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چکیده
مسئله امنیت و دفاع از حریم ،از مباحثی است که جوامع در طول تاریخ ،با آن مواجه بودهاند .سرزمین ایران با توجه موقعیت
خاص جغرافیایی ،تحت عوامل متعددی ،پیوسته دستخوش جنگها و لشکرکشیها بوده است؛ از این روی موضوع دفاع ،یکی از
دغدغههای اصلی مردمان این سرزمین محسوب میشده است .این فرایند سبب شده تا فضاهای ساخته شده با رویکرد تدافعی ،به
عنوان بخشی از فرهنگ این جامعه قلمداد شود .بنابراین مطالعهی معماری قلعهها میتواند ،اطالعات ارزشمندی را در مورد
تحوالت سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی جوامع آن دوران ،تبیین کند .پژوهش پیشرو در نظر دارد با توجه به گونهشناسی
قلعههای مربوط به دورهی قاجار ،به چگونگی نحوه کاربری آنها در فضای سیاسی آن دوران و همچنین به چگونگی ساختار فضای
کالبدی آن بپردازد .این پژوهش بر پایه مطالعات میدانی و منابع کتابخانهای صورت گرفته است .هدف این پژوهش ارزیابی جایگاه
معماری تدافعی این منطقه در دوران قاجار و همچنین معرفی و شناخت ساختار معماری و گونه شناسی بر مبنای کارکرد آن
است .نتایج مطالعات نشان میدهد که فضای سیاسی و اجتماعی آن دوران تأثیر فراوانی بر ساختار این ابنیه داشته است به نحوی
که شناخت کالبد ،بدون شناخت مفاهیم در پس آن ،میسر نیست.
کلیدواژگان :قلعهها ،بشرویه ،کاربری بنا ،دوره قاجار

1

www.SID.ir

Archive of SID
دومین همایش ملی باستان شناسی ایران -آبان ماه 4931
دبیرخانه دائمی همایش ملی باستان شناسی ایران

