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چکیده

مجموعــۀ ارگ بــم ،یکــی از آثــار شــاخص معمــاری و شهرســازی تاریخــی ایــران بهشــمار
ش «شارســتان» و «حاکمنشــین» اســت .یکــی از
مــیرود .ایــن مجموعــه شــامل دو بخــ 
بناهــای مهــم حاکمنشــین ،عمــارت «خانــۀ فرمانــده قشــون» اســت کــه در ورای حصــار
ســوم قــرار گرفتــه اســت .باوجــود وقــوع زمینلــرزۀ ســال  1382هــ.ش .بخشهــای
قابلتوج ـهای از ایــن عمــارت آســیب ندیدنــد یــا نســبت بــه عرصــۀ عمومــی مجموعــۀ ارگ
بــم کمتــر تخریــب شــدند .بــا وجــودی کــه پــس از آن رخــداد طبیعی توجــه ویژهای بهبررســی
ویژگیهــای معمــاری ،شهرســازی و باستانشناســی ارگ بــم شــد و پژوهشهایــی نیــز
بهانجــام رســید ،ایــن عمــارت و زمــان ســاخت و ویژگیهــای معمــاری و ســاختاری آن،
پیــشرو کوشــیده اســت بــا مطالعــات
ناشــناخته باقیمانــد ه اســت؛ از ایــنروی پژوهــش
ِ
میدانــی و کتابخانــهای و بــا تفســیر و تحلیــل یافتههــا بــا بهرهگیــری از رهیافــت موســوم
بــه تاریخــی بــه مطالعــۀ ایــن عمــارت بپــردازد .پرس ـشهای پژوهــش عبارتنــد -1 :خانــۀ
فرمانــده قشــون در چــه زمانــی ســاخته شــده اســت؟  -2ایــن عمــارت از چــه ویژگیهــای
معمــاری بهرهمنــد اســت؟ یافتههــای تحقیــق نشــان میدهنــد تولیــد مصالــح مرغــوب کــه
بــا ترکیــب بهینــۀ خــاک رس و چســبانندۀ مناســب بــه فــرآوری مطلــوب خشــت انجامیــده،
باعــث شــده کــه ســاختارهای معمــاری کمتــر آســیب ببینــد .ایــن مهــم در کنــار دســتورهای
نیارشــی مناســب ازجملــه بهرهگیــری از بســتر صخــرهای حاکمنشــین در برخــی از قســمتها
و اتخــاذ شــیوهای کارآمــد در طراحــی و اجــرای برخــی از عناصــر معمــاری و نحــوۀ انتقــال
نیروهــای وارده بــر آنهــا در جرزهــا و دهانههــای کنــاری ،از دالیلــی هســتند کــه برخــی از
ســاختارها را در مقابــل نیروهــای مخــرب زمینلــرزه بــا واکنــش مناســب همــراه ســاختند.
خانــۀ فرمانــده قشــون از معــدود عماراتــی اســت کــه جهــت جغرافیایــی ســاختمانش برخــاف
راســتای شــرقی-غربی عمــوم واحدهــای معمــاری ،شــمالی-جنوبی اســت؛ دلیــل اینامــر،
ی کهنتــری بازمیگــردد کــه عمــارت بــر فــرازش ســاخته شــد؛ چــون
بهســاختمان بــرج تاریخـ 
در پنــاه ســاختار بلنــد حاکمنشــین قــرار گرفتــه اســت ،هماننــد بنــای ســربازخانه و اصطبــل
حکومتــی از مخاطــرات بــاد معــروف «ســیاه» کــه وزشــی شــمالی-جنوبی دارد ،در امــان ماند.
قرایــن تاریخــی و شــواهد معمــاری نشــان میدهنــد کــه ایــن عمــارت در ســالهای پــس از
رخــداد تحصــن دوم «آقاخــان محالتــی» در ســال  1258هـــ.ق .ســاخته شــده اســت.
کلیدواژگان :ارگ بم ،خانۀ فرمانده قشون ،ویژگیهای معماری ،عناصر ساختاری.
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 .Iدانشــیار گــروه مرمــت ،دانشــکدۀ حفاظــت و
مرمــت ،دانشــگاه هنــر اصفهــان ،اصفهــان ،ایــران.
(نویســندۀ مســئول)
b.pedram@aui.ac.ir
 .IIدانشــیار گــروه مرمــت ،دانشــکدۀ حفاظــت و
مرمــت ،دانشــگاه هنــر اصفهــان ،اصفهــان ،ایــران.
 .IIIدانشــجوی دکتــری مرمــت آثــار ،گــروه مرمــت،
دانشــکدۀ حفاظــت و مرمــت ،دانشــگاه هنــر
اصفهــان ،اصفهــان ،ایــران.
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مقدمه

مجموعــۀ ارگ بــم ،یکــی از معــدود آثــار برجــای مانــده از معمــاری و شهرســازی کهــن ایرانــی
اســت .ایــن مجموعــه شــامل دو بخــش «ارگ» و «شارســتان» در کالبــد یــک کهنشــهر
ایرانــی اســت .ایــن مجموعــه شــامل آثــار معمــاری بــا کارکردهــای گوناگــون ازجملــه:
آموزشــی ،عامالمنفعــه ،مذهبــی ،تجــاری ،اقتصــادی ،بهداشــتی و خصوصــی اســت.
عمــارت موســوم بــه «خانــۀ فرمانــده قشــون» یکــی از آثــار معمــاری مهــم ایــن مجموعــه
بهشــمار مــیرود کــه در بخــش حاکمنشــین قــرار دارد و باوجــود اهمیتــش ،آنچنانکــه
بایســته اســت در پژوهشهــای معمــاری ،شهرســازی و باستانشناســی بــهآن پرداختــه
نشــده اســت .ایــن عمــارت پــس از اینکــه مجموعــۀ حاکمنشــین در اواخــر دورۀ قاجاریــه
بــه «قــرق ســاخلوی» بــم درآمــد ،محــل اســتقرار فرمانــدۀ ســاخلو /قشــون شــد؛ از ایـنروی بــا
نامــی کــه هماینــک شــناخته میشــود ،معــروف شــد .اینکــه پیــش از اســتقرار قشــون ،ایــن
عمــارت وجــود داشــت یــا همزمــان بــا اســتقرار نظامیــان بــه کالبــد مجموعــه بــرای اســتفاده
بهمنظــوری ویــژه الحــاق شــد ،در کنــار ویژگیهــای معمــاری و عناصــر ســاختاری ،مســائلی
بهشــمار میرونــد کــه در ارتبــاط بــا خانــۀ فرمانــده قشــون ناشــناخته باقیماندهانــد یــا
ـشرو میکوشــد بــا بهرهگیــری از
آنچنانکــه ضــرورت دارد ،تبییــن نشــدهاند .پژوهــش پیـ ِ
رهیافــت تاریخــی ،ســاختار معمــاری و زمــان ســاخت آن را مــورد تفســیر و تحلیــل قــرار دهــد.
پرسـشها و فرضیــات پژوهــش -1 :خانــۀ فرمانــده قشــون در چــه زمانــی ســاخته شــده
اســت؟  -2ایــن عمــارت از چــه ویژگیهــای معمــاری بهرهمنــد اســت؟ برهمیناســاس،
عمــارت فرمانــده قشــون در اواخــر دورۀ قاجــاری و زمانــی کــه حاکمنشــین بــه منزلــۀ محــل
اســکان ســاخلو /قشــون محلــی انتخــاب شــد ،ســاخته شــده اســت .بــه اقتضــای الگوهــای
معمــاری دورۀ قاجــار در ســاخت عمــارات مســکونی ،ایــن عمــارت نیــز بــا الگــوی چهارصفــه
ســاخته شــده اســت .اســتفاده از ایــن بنــا توســط برجســتهترین شــخصیت نظامــی منطقــه
باعــث شــد کــه بخشهایــی از آن بــا رعایــت اصــول نیارشــی ساختمانســازی ســاخته شــود
و باوجــود رخــداد ویرانگــر زمینلــرزۀ ســال  1382هــ.ش ،.بخــش دیوانخانــۀ آن دچــار
کمتریــن آســیب شــود.
روش پژوهــش :در انجــام ایــن پژوهــش از روش ترکیبــی تاریخی-توصیفــی اســتفاده
شــده اســت .ابــزار پژوهــش بهــره گرفتــه شــده نیــز مطالعــۀ میدانــی و کتابخانــه ای اســت.
تحلیــل صــورت گرفتــه بــر دادههــا نیــز برمبنــای رویکــرد مقالــه ،از نــوع کیفــی اســت.

پیشینۀ پژوهش

«شــهریار عــدل» کــه پژوهــش قابلتوجهــی از شــیوههای شهرســازی مجموعــه و ســامانۀ
آبرســانی آن بهدســت داد ،بهبررســی ایــن خانــه نپرداخــت (« .)1386هاینــس گوبــه» کــه
تــاش میکــرد در گردشــی خیالــی بــا بازدیدکنندگانــی چــون «پاتینجــر» و «وزیــری» همــراه
شــود ،باوجــود گذشــتن از مقابــل ایــن عمــارت و ورود بــه باالتریــن قســمت ارگ ،گزارشــی
در اینبــاره بهدســت نــداد؛ وی در بیانــی نامفهــوم و از نظــرگاه پاتینجــر و وزیــری بــه
بــرج غربــی بنــای موســوم بــه «ســربازخانه» اشــاره کــرده و ضمــن بیــان موقعیــت آســیاب
بــادی در ایــن بــرج ،در ســمت شــرق آن ،خانــۀ حاکــم را مشــخص کــرده اســت و از محلــی
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ن منابــع
کــه پاتینجــر در آن پذیرفتــه شــد و تزئینــات و ملزومــات آن اتــاق بــه نقــل از همــا 
شــرحی بهدســت داد (گوبــه .)376 :1370 ،نوربخــش ضمــن بهدســت دادن پــان
عمــارت و بیــان نحــوۀ دسترس ـیهای تاریخــی آن ،زمــان ســاخت خانــۀ فرمانــده قشــون/
نظامــی را تیمــوری یــا ســلجوقی دانســت (نوربخــش« .)92 :1355 ،جودکیعزیــزی»،
«موســویحاجی» و «ابراهیمــی» کــه دروازۀ دوم را بررســی کردنــد ،در بیــان مســیرهای
دسترســی بــه مجموعــۀ حاکمنشــین ،معبــری را کــه از دروازۀ دوم بهطــور مســتقیم و بــدون
گذشــتن از ســربازخانه ،بــه عمــارت فرمانــده قشــون میرســید ،موردتوجــه قــرار دادنــد؛
ضمــن بیــان زمانــی کهنتــر بــرای درگاه حصــار ســوم ،زمــان بازگشــایی آنرا وقتــی دانســتند
کــه تنهــا ســاکنین مجموعــۀ ســاخلوی محلــی بودنــد و بـ ه ضــرورت دسترســی ســریع فرمانــده
قشــون بــه عمارتــش ،دوبــاره بــاز شــد و مــورد اســتفاده قــرار گرفــت و ایــن همزمــان بــود بــا
دهــۀ ششــم ســدۀ ســیزدهم هجــری قمــری ( 146 :1394و  .)147در پژوهــش دیگــری کــه
ُ
کناریمحلــۀ مجموعــۀ ارگ بــم را بررســی کــرده اســت بــا وجــودی کــه زمــان ســاخت خانــۀ
فرمانــده قشــون را بــه اواســط دورۀ قاجــاری نســبت داده ،از ویژگیهــای معمــاری ایــن
عمــارت گزارشــی بهدســت نــداده اســت (جودکیعزیــزی و ابراهیمــی.)17-19 :1397 ،

موقعیت عمارت

خانــۀ فرمانــده قشــون در میانــۀ صخــرهای کــه حاکمنشــین مجموعــۀ ارگ بــم بــر فــراز
آن ســاخته شــده ،بالفاصلــه پــس از بنــای موســوم بــه «ســربازخانه» قــرار دارد (شــکل .)1
موقعیــت ایــن بنــا بهگونـهای اســت کــه پــس از آن ،راه اصلــی ورود بــه باالتریــن بخشهــای
مجموعــه آغــاز میشــود .بــه اینترتیــب جــز راه شــیبدار دسترســی بــه ارگ اصلــی ،پدیــدۀ
معمــاری برجســتۀ دیگــری وجــود نــدارد .ایــن وضعیــت بدانمعناســت کــه بهطــور آ گاهانــه
و در نقطـهای مناســب ،عمــارت فرمانــده قشــون ســاخته شــد.
جــز مســیری کــه از ورودی ســربازخانه بــه عمــارت منتهــی میشــود ،راه میانبــر دیگــری
وجــود دارد کــه بهنظــر میرســد در مواقــع ضــرورت حاکــم میتوانســت بالفاصلــه پــس از
گذشــتن از دروازۀ دوم بــه آن برســد و بــا طــی مســیری برابــر بــا نیمــی از محــور ســربازخانه
بــه عمــارت دسترســی یابــد .وضعیــت آن بهگونـهای اســت کــه پــس از دروازۀ دوم ،امتــداد
بســتر صخــرهای حاکمنشــین در نقطــهای کــه درســت تالقــی بــرج شــرقی ســربازخانه/
خانــۀ فرمانــده قشــون بــا میانــۀ جنوبــی بــاروی ســوم اســت ،بــا ایجــاد درگاهــی ثانویــه در
بــارو ،امــکان دسترســی بــه درگاه و دهلیــزی تاریخــی کــه در زمانــی بــا ایجــاد بــاروی ســوم
از حیــز انتفــاع خــارج شــده ،فراهــم میشــود .پــس از آن دهلیــز ،شــیبی آغــاز میشــود کــه
از یــک ســمت بــه بخشهــای باالیــی حاکمنشــین منتهــی میشــود و در ســمت دیگــر،
یعنــی غــرب بــه عمــارت فرمانــده قشــون و ســربازخانه وصــل میگــردد .نکتــهای کــه در
ارتبــاط بــا ایــن ورودی ثانویــه بایســتی مــورد اشــاره قــرار داد ،ایــن اســت کــه دیوارههــای
دو ســمت درگاه بــرش نامنظــم خش ـتهایی را نشــان میدهنــد کــه در اثــر تــراش ناشــی از
ابــزار تخریبــی ،بــه ســطحی نابرابــر تبدیــل شــده اســت؛ ا گرچــه تالششــده بــا انــدود کاهــگل
ایــن عــدم تــوازن رفــع شــود ،در بخشهایــی کــه کاهــگل تاریخــی از میــان رفتــه بهروشــنی
میتــوان جزئیــات ایــن وضعیــت را دیــد .بهنظــر میرســد همانگونــه کــه پیشتــر نیــز در

257

258

شمارۀ  ،26دورۀ دهــم ،پای ـ ــیز 1399

شــکل  .1نماهایــی از خانــۀ فرمانــده قشــون و
فضاهــای حکومتــی مجــاور آن؛  -1خانــۀ فرمانــده
قشــون -2 ،گنبــد دیوانخانــه -3 ،ســربازخانه،
 -4اصطبــل حکومتــی -5 ،دروازۀ دوم -6 ،درگاه
ثانویــه ،الــف .دیــد از بــاال ،ب .دیــد از جنــوب غــرب.
د .دیــد از شــمال (بایگانــی پایــگاه میــراث جهانــی بــم
و منظرفرهنگــی آن).

پدرام و همکاران :مطالعۀ خصوصیات بارز معماری و ساختاری...
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یکــی از پژوهشهــا بــه آن پرداختــه شــده (جودکیعزیــزی و همــکاران ،)146 :1394 ،ایــن
درگاه بـ ه ضــرورت تســریع در دسترســی بــه خانــۀ فرمانــده قشــون ایجــاد شــده اســت؛ یعنــی
زمانــی اینامــر بهوقــوع پیوســته کــه عمــارت ســربازخانه و فرمانــده قشــون در نقاطــی کــه
هســتند ،ســاخته شــدند .ضمــن اینکــه در تصویــری (شــکل  )2کــه در اواخــر دورۀ قاجــاری
ً
از مجموعــۀ حاکمنشــین ،احتمــاال در واپســین دهههــای ســدۀ ســیزدهم هجریقمــری،
تهیــه شــده ،نشــان میدهــد کــه در مردگــرد حصــار ســوم نیــز ســربازان ســاخلو قــرار دارنــد؛
یکــی از راههــای دسترســی بــه ایــن مردگــرد ،بهویــژه از اصطبــل و دروازۀ دوم ،همیــن
ورودی ثانویــه اســت.

شــکل  .2تصویــری قدیمــی از حاکمنشــین ارگ
بــم مربــوط بــه ســالهای  1309تــا  1314ه ـ.ق.؛
حصــار میانــی موجــود در تصویــر ،بخشــی از حصــار
ســوم اســت (بایگانــی پایــگاه میــراث جهانــی بــم و
منظــر فرهنگــی آن).

توصیف و ویژگیهای معماری عمارت

پــس از «ســاباط» و «کریــاس» جبهــۀ شــرقی ســربازخانه کــه درواقــع ایــن بنــا را بــه آغــاز راه
آخریــن ســطح ســاختمانی ارگ بــم وصــل میکنــد ،دهلیــزی آغــاز میشــود کــه امتــدادش
شــمالی-جنوبی اســت؛ در انتهــای ایــن دهلیــز یــک هشــتی قــرار دارد کــه بــا یــک درگاه بــه
میانســرای عمــارت گشــوده میشــود (شــکل  .)3هــر یــک از اضــاع هشــتی بــه فراخــور انــدازه
ّ
بــه یــک صفــۀ کوچــک طولــی یــا عرضــی تبدیــل شــدهاند؛ نمونــۀ غربــی از طریــق یــک درگاه
بــه اتاقــی وصــل میشــود و آن اتــاق نیــز بهواســطۀ دهلیــز کوتاهــی بــه اتــاق ذوذنقــهای
شــکل راه مییابــد .درگاه اتــاق دوم در ســمت غــرب بــه یکــی از اتاقهــای اشــکوب
بــاالی ســربازخانه متصــل میشــود؛ بنابرایــن فرمانــده قشــون یــا هــر صاحــب منصبــی کــه
اراده میکــرد از کیفیــت وقایــع ســربازخانه بیواســطه اطــاع حاصــل کنــد ،بــدون ورود
بــه میانســرای ســربازخانه -دسترســی اصلــی و عمومــی بــه ایــن بخــش در جبهــۀ شــرقی
ســربازخانه قــرار دارد -در مســیری کوتــاه بــه اینامــر دس ـتمییافت .برخــاف میانســرای
عمــوم واحدهــای معمــاری شارســتان مجموعــۀ ارگ بــم کــه جهتــی شــرقی-غربی دارنــد،
میانســرای ایــن عمــارت هماننــد ســربازخانه و اصطبــل ،شــمالی-جنوبی اســت .عارضــۀ
طبیعــی «بــاد ســیاه» کــه وزشــی شــمالی-جنوبی دارد و عامــل ایجابــی «رون کرمانــی»
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دانســته شــده (پیرنیــا ،)138 :1387 ،نیــز در منطقــۀ بــم دیــده میