یدند و از صفحهـانده شـها پوشو آبادی

 مسکن 15.4
ن نخست هجری در هیچ وقر در باب مسکن اهالی قهستان در

توان اطالعات یکدستی به دست آورد و به همین منبعی نمی
 اکتفات، ای که در منابع آمده اسبه اندک موارد پراکنده جهت باید

ستگی به موقعیت سایر مناطق ب مانندبهکنیم. مسکن در قهستان 
های ی زیست و معیشت و ویژگییستی، شیوهجغرافیایی قلمرو ز

هایی که وچـالی آنجا بستگی داشته است. بلـر فرهنگی اهـدیگ
، با نوردیدندیدرمان، سیستان، خراسان، قهستان و ... را ـکرم

اند. بنابراین داشته یمدتکوتاهتوقف « ویراه ر»توجه به خصلت 
 گونهینابایست با سنگ، گچ و مصالحی های آنان نمیسرپناه
ها ... بلوص»خردادبه آورده است: چنانکه ابن .باشد شدهساخته

در . (49 ، صتا، بیخردادبه)ابن «هایشان از عود استخانه
 ایواژهود ع»آمده است:  گونهاینبه عود های فارسی راجعفرهنگ

از درخت، نوعی  شدهبریدهی مأخوذ از عربی به معنی چوب، شاخه
روید و چوب آن بوی خوشی دارد و جهت درخت که در هند می

به چوب یا نی نیز گفته  طورکلیبهاما  .سوزانندبخور آن را می
؛ 2426 -27، صص 4، ج 1355االطباء(، )نفیسی )ناظم «شودمی

 درواقع (.1459، ص 2، ج 1362عمید، ؛ 418، ص 1344دهخدا، 
بسیار کوچک  یخانه ؛«کپر»های آنان از نی و شاید به حالت خانه

، ص 1، ج 1362از نی و پوشال، بوریا و مانند آن )عمید،  و محقری
، 2، ج 1382؛ انوری و دیگران، 332، ص 1344؛ دهخدا، 729

بوده بوده است. اینکه در این منطقه دارای پوشش نی  (1781ص
این احتمال هست  گونه مطلبی در منابع نیامده است واست، هیچ
جا حمل خود را همه سرپناهی عشایر ها به شیوهکه بلوچ

 کردند.می
در چادر  شدند،شناخته میرک در این منطقه ـاقوامی که با لفظ ت

های خانه»کردند. یعقوبی در این زمینه نوشته است: دگی میـزن
پشمی است و هنگام جنگ بیست مرد جنگی در  هایها خیمهآن

. به خاطر (221، ص1 ، ج1347)یعقوبی،  «یک خیمه هستند
بی در این زمینه آورده ها که برای نمونه یعقوخصلت جنگاوری آن

 ، ص1 ، ج1347یعقوبی، ) «خطا ندارد هاآناندازی تیر»است: 
ها متناسب با این همیشه آماده جنگ بودند و مسکن آن (221

 ویژگی بود.
های متکلف و های بزرگ با آرایشدر این منطقه خبری از خانه

مخصوص  چنانی نبوده است و اگر هم وجود داشتهآن هاینقش
 «سرای عمارت»خری از آن با عنوان است که است امیران بوده
« داراالماره»حوقل با عنوان ابنو  (215 ، ص1347)استخری، 

اقامت دائم داشتند نیز با  ین منطقهکه در ا است. اهالی یادکرده
-اند چنانساختهتوجه به شرایط اقلیمی از مصالح بومی سرپناه می

حوقل، )ابن که اصطخری همه بناهای آنجا را از گِل دانسته است
 .(180 ، ص1366

بنابر آنچه گفته شد، سه شکل خانه، چادر و کپر که با توجه به 
شد وضعیت مسکن راحی میتحرک و ثبات اقوام و اهالی آنجا ط
 د.سازقهستان در این دوران را روشن می

 

 آثار و بناهای قهستان از قرن سوم تا پنجم هجری  جدول -1جدول 

نادر ب کاررفتهبهمصالح  نوع بنا ردیف های بنابخش آثار و بناهای معروف   کاربرد بنا 

1 

 

 

 مدرسه
سنگ گل، گچ، آجر، چوب و  

ی دو درسهی خرگرد خواف، ممدرسه

 منار )گلشن(

، صحن )حیاط(گنبد، 

 ه وسردابه )سرداب(، پل

 مناره

آموزشی )نظامی، 

 مذهبی و ...(

سنگ آهک، گچ وگل،  آتشکده 2  
هور، آتشکده زوزن، ی بازهآتشکده

 آتشکده ترشیز

 

دیواره و گنبد  

 

اعتقادی  -مذهبی  

و وضوخانه حمام 3 آجر گل، گچ، سنگ و  یهای طبس گیلکحمام   
بد گن آتشدان )گلخن(،

حوض و  

خدماتی -رفاهی  

 )عمومی(
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4 
 

بندآّب  
سنگ گل و بندهای تونآب    

خدماتی -رفاهی  

 )عمومی(

چوب گچ، سنگ، آجر، آهک و خانقاه 5 اعتقادی -مذهبی     

 

6 
و میل مناره  آجر، گچ، آهک 

 یی مدرسهی کبیر طبس، منارهمناره

 طبس

  

 کتیبه و پله

نظامی، هنری 

خدماتی ( وتزیینی)  

 چوب دروازه 7

دروازه به  3های دژ نعمان قاین )دروازه

های در کورن، در کالواج و در زقاق نام

 استخر(

 نظامی 

تکاروانسراهای تون، کاروانسراهای بش گل، آجر، چوب، سنگ، نی کاروانسرا 8  
 و حیاط، اصطبل

 استراحتگاه

خدماتی -رفاهی  

 )عمومی(

 بازار 9
گل، گچ، آهک،  سنگ، چوب،

 آجر و خشت خام

بازار  بازار طبس، بازار بیشک، بازار تون،

 ترشیز و بازار گناباد

-اهگنبد، مسجد، کارگ

 های اصناف

خدماتی -رفاهی  

 )عمومی(

10 

 
 مسجد

 هگل، گچ، آجر، چوب، سنگ الش

خشت خام و  

مسجد جامع قاین، مسجد جامع خرگرد، 

ز، مسجد گنبد سنگان، مساجد ترشی

امع رقه، مسجد جامع گناباد، مسجد ج

مسجد جامع تون، مسجد جامع طبس 

 گیلکی، مسجد جامع زیارت

 کتیبه، طاق، ایوان و

گنبد، مناره، حوض 

 محراب و آب، پله،

 حیاط

 اعتقادی و -مذهبی

 آموزشی

 آرامگاه 11
آهک سنگ، گچ، آجر و  

 

امامزاده حسین، مزار النضر بن محمد 

 بیشکی و مزار ابوبکر وراق

، اره، گنبد، سردرمن

هکتیب سنگ قبر و  
 عمومی

انبارآب 12 گل آهک، آجر و   
انبارهای طبس گیلکی و طبس آب

 مسینان
امپله، گنبد، خشت خ   

خدماتی -رفاهی  

 )عمومی(

گناباد یقنات قصبه قنات تون و  قنات 13   
خدماتی -رفاهی  

 )عمومی(

14 

 
سنگ و خشت و گل، آجر، آهک قلعه و دژ  

وی قاین، قالع و باروهای قلعه و بار

عه طبسین، قالع و باروهای گناباد، قل

ت(، خور، قالع ترشیز، قلعه خوسف )خوس

 آباد وقلعه رقه، قلعه زوزن، قلعه مومن

 قلعه دره

-دیوارهای دفاعی، برج

انبارها، ها، حوض

 فضاهای مسکونی و

نشین(ارگ )شاه  

 نظامی و دفاعی

 

 

15 
 مسکن

اف الی گل، سنگ، آجر، گچ، نی و

 خرما، پشم، موی بز و خاکستر
 

حیاط، پله، گنبد، 

حیاط و حوض  

 رفاهی

 )عمومی(

رهای مقاله حاضاز اطالعات و داده شدهبرگرفته مآخذ:

 

 گیرینتیجه
قهستان ایالتی مهم در شرق ایران بود که تاریخ و جغرافیای آن 

مهم شده بود. این ایالت یکی از ایاالت  تنیدهدرهمبا خراسان 
به از دیرباز رفت که ایران در قرون نخستین هجری به شمار می

دلیل گستردگی و قرار گرفتن در موقعیت تالقی شاهراه شرق به 
های نژادی و مذهبی غرب و شمال به جنوب و حضور گروه

 یاسالمدوران آغاز  از قهستان بوده است. موردتوجهگوناگون 
رل ایاالت ی مهم برای کنتی خراسان و گلوگاهدروازه عنوانبه

از ابعاد مختلفی جهت به همین  رفت وبه شمار می شرقی ایران
خان و ورّـم موردتوجهمعماری  و هنر و فرهنگ  جملهمن

 دانان اسالمی بود.جغرافی
پژوهش در باب نقش و ی و فرضیه سؤال پیگیریدر جهت 

 قرن ی قهستان از قرن سوم تا پایان جایگاه معماری در منطقه
 

مدارک موجود در این زمینه  یبا توجه به مطالعه پنجم هجری و
که توان چنین نتیجه گرفت ها، میمطالب آن وتحلیلتجزیهو 

ابنیه . هرچند ه استفراوانی برخوردار بود تنوعاز  معماری قهستان
از این دوره برجا نمانده است اما در پناه  ایمالحظهقابلو عمارت 
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های متنوع توان به جلوهان و جغرافیدانان، میوصیفات مورخت
متأثر از عوامل جغرافیایی،  معماری در این منطقه پی برد که

داشته است.  تنوع و دگرگونی خود رامذهبی، سیاسی و اقتصادی، 
ترین عناصر معماری این منطقه گنبد، صحن)حیاط(، سرداب، مهم

)خشت(،  د از گِلپله و مناره بود و مصالح ساختمانی عبارت بودن
ای داشتند و گچ، آجر، چوب و سنگ. عموماً این بناها پالن ساده

ی قهستان شد که بیانگر هویت منطقهاز مصالح بومی استفاده می
ترین ی تاریخی آن است. از جمله مهمفرهنگی و پیشینه وجوهو 

 ها،توان به مساجد، کاروانسراها، مدارس، خانقاهاین بناها می
ی دیگر که باید به آن توجه کرد اشاره کرد. نکته و قالع بازارها

ی رود دائمی نداشت، استفاده کهین است که قهستان به دلیل اینا
که این شرایط باعث ایجاد  هینه از آب واجد اهمیتی وافر بودب

ها شد. بندها و قناتآبانبارها، ی خاص این اقلیم مانند آببناها
عوامل طبیعی  یدرنتیجهی قهستان هبخشی از آثار معماری منطق

ها و عدم ثبات )کشمکش زلزله( و همچنین انسانی )سیل و
همراه با در نظر گرفتن  اند، ولی آثار باقیماندهسیاسی( از بین رفته

در  و جغرافیایی میزان اهمیت آن را مجموعه گزارشات تاریخی
نباط تتوان چنین اسمیدر مجموع د. دهنشان می دوره مورد بحث

ی قهستان به علت وجود عوامل جغرافیایی )وجود منطقه کرد که
کوه، بیابان و ...( و نزدیکی به ایاالت مهم خراسان، سیستان و 

های های مختلف قومی و نژادی و وجود دستهکرمان، حضور گروه
ی در عرصه فردیمنحصربهمذهبی متعدد، نقش و جایگاه مهم و 

 داشته است. معماری

 بعمنا 
 الف( منابع متقدم:

گای لسترنج و آلن نیکلسون،  اهتمام به. نامهفارس(. 1363بلخی. )ابن .1
 تهران: نشر دنیای کتاب.

ی علیرضا ذکاوتی . ترجمهتلبیس ابلیس(. 1368جوزی، ا. ع. )ابن .2
 قراگوزلو، تهران: مرکز نشر دانشگاهی

: انتشارات . ترجمه جعفر شعار، تهراناالرضصوره(. 1366حوقل، م. )ابن .3
 امیرکبیر.

 . بغداد: مکتبه المثنی بغداد.المسالک و الممالکتا(. خردادبه، ا. ع. )بیابن .4

. مختصرالبلدان )بخش مربوط به ایران((. 1349فقیه همدانی، ا. )ابن .5
 مترجم ح. مسعود، تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.

تصحیح احمد بهمنیار، . به تاریخ بیهق(. 1361فندق )بیهقی(، ا. ع. )ابن .6
 فروغی. فروشیکتابتهران: انتشارات 

. به کوشش ایرج افشار، مسالک و الممالک(. 1347اصطخری، ا. ) .7
 تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب. 

ی الفرق تاریخ مذاهب اسالم )ترجمه(. 1367التمیمی البغدادی، ا. ع. ) .8
رات کتابفروشی . به اهتمام محمدجواد مشکور، تهران: انتشابین الفرق(

 اشراقی.

. به تصحیح عبدالحی حبیبی، طبقات ناصری(. 1363جوزجانی، م. س. ) .9
 تهران: نشر دنیای کتاب. 

. به کوشش محمد عبدالوهاب تاریخ جهانگشای. (1355ع. ع. )جوینی،  .10
 قزوینی، لیدن: مطبعه بریل، جلد سوم.

ب، به تصحیح ی عبدالسالم کات. ترجمهالعالماشکال(. 1368جیهانی، ا. ) .11
 فیروز منصوری، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.

. مصحح منصور ناصری ینامه فارس(. 1382حسینی فسائی، م. ح. ) .12
 رستگار فسائی، تهران: انتشارات امیرکبیر.

. تهران: بنیاد الفردوس خانیریاض(. 1385حسینی منشی، م. م. ) .13
 موقوفات دکتر محمود افشار.

. الطبعه الثانیه، بیروت: دار البلدانمعجمم.(.  1995حموی بغدادی، ی. ) .14
 صادر، جلد سوم.

. مصحح البحرینالسعدین و مجمعمطلع(. 1383سمرقندی، ک. ع. ) .15
عبدالحسین نوایی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 

 جلد اول.

ی کتاب الملل و توضیح الملل )ترجمه(. 1385شهرستانی، ا. م. ) .16
ی تحریر نو مصطفی بن خالقداد هاشمی عباسی، ترجمه نحل(،

 ، تهران: انتشارات اقبال، جلد اول.نائینیمحمدرضا جالیی 

ی . ترجمهی اوژن فالندن به ایرانسفرنامه(. 1356فالندن، ا. ) .17
 حسین نور صادقی، تهران: انتشارات اشراقی.

ی حسن بن عبدالملک قمی، . ترجمهتاریخ قم(. 1361قمی، ح. ) .18
 الدین طهرانی، تهران: انتشارات سروش.به تصحیح جالل

(. ویس و رامین )با دو گفتار از صادق 1389گرگانی، ف. ا. ) .19
هدایت و مینورسکی(، مقدمه و تصحیح و تحشیه محمد روشن، 

 تهران: انتشارات صدای معاصر.

التوحید فی مقامات شیخ ابی السعید اسرار(. 1366محمد بن منّور. ) .20
-، به تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران: موسسهابی الخیر

 ی انتشارات آگاه، جلد اول.

. التقاسیم فی المعرفه االقالیماحسن(. 1361مقدسی، ع. م. ) .21
 تهران: شرکت مولفان و مترجمان ایران، جلد دوم.

ی . ترجمهالبدأ و التاریخ )آفرینش و تاریخ((. 1374مقدسی، م. ) .22
 ان: نشر آگه، جلدهای اول و دوم.محمدرضا شفیعی کدکنی، تهر

الشعرای . مصحح ملکتاریخ سیستان(. 1352المولف. )مجهول .23
 بهار، تهران: انتشارات خاور.

. به تصحیح و العلی للحضره العلیاسمط(. 1362منشی کرمانی، ن. ). 24
 اهتمام عباس اقبال، تهران: انتشارات اساطیر.

. به ن و رویان و مازندرانتاریخ طبرستا(. 1345مرعشی، س. ظ. ). 25
 ی مطبوعاتی شرق.تسبیحی، تهران: موسسه محمدحسینتصحیح 

المقاله الثالثه )در صفت  القلوب.نزهه(. 1362مستوفی قزوینی، ح. ). 26
 بلدان و والیات و بقاع(. به اهتمام گای لسرنج، تهران: نشر دنیای کتاب.

ی محمد بن حسین مهترج تاریخ نیشابور.(. 1375نیشابوری، م. ). 27
 ی نیشابوری، تهران: نشر آگه.خلیفه
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به کوشش محمد  ی ناصرخسرو.سفرنامه(، 1354ناصرخسرو، ا. ح. ). 28
 دبیرسیاقی، تهران: انتشارات انجمن آثار ملی.

التواریخ )قسمت اسماعیلیان و جامع(. 1356همدانی، ر. ف. ). 29
 پژوهدانشکوشش محمدتقی . به فاطمیان و نزاریان و داعیان و رفیقان(

 و محمد مدرسی )زنجانی(، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

 محمدابراهیم، ترجمه تاریخ یعقوبی(. 1347واضح(، ا. )یعقوبی )ابن. 30
 آیتی، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، جلد اول.

 
 ب( تحقیقات معاصر:

. سالمیتاریخ ایران در قرون نخستین ا(. 1364اشپولر، ب. ) .31
ی جواد فالطوری، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، جلد ترجمه

 اول.

. معماری اسالمی، شکل، کارکرد و معنی(. 1380روبرت، هـ . ) .32
 تهران: انتشارات روزنه.

قهستان )خراسان جنوبی(. تهران: دفتر  (1388زنگویی، م. ) .33
 های فرهنگی. پژوهش

. تهران: مرکز نشر ریداسازی و قناتقنات(. 1367بهنیا، ع. ) .34
 دانشگاهی.

، های تفتقنات(. 1388پاپلی یزدی، م. ح. و لباف خانیکی، م. ) .35
 مشهد: انتشارات پاپلی.

تاریخ ایران از آغاز تا (. 1380پیرنیا، ح. و اقبال آشتیانی، ع. ) .36
 . تهران: انتشارات خیام.ی قاجاریهانقراض سلسله

های : دفتر پژوهش. تهرانقنات در ایران(. 1386حائری، م. ) .37
 فرهنگی.

. مشهد: جغرافیای تاریخی والیت زاوه(. 1366خسروی، م. ) .38
 انتشارات آستان قدس رضوی.

. تهران: انتشارات شناخت شهرهای ایران(. 1379سعیدیان، ع. )  .39
 علم و زندگی.

تاریخ مدارس ایران )از عهد باستان تا (. 1364زاده، ح. )سلطان  .40
 انتشارات آگاه. . تهران:تأسیس دارالفنون(

ی مسعود . ترجمهعصر زرین فرهنگ ایران(. 1363فرای، ر. ن. ) .41
 نیا، تهران: انتشارات سروش.رجب

مساجد اولیه ایران از آغاز تا دوره حکومت (. 1392فینستر، ب. ) .42
 ی فرامرز نجد سمیعی، تهران: انتشارات پازینه.. ترجمهسلجوقیان

معماری متقدم  گذری بر(. 1393کرسول، کی. ای. سی. ) .43
ی مهدی گلچین عرفانی، . بازنگری جیمز آلن. ترجمهمسلمانان

 تهران: فرهنگستان هنر.
ی . ترجمهایران در زمان ساسانیان(. 1368کریستین سن، آ. )  .44

 رشید یاسمی، تهران: نشر دنیای کتاب.
ی تاریخ هنر معماری ایران در دوره(. 1374کیانی، م. ی. )  .45

 ارات سمت.تهران: انتش اسالمی.
ی پرویز رجبی، . ترجمهمارکوپولو در ایران(. 1385گابریل، آ. )  .46

 تهران: انتشارات اساطیر.
ی بهروز حبیبی، تهران: دانشگاه . ترجمههنر ایرانتا(. گدار، آ. )بی  .47

 ملی ایران.

های خالفت جغرافیای تاریخی سرزمین(. 1364لسترنج، گ. )  .48
: انتشارات علمی و ی محمود عرفان، تهران. ترجمهشرقی

 فرهنگی.

ایرانشهر )بر مبنای جغرافیای موسی (. 1373مارکوارت، ی. ) .49
 ی مریم میراحمدی، تهران: انتشارات اطالعات.. ترجمهخورنی(

فهرست بناهای تاریخی و اماکن باستانی تا(. مشکوتی، ن. )بی .50
 . تهران: سازمان ملی حفاظت از آثار باستانی ایران.ایران

المعارف، بناهای دائره(. 1379ک. و محمدی، م. )مالزاده،   .51
تهران: پژوهشگاه فرهنگ و  اسالمی )مساجد(. تاریخی در دوره

 هنر اسالمی.
، )تاریخ و مفهوم معماری جهان اسالم(. 1388میشل، ج. ) .52

 ی یعقوب آژند، تهران: نشر مولی.اجتماعی آن(. ترجمه

 محمدعلیشی . ترجمه و حواقالع حشاشین(. 1368ویلی، پ. )  .53
 ساکی، تهران: انتشارات علمی.

ی پرویز رجبی، . ترجمهکویرهای ایران(. 1355هدین، س. آ. )  .54
 انتشار ات توکا. تهران:

ی محمدحسن . ترجمههایی از قهستاننامه(. 1378هیل، اف. )  .55
-گنجی، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی و مرکز خراسان

 شناسی.

 ها:ج( فرهنگ

. مشهد: انتشارات فرهنگ جهانگیری(. 1351ج. ) انجو شیرازی، .56
 دانشگاه مشهد، جلد دوم.

. تهران: فرهنگ بزرگ سخن(. 1382انوری، ح. و دیگران. ) .57
 انتشارات سخن، جلد دوم.

 نامه. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.(. لغت1344دهخدا، ع. ا. ) .58
 .المعارف بزرگ اسالمی، دائره«آبیاری» (.1367. )سعیدی، ع .59

 لد اول.المعارف بزرگ اسالمی، جمرکز دائره :تهران

، تهران: انتشارات امیرکبیر، جلد فرهنگ عمید(. 1362عمید، ح. ) .60
 اول و دوم.

ام . به اهتمفرهنگ نفیسی(. 1355االطبا(، ع. ا. )نفیسی )ناظم .61
خیام، جلد  فروشیکتابعلی فروغی، تهران: انتشارات محمد
  چهارم.

 د( مقاالت:

(. تحلیلی بر بافت 1392؛ جعفری، ع. و بندانی، م. )جعفری، ف. .62
اجتماعی قهستان از ورود اسالم تا پایان قرن پنجم هجری. 

 .10 -25(، 14، سال پنجم، )فصلنامه پژوهشنامه خراسان بزرگ

(. نگاهی نو به 1393جعفری، ف؛ شهیدانی، ش و جعفری، ع. ) .63
صلنامه فجغرافیای تاریخی قهستان در قرون نخستین اسالمی. 

 .107 -126(، 15، سال پنجم، )پژوهشنامه خراسان بزرگ

نشریه هنرهای (. جستاری در باب منار. 1387حیدری، م. م. ) .64
 .49 -58(، 34، )زیبا

منار و مناره تزئینی در آثار تاریخی اسالمی  (.1351زمانی، ع. ) .65
 .62 -72(، 121، )فرهنگ مردمایران. 

انبارهای قهستان. آب(. 1391صالحی، ک. و فرستاده، ر. ) .66
 .51 -63(، 8، سال سوم، )فصلنامه پژوهشنامه خراسان بزرگ
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-(. آب1393عنانی، ب.؛ محمدیان، ف. و شریف کاظمی، خ. ) .67

فصلنامه دار فردوس در خراسان جنوبی. انبارهای تاریخی و کتیبه
 .13 -25(، 16، سال پنجم، )پژوهشنامه خراسان بزرگ

-گیری قالع اسماعیلیه در منطقه(. علل شکل1390فرجامی، م. ) .68

 .113 -32( ، 49، )پژوهینامه تاریخفصلی قهستان. 

(. 1391موسوی حاجی، ر.؛ خدادوست، ج. و پورعلی یاری، ش. ) .69
جام، سازی متصوفه در شرق خراسان: باخرز. تربتسبک مقبره

، سال سوم، فصلنامه پژوهشنامه خراسان بزرگتایباد و هرات. 
(9 ،)70- 63. 
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