مقدمه
سرزمین ایران در طول تاریخ به دلیل موقعیت استراتژیک و شاهراه ارتباطی دروازههای شرق و غربی همواره مورد حمله
قدرتهای مهم و اقوام کوچرو بوده است .این امر سبب شد که بناهای دفاعی همچون قلعه در طول دورههای متفاوت تاریخی
مورد توجه حکومتها و جوامع قرار گیرد .این فضاها نه تنها از جنبه دفاعی بلکه در اغلب موارد به عنوان نمادی از شکوه و قدرت
دولتها و قدرتها ساخته میشدند .بسیاری از این سازهها در قالب معماری بومی بهوجود میآمدند .میتوان گفت که معماری
بومی نواحی مختلف ایران ،یکی از دستاوردها و سرمایههای برجای مانده از نیاکانمان است که سرشار از آموزههایی است که در
روزگار معاصر ،بیش از هر زمان دیگری بدان نیازمندیم .قلعههای منطقه بشرویه نقش مهمی در امور امنیتی و دفاعی در تحوالت
سیاسی و اجتماعی مناطق شرقی ایران داشتهاند .این بناها به دلیل کاربری خاص خود دارای ویژگیهایی هستند که مطالعه آنها
نه تنها در روشن نمودن فضای سیاسی و اجتماعی دوران تاریخی منطقه مؤثر باشد بلکه میتواند در شناخت چگونگی ساختار
معماری و نظام مهندسی آن دوره نیز نقش بسزایی داشته باشد .در بررسی باستانشناسی شهرستان بشرویه واقع در استان
خراسان جنوبی که طی سال  1931صورت گرفت ،تعداد دوازده قلعه مربوط به دورهی قاجار شناسایی شد که تا کنون پژوهشی
در ارتباط با این سازهها صورت نگرفته است ،بنابراین ضرورت انجام این پژوهش آشکار میگردد .در این مقاله تالش شده به
معرفی و مطالعه پنج قلعه قاجاری بشرویه بپردازد .مهمترین روش برای دستیابی بدین منظور ،اطالعات میدانی و سپس منابع
موجود کتابخانهای است.
پیدایی و کاربری قلعهها
قلعه نوعی معماری است که کاربری آن در موارد گوناگون بهکار رفته و ویژگیهای کهنهی تمدن ایرانی در فالت آسیای
مرکزی و خاور نزدیک است(نوربخش .)141 :1911،ساخت قالع در تاریخ ایران پیش از اسالم و ایران اسالمی ارتباطی تنگاتنگی
با ضروریات سیاسی ،اقتصادی و جغرافیایی داشت .از همین روست که قالع را در کوههای صعبالعبور ،کنار آب و چشمهسارها،
پیرامون شهرها و مشرف بر آنها میساختند و نقش آنها در تحوالت سیاسی گوناگون مانند به قدر ترسیدن و سقوط حکومتها،
در بحرانهای داخلی و یورش اقوام بیگانه بهعنوان پناهگاهی برای مخالفان سیاسی و نیز بهعنوان هستهی شکلگیری شهرها و
پدیدآمدن شهری در کنار آنها بسیار مهم بودهاند)عریان .)901 :1914،منطقهی شمالشرق ایران در قرون اولیهی دوران اسالمی
نیز جوالنگاه قبایل ترکی بود که از سمت ترکستان و ماوراءالنهر بهسوی خراسان گسیل میشدند(باسورث.)44 :1931،
در این زمان قلعهها شکل ،جنس و تعداد برج و باروها به اهمیت و وسعت هر شهر و نیز به شرایط اجتماعی و طبیعی هر منطقه
بستگی داشته است .اما عموم آنها دارای دیواری بلند ،عریض و طوالنی و برجهایی استوانهای یا چندوجهی و یک یا چند دروازه
برای ورود و خروج و گاهی نیز خندقی در گرداگرد خود بودند که دسترسی به آن را دشوار میکرد .باوجود تفاوتهایی که از نظر
شکل ،ابعاد ،اندازه ،طرح و مصالح در اینگونه قلعهها وجود دارد ،از لحاظ نوع مناسبات حاکم بر زندگی قلعهنشینان ،تقریباً
یکسان بودهاند .این مناسبات در کنار عوامل طبیعی و جغرافیایی منطقه ،نقش تعیینکنندهای در شکلگیری بافت ساختمانی و
عملکرد بخشهای مختلف قلعهها بر عهده داشته و همهی آنها را در نوع ویژهای از معماری ،گردآورده است)پازوکی:1913 ،
.)911
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موقعیت جغرافیایی شهر بشرویه و نقش آن در تحوالت تاریخی منطقه
شهرستان بشرویه در شمال استان خراسان جنوبی واقع شده است .این شهرستان از شمال به شهرستان بردسکن ،ازغرب به
شهرستان طبس ،از جنوب به بخش دیهوك از توابع شهرستان طبس و از شرق به شهرستان فردوس محدود است .شهرستان
بشرویه دارای مساحتی معادل  3339کیلومتر مربع و از نظر مختصات جغرافیایی در َ 39و َ 99عرض شمالی و َ 43وَ 31طول
شرقی جغرافیایی واقع شده است .ارتفاع متوسط شهرستان بشرویه از سطح آبهای آزاد حدود  330متر است(تصویر .)1در سال
1911خورشیدی بشرویه قصبهای پر جمعیت بوده که حدود چهار هزار نفر در آن ساکن بودند و مرکز والیتی بود کوچک که در
سمت شرقی خاك طبس واقع شده و جزء حوزه حکومتی طبس بهشمار رفت(ریاضی )113:1911 ،شهرهای تون و طبس تا سال
1990خورشیدی تحت نظر یک حاکم اداره میشدند و بشرویه بعنوان قصبهای تحت نظر حاکم این منطقه بوده است .سپس
شهرستان ،بشرویه به عنوان مرکز یکی از بخشهای تابعه فردوس در آمد .بخش بشرویه دارای دهستانهای مرکزی ،کرند،
ارسک ،اصفاك ،موردستان ،رقه و نیگنان بوده است.

تصویر -1موقعیت شهرستان بشرویه در نقشۀ خراسان جنوبی
(نگارندگان)1931 ،

این شهرستان از دو قسمت کم وسعت کوهستانی در غرب و پهنه وسیع کویر و بیابان و ریگزار در شمال ،جنوب و شرق تشکیل
شده است .بلندترین نقطه آن روی قلّه جمال در غرب حوضه با  4443متر ارتفاع از سطح دریا و پستترین نقطه آن در کویر
نمک با  113متر ارتفاع از سطح آبهای آزاد قرار دارد .کلمه بشرویه از دو جز«بُش» و «رویه» تشکیل شده است .واژه بُش در
فرهنگ های لغت فارسی به صورت های مختلفی معنی شده است :در لغتنامه دهخدا این کلمه به معنی کاکل آدمی(دهخدا
 .)4310:1911،واژه «بُش» را برخی از مواقع به صورت «بَش» نیز ضبط کردهاند که معنای آن به صورت بند فلزی که به چیزی
مانند صندوق میزدند(انوری ،)313:1931،آمده است .این واژه در لغتنامه دهخدا به به صورت بشاش گشاده روی و خوش و بش
کردن(دهخدا  )4311:1911معنا شده است .هم اکنون لفظ «بُشرویه» در بین مردم مرسوم است و بسیاری بر آن اعتقادند که
علت این نامگذاری آن است که اینجا محل رویش گیاه بُش از گیاهان خودرو و کمآب کویری بوده است.
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بیگمان قدیمیترین سند تاریخی در مورد وجود منطقه بشرویه اشارهای است که مقدسی در ذیل توضیح سرزمین قهستان آورده
است... « :قصبه ی آن قاین و شهرهایش :تون ،جنابد ،طبس عناب ،طبس خرما ،رقه ،خور ،خوشت و کری میباشند»(مقدسی
.) 491:1911
«قدیمیترین اطالعاتی که دربارهی بشرویه در دست است ،مربوط به قرن پنجم هجری قمری است .ناصرخسرو در سفرنامهی
خود از آن نام برده و مینویسد« :زمینی به نام بُش بوده که شهر در آن بنا شده است درآن زمان این شهر بنام میدان گله حوض
نامیده میشد و در محلی مرتفع قرار داشته است .ظاهراً مردم در دهات دامنه کوه زندگی میکردند و مرکز جمعیت دهی بنام
رقه بوده»(پناهی  .) 143:1919،در واقع در قرن چهارم در محل کنونی شهر بشرویه آبادی وجود نداشته است .مطالعه ی آثار
معماری نیز صحت این مطلب را مورد تأیید قرار میدهند.
ذبیحاهلل منصوری به نقل از امیر تیمور گورکانی و قبل از سفر او به بشرویه مینویسد« :بعد از نیشابور در خراسان شهرهای بزرگ
دیگر وجود داشت مثل سبزوار و بشرویه که اولی در شمال خراسان بود و دیگری در نیمروز .نسبت به بشرویه توجه نداشتم مگر
به مناسبت اینکه میگفتند تمام سکنه آن شهر واقع در نیمروز خراسان دانشمند هستند و در آن شهر کسی نیست که از علوم
برخوردار نباشد ولی با اینکه همه دانشمند میباشند برای تأمین معاش زحمت میکشند» (بریون .) 43:1919 ،
متأسفانه در دورهی صفویه ،افشاریه و زندیه سفرنامهای در مورد این منطقه نوشته نشده است .شاید یکی از دالیل عمدهی آن
عدم قرارگیری این منطقه در مسیر کاروانها و مسافران بوده است .تا اینکه به ناگاه در دورهی قاجاریه به دلیل مسایل نظامی،
سیاحانی خارجی و ایرانی در مسیر خود از بشرویه نیز عبور کردند.
آلفونس گابریل در کتاب «تحقیقات جغرافیائی راجع به ایران» مینویسد « :م.تروئیلیه » M.Truilhierدر سال  1301میالدی
از راه کاروانرو تهران و مشهد و از آنجا به یزد عبور کرد .تروئیلیه از تربت} حیدری {و جوین) گناباد ( و تون) فردوس ( و
بشرویه و طبس)گلشن( عبور کرد» (گابریل )131:1943،
گفته میشود غارتگرانی که به این روستا یورش میبردند بلوچهای سیستانی بودهاند البته حملههای آنها هرگز پیدرپی نبوده و
معموالً با مردم مسلح درگیر نمیشدند؛ هرچند که میگویند در حدود  30سال پیش یک بار به این روستا حمله کردهاند .بشرویه
مرکز بخش طبس است که حضور یک نایب به آن شأن و منزلتی داده است (مک گرگور .)193-193:1911
آنچه در این سفرنامه بدان اشاره شده ،شرحی در مورد امکانات نظامی و توانمندیهای اقتصادی بشرویه است و در ادامه هیچگونه
اشارهای به بناهای فاخر معماری که مطمئناً در زمان او نیز وجود داشته ،نشده است .اما سفرنامه مکگرگور از جهات تاریخی
اهمیت بسیاری دارد و با دقت خاصی آنچه را که مشاهده کرده ،مورد توصیف قرار داده است .میزان جمعیتی که در اینجا ذکر
میشود به واقعیت آن روز بشرویه نزدیکتر است .بهنظر میرسد همانگونه که او اشاره میکند ،بشرویه در حدود  130سال پیش
روستایی آباد بوده که از نظر تأمین مایحتاج به آنچه تولید میکرده ،متکی بوده است .هرچند از نظر تجارت و داد و ستد در
وضعیت خیلی خوبی نبودهاند .از طرفی ایجاد شهربند و همچنین برجهایی که در خارج از شهر درست شده بود ،خود گواهی بر
غارتها و یورشهای پی در پی به شهر بشرویه و روستاهای اطراف بشرویه از جمله رقه ،هوگند و ارسک است.
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معرفی و شناخت عناصر کالبدی قالع قرون متأخر اسالمی شهرستان بشرویه
طرحریزی بیشتر قالع برای دفاع است و آنها نمونهای از معماری نظامی هستند ،هرچند برخی حکومتی ،مسکونی و برخی نیز
حکومتی -مسکونی هستند .همانطور که اشاره شد قلعههای متعددی از دوره قاجار در بشرویه برجای مانده که در ادامه به
مطالعه آنها خواهیم پرداخت .با بررسی پنج قلعه خانیک ،علیآباد ،حسینآباد ،میل نینگان و طرجد ،ویژگیهای کالبدی و
کارکردهای هریک از بناها را درخواهیم یافت.
الف -قلعه خانیک

این قلعه در بخش مرکزی روستای خانیک از توابع شهرستان بشرویه قرار دارد .بنایی با پالن مربع شکل به ابعاد 94 × 94متراز
مصالح خشت و مالت گل ساخته شده و با کاهگل اندود گردیده است(تصویر.)4

تصویر -4تصویر ماهوارهای از قلعه خانیک
)(www.GoogleEarth.com

در چهار گوشه قلعه ،برجهای دیدهبانی به شکل مدور قرار دارد(تصویر .)9قسمتهای داخلی این برجها به صورت طبقاتی ایجاد
شده است .در هر طبقه اتاقکهایی برای نگهبانی با طاق قوسی تعبیه شده است .همچنین روی دیواره دفاعی و دیواره قسمت
فوقانی برجها ،کنگره و مزغلهایی برای تیراندازی تعبیه شده است .درب ورودی ،در ضلع شمالی بنا قرار دارد(تصویر.)4

تصویر -9پالن قلعه خانیک
(آرشیو میراث فرهنگی خراسان جنوبی)
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دبیرخانه دائمی همایش ملی باستان شناسی ایران

سردر ورودی بهصورت دو طبقه و سقف طبقه اول گنبدی است .این گنبد به شیوه غنچهپوش (چهار غنچه) ایجاد شده است .در
دو سوی قسمت ورودی ،سکو و اتاقکهایی برای نگهبانی دیده میشود .شاهنشین این بنا در طبقه دوم ،باالی سردر ورودی قرار
داشته است .این قسمت متشکل از یک بخش مرکزی و چند اتاقک در اضالع غربی و شرقی است .داخل بخش شاهنشین و اتاقک
شرقی با استفاده از گوشوارهسازی سقفی گنبدی ایجاد شده است .در قسمت شاهنشین تزیینات گیاهی با نقش پیچک مشاهده
میشود(تصویر.)1

تصویر -1نوع طاقهای بهکار رفته در بنا
(عنانی)1931،

تصویر -1بخشی از فضاهای داخلی قلعه همراه با تزیینات
(عنانی)1931،

راه ورودی به طبقه دوم در سمت شرق سردر ایجاد گردیده است .این قلعه دارای یک حیاط مرکزی مربع شکل است .در کنار
ورودی بنا ،اتاقی چهارگوش (به عنوان محل نگهداری آذوقه) قرار دارد .همچنین در دو طرف حیاط (در سمت شرق و غرب) چهار
اتاق چهارگوش با سقف گنبدی ساخته شده است .در ضلع جنوبی نیز ،اتاقی چهارگوش ایجاد شده که خمرههایی به صورت
وارونه به منظور نگهداری آذوقه در آن قرار گرفته است؛ در این اتاق تنوری به شکل مدور وجود دارد ،که به عنوان مطبخ استفاده
میشده است(تصویر .)3عالوه براین ،اتاقی نیز جهت استحمام اهالی قلعه ایجاد شده که برخی عناصر یک حمام را دارد(تصویر.)3

تصویر -3مطبخ بنای قلعه خانیک
(عنانی)1931،
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نصویر -3حمام بنای قلعه خانیک
(عنانی)1931،
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به گفته اهالی منطقه ،این قلعه در سالهای اخیر توسط چند خانواده مورد استفاده قرار میگرفته ،که به همین دلیل دارای
چندین آشپزخانه میباشد .در اطراف این قلعه تکه سفالهایی بصورت پراکنده مشاهده میشود .این بنا متعلق به دوران قاجار
است.
ب-قلعه علیآباد

این بنا در بخش مرکزی دهستان علی جمال ،روستای علی آباد شهرستان بشرویه واقع است .بنای مورد مطالعه در حاشیه شمالی
روستای علیآباد ،بر روی بستری از زمینهای ماسهای ساخته شده است .پوشش گیاهی اطراف بنا را گیاهان خودروی خارشتر و
گیاهان زراعی و درخت توت و پسته تشکیل میدهد .چشمانداز قسمت غرب این بنا را تپه ماهورهای طبیعی ودشت در قسمت
شمالشرقی آن واقع است(تصویر.)10

تصویر -10تصویر ماهوارهای قلعه علیآباد
)(www.GoogleEarth.com

این اثر با پالنی چهارگوش با ابعاد 93×93متر و در دو طبقه ساخته شده است .مصالح بهکار رفته در این بنا خشت و مالت گل
بوده و دیوارههای بنا با کاهگل و گچاندود شده است .این قلعه دارای چهار برج بوده که تنها ،برج ضلع جنوبشرقی تقریباً سالم
باقی مانده است .درون این برج اتاقکهایی با سقف گنبدی و راهپله برای دسترسی به قسمتهای باالی برج به چشم میخورد.
سردر ورودی بنا با ارتفاع 9/3متر در سمت شرق قرار دارد(تصویر .)11طاق این سردر تیزهدار است .طبقه اول قلعه دارای اتاقهای
با سقف گنبدی و قوسی است که در داخل دیواره برخی از این اتاقها ،طاقچههایی با طاق قوسی وجود دارد(تصویر .)14در طبقه
دوم سردر ورودی ،شاهنشین بنا وجود دارد .از این بخش ،اتاقهای ضلع شمالی از همه سالمتر باقی مانده است .سقف این اتاقها
از نوع قوسی همراه دو تویزه مرکزی با طاق تیزهدار است .همچنین در داخل دیوارهای این اتاق طاقچههایی با طاق تیزهدار ایجاد
شده و دیواره داخلی این اتاقها نیز با گچ اندود شده است .از بناهای ضلع جنوب و جنوبغربی تنها دیوارههای آن سالم مانده
است که در میان دیواره آنها طاقچه ،اجاق و یک پنجره مشبک برای تهویه هوا تعبیه شده است .دیواره شمالغربی این بنا هم
اکنون تخریب شده و جای آن حوضی ساختهاند .این اثر مربوط به دوران متأخر اسالمی است.
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تصویر -11نمای غربی قلعه علیآباد
(عنانی)1931،

تصویر -14طاقچههای بهکار رفته در بنا
(عنانی)1931،

ج-قلعه حسینآباد

قلعه حسینآباد در بخش مرکزی ،دهستان علی جمال ودر روستای متروکه حسینآباد و از توابع شهرستان بشرویه واقع
است(تصویر .)19قلعه حسینآباد دارای پالن مستطیلی با ابعاد 40×94متر بوده و از مصالح خشت و مالت گل ساخته شده است.
همچنین سطح دیوارهای آن را با کاهگل اندود کردهاند.

تصویر -19تصویر ماهوارهای قلعه حسینآباد
)(www.Googleearth.com

این قلعه نیز دو طبقه بوده و بیشتر قسمتهای آن تخریب شده و تنها قسمتهایی از یک برج ،دیوارههای قلعه و برخی از
اتاقکهای طبقه اول باقی مانده است .با توجه به آثار باقیمانده احتماالً سردر این بنا در ضلع شرقی قرار داشته است(تصویر.)14
ارتفاع دیوارههای باقیمانده در بلندترین نقطه از سطح زمین  3متر و ضخامت این دیوارها  40سانتیمتر است .حیاط مرکزی
چهارگوش است و در اطراف این حیاط اتاقهایی در دو طبقه قرار داشته که تنها اتاقکهای قسمت شرق حیاط تقریباً سالم مانده
است .سقف اتاقکهای طبقه اول قلعه بهصورت گنبدی و قوسی است(تصویر .)13در داخل دیواره این اتاقها  ،طاقچه و اجاق
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مشاهده میشود .تنها برج بنا به شکل مخروطی ،در ضلع شمالی قلعه قرار دارد .راه ورودی این برج در ضلع شرقی قلعه قرار دارد
که سقف آن با دو طاق پیشین(جناغی) و پسین(قوسی) پوشیده شده است .با توجه به آثار باقیمانده ،برج دو طبقه بوده است.

تصویر -14نمای شرقی قلعه حسین آباد
(عنانی)1931،

تصویر-13فضاهای داخلی قلعه حسین آباد
(عنانی)1931،

در اطراف این قلعه بناهایی به صورت الحاقی ایجاد شده که پایه دیوارههای آنها باقی مانده است .بنای قلعه با توجه به نوع
معماری و مقایسه با بناهای منطقه ،بهنظر میرسد متعلق به قرون متأخر اسالمی(دوران قاجار) است.
د -قلعه میل نیگنان
این بنا در جنوب شرق روستای نیگنان قرار دارد  .در فاصله  40متری شمالغربی آن میل نیگنان قرار دارد .پوشش گیاهی
اطراف این قلعه را گیاهان خارشتر و اسپند تشکیل میدهند(تصویر.)11

تصویر -11تصویر ماهواره ای قلعه میل نینگان و موقعیت ان در روستا نسبت به سایر بناها
)(www.GoogleEarth.com

این قلعه دارای پالن چهارگوش با ابعاد 40×40متر با مصالح چینه و مالت گل است .اندود دیوارهها و برجهای اثر را نیز کاهگل
تشکیل میدهد(تصویر .)11این قلعه دارای  3برج بوده ،که تقریباً تمامی آنها سالم مانده اند(تصویر .)13دروازه ورودی در ضلع
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شمالی با دو برج دیدبانی در طرفین تعبیه شده و دارای حیاط چهارگوش مرکزی است .حداکثر ارتفاع دیواره باقی مانده از این بنا
430سانتیمتر و ضخامت دیواره  13سانتیمتر است .برجها به حالت بیضی شکل و ابعاد آنها  410×910سانتیمتر است .این
احتمال وجود دارد قلعه مذکور به همراه میل نیگنان با توجه به فاصله اندکی که با یکدیگر دارند ،بهطور همزمان ساخته شده
باشند .در اطراف این قلعه تعدادی سفال به همراه قطعاتی از جوشکوره مشاهده میشود .این سفالها متعلق به سدههای  10تا
19هجری است.

تصویر -11نمایی از قلعه میل نیگنان
(عنانی)1931 ،

تصویر -13برج قلعه میل نیگنان که در حال حاضر تخریب
شده است
(عنانی)1931 ،

ه-قلعه طرجد

این بنا در  900متری شمالشرق روستای طرجد و در  100متری شمال روستای خانیک قرار دارد(تصویر .)13اطراف بنا را کوه و
دشت در بر گرفته است .بستر زمین این منطقه به صورت ریگزار و با پوشش گیاهی اسپند است.

تصویر -13تصویر ماهوارهای قلعه طرجد
)(www.GoogleEarth.com
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این بنا با پالن مربع شکل و ابعاد  10×10متر و مصالح خشت و مالت گل ساخته شده و با گچ وکاهگل اندود گردیده است.
ورودی قلعه در ضلع جنوبشرقی قرار دارد(تصویر .)40این ورودی دارای طاقی از نوع تیزهدار میباشد(تصویر.)41

تصویر -40نمای جنوب شرقی قلعه طرجد
(عنانی)1931 ،

تصویر -41بخشی از طبقه فوقانی قلعه طرجد
(عنانی)1931 ،

درسطح دیواره این طاق تزیینات گچبری مشاهده میشود .در دورههای بعد این وروردی را با خشت پوشاندهاند و جای آن،
ورودی دیگری با مقیاس کوچکتر و طاقی از نوع مازهدار تعبیه کردهاند(تصویر .)44در دو طرف سردر ،دو طاقنما مشابه طاقنمای
سردر با تزینات گچبری وجود دارد .بنای قسمت سردر بهصورت دو طبقه است .در طبقه اول بعد از سردر ،راهرویی با سقف
گنبدی که در طرفین دو سکو و اتاقکهایی با طاق جناغی و قوسی قرار دارد .طبقه دوم ،که احتماالً شاهنشین بنا بوده است،
دارای اتاقکهایی با سقف گنبدی و قوسی است .در داخل دیواره این اتاقکها؛ اجاق ،دریچه تهویه هوا و طاقچههایی با طاق
مازهدار مشاهده میشود .پوشش بیرونی دیوارهای این طبقه هم اکنون از بین رفته است .در قسمت داخلی قلعه حیاط کوچکی
قرار دارد که در اطراف آن بناهای یک طبقه با طاق قوسی و گنبدی ایجاد شده است .در داخل دیواره اتاقکهای برخی از این
بناها فرورفتگیهای طاقچه مانند به فرم مدور و بیضی تعبیه شده است(تصویر.)49

تصویر -44راهرو بنای قلعه
(عنانی)1931 ،
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تصویر -49طاقچههای ایجاد شده در برخی اتاقهای بنا
(عنانی)1931 ،
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این قلعه دارای چهار برج در چهار گوشه است .برجها به شکل مدور و طبقاتی ایجا شدهاند .سقف طبقات به فرم گنبدی با خشت
و بهصورت رگچین ساخته شده است .در دیواره قلعه مزغلهایی برای تیراندازی مشاهده میشود .همچنین کانالهایی در داخل
قلعه برای خروج آب باران و احتماالً فاضالب به قسمت بیرون کار گذاشته شده است .در ضلع غربی بنا داالنهایی زیرزمینی دیده شده که
کاربری آن نامعلوم است .به احتمال این داالنها منتهی به سرداب قلعه بودهاند .با توجه به مرمت و بازسازیهای صورتگرفته در دورههای
جدیدتر ،بخشهایی از این قلعه احتماالً در دوره اخیر با تغییر کاربری مورد استفاده قرار میگرفته است .مقادیری جوشکوره و تکههای
سفال در اطراف این قلعه بهدست آمده و به احتمال متعلق به سدههای متأخر اسالمی است .بنای قلعه نیز مربوط به دوره قاجار است.

به طور کلی قالع دوران متأخر شهرستان بشرویه از عناصر زیر تشکیل شدهاند؛
-1حصار:

منظور از حصار در این قالع همان دیوار خارجی دور قلعه بوده که به برجها متصل میشود و این متفاوت از بارو و حصار معروفی
است که در قالع بزرگ ،کل قلعه را دربر میگیرد .برخی از این حصارها مشابه همان حصار و باروی اصلی دارای کنگرههایی بر
روی دیوار میباشند که در مواقع حملهی دشمنان ،مورد استفاده دفاعی قرار میگرفتند .این دیوار یا حصار تقریباً در تمام
قلعههای دوران متأخر بشرویه بهکار رفته است.
 -2برج:

برجها از مهمترین اجزای قلعهها هستند .این ویژگی در قالع دوران متأخر بشرویه نیز صادق است .تعداد و نوع برجها بسته به
ابعاد و وسعت یا کارکرد قالع متفاوت است .اما به طور کلی اکثراً دارای چهار برج است .این برجها در چهار گوشهی اصلی بنا
ایجاد شدهاند .ارتفاع برجها بیشتر از سایر اجزای قلعه است .برخی دارای چند طبقه (بسته به ارتفاع آن) هستند .ورود به طبقات
باال به دو صورت امکانپذیر است :دارای پلکانی در داخل برج بوده و یا بهصورت زینهای (عمودی) از طریق سقف طبقات پایینتر
صورت میپذیرد .برجها در داخل دارای طاقچهها و مزغلهایی (تیرکش) جهت استفادهی تیراندازی میباشند .لبهی برج نیز
مشابه حصار قلعه دارای کنگره است .از طبقات باالی برج برای نگهبانی ،دیدهبانی و کارهای دفاعی استفاده میشد .برجها یا فاقد
تزیین بوده و یا تزیینات بسیار سادهای در حد گچبریهای ساده دارند.
 -3دروازه:

دروازه یا همان ورودی از عناصر اصلی یک قلعه است .به طوری که هیچ قلعهای را نمیتوان بدون ورودی تصور نمود .در قالع
بشرویه نیز ،دروازه با اشکال مختلف مشاهده میشود .هرچند در بیشتر قلعهها به دلیل تخریب و آسیب زیاد ورودی قلعه از بین
رفته است .در این میان برخی قالع نیز بسته به وسعت و کارکردشان دارای یک یا چند دروازه بوده ،که البته بیشتر قلعههای
بشرویه دارای یک ورودی هستند .این ورودی بیشتر مابین دو برج اصلی قلعه قرار میگیرد و به اشکال مختلف ساخته میشدند.
برخی دارای طاقهای هاللی و برخی نیز از طاق جناغی سود بردهاند .ورودیها دارای داالنی هستند که به حیاط قلعه متصل
میشود .این داالن در برخی موارد کارکرد هشتی دارد .این ورودیها به وسیلهی درهای چوبی بزرگ و عظیم مسدود میشدند.
که در حال حاضر اثری از آن باقی نمانده است.
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 -4حیاط:

عنصر مشترك تمامی قلعههای بشرویه ،حیاط است .حیاط قلعه به عنوان عنصر مرکزی درون قلعه محسوب شده و سایر بناها در
پیرامون آن بسته به پالن و نوع کارکرد قلعه شکل میگرفتند .در اطراف حیاط نیز اتاقهایی با کارکردهای گوناگون ایجاد میشد.
در برخی از قلعهها نیز اتاقهای هر سمت به یکدیگر راه دارد.
سایر اجزا عبارتند از :اتاقها ،آبانبار ،اشکوبهای مختلف ،شاهنشین و خندق بوده که در قلعه میانده نیگنان مشاهده شد.
مصالح بهکار رفته در این قلعهها شامل خشت ،چینه و مالت گل است .در برخی قلعهها نیز الشهسنگ بهکار رفته و این مسأله
نشان از استفاده مصالح بومی دارد .در بعضی از قالع شاموت سنگریزه نیز برای ساخت دیوارها استفاده نمودهاند .این قلعهها
معموالً عاری از تزیینات پیچیده است .نکته مهم دیگر آنکه تمام این قلعهها در دشت واقع شدهاند(سلیمانی.)113 :1933 ،
نتیجه گیری
در قرون متأخر اسالمی بهکارگیری از روشهای خاص بهرهبری از آب ،شرایطی را به لحاظ ایجاد روستاهای متعدد به عنوان مراکز
جمعتی فراهم نمود و در نتیجه منجر به رونق اقتصاد و کشاورزی در مناطق مختلف گردید .در حقیقت افزایش جمعیت و ثروت
سبب پیچیدگی سلسله مراتبهای اجتماعی شد .این مهم عامل مهمی در شکلگیری گروههای مختلف راهزنان و غارتگران در
منطقه شد .ساکنان منطقه نیز برای مقابله با تهاجم و غارت اموال و جان خود مجبور به ساخت بناهای تدافعی از جمله قلعهها
شد .با توجه به مطالب بیانشده ،امنیت از مهمترین مفاهیم تأثیرگذار در شکلگیری کالبد قلعههای منطقه بشرویه بوده است.
ساختار این سازهها بر مبنای مصالح بومی شکل گرفته است .اغلب این بناها توسط اهالی منطقه ساخته شدهاند چراکه دولتهای
مرکزی تمایلی به ساخت قلعهها که از بناهای هزینهبر بودند ،نداشتهاند .با این حال معماری این بناها از ساختار محکم و نظام
مهندسی حساب شدهای برخوردار هستند به نحوی که هرچند بسیاری از فضاهای کالبدی آن همانند بسیاری از قالع نظامی سایر
مناطق ایران ساخته نشده اما ساختار آن به نحوی بود که اهالی منطقه را بهخوبی از گزند دشمنان حفظ مینمود .همچنین به
نظر میرسد بسیاری از این قلعهها در دورهی قاجار ،دارای مالکیت اشتراکی بودهاند.
منابع
آرشیو میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان خراسان جنوبی.انوری ،حسن( .)1931فرهنگ بزرگ سخن ،جلد دوم ،چاپ دوم ،تهران :سخن.باسورث ،ك .ا ( .)1931تاریخ سیاسی و دودمانی ایرانژ ) 114 - 930هجری1000/ 1411 -میالدی( ،ترجمه حسن انوشه،تاریخ ایران کمبریج :از آمدن سلجوقیان تا فروپاشی دولت ایلخانان ،جلد پنجم ،ویراستاری جی .آ .بویل ،تهران :امیرکبیر.
بریون ،مارسل) .(1919منم تیمور جهانگشا ،ترجمه ذبیحاهلل منصوری ،چاپ پنجم تهران :مروی.پازوکی ،ناصر( .)1913شهر و نقش دفاعی شهر ،مجموعه مقاالت دومین کنگرهی تاریخ معماری و شهرسازی ایران جلد دوم،فروردین ماه ،سازمان میراث فرهنگی کشور)پژوهشگاه( بهکوشش باقر آیتاهللزاده شیرازی ،صص .431-904
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پناهی ،سید غالمرضا( .)1919جغرافیای تاریخی بشرویه ،پایاننامه کارشناسی ارشد رشته الهیات به راهنمایی دکتر حسینالهی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد.
دهخدا ،علی اکبر( .)1911لغتنامه دهخدا ،جلد چهارم ،چاپ دوم ،تهران :دانشگاه تهران.ریاضی ،غالمرضا( .)1911جغرافیای تاریخی بشرویه ،سالنامه شرق ایران ،سال اول ،قسمت اول ،صص .111-113سلیمانی رباطی ،سیدامیر( .)1933مطالعه آثار معماری برجای مانده از دوران اسالمی در شهرستان بشرویه ،پایان نامهکارشناسی ارشد ،دانشگاه سیستان و بلوچستان.
عریان ،مرضیه( .)1914شهرهای اسالمی ،جلد نخست از مجموعه مقاالت کنگرهی تاریخ معماری و شهرسازی ایران ارگ بم –کرمان ،سازمان میراث فرهنگی کشور ،صص.413-904
عنانی ،بهرام( .)1931گزارش مقدماتی بررسی باستانشناسی بخش مرکزی شهرستان سرایان ،منتشر نشده ،میراث فرهنگیخراسان جنوبی ،حوزه پژوهشی.
مقدسی ،محمد بن احمد ،قرن چهارم ( .)1911احسن التقاسیم فی معرفه االقالیم ،ترجمه علینقی منزوی ،بخش دوم ،چاپاول،تهران :شرکت مؤلفان و مترجمان ایران.
مک گرگور ،سی ا.م( .)1911شرح سفر به ایالت خراسان و شمال غربی افغانستان ،ترجمه مجیدمهدیزاده ،جلد اول ،مشهد:معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی.
نوربخش ،حمید( .)1911ارگ بم ،تاریخ مختصری از تحول شهرنشینی و شهرسازی در ایران ،تهران :انتشارات جهاد دانشگاهی.www.Google earth.com, (access 2331332113).-
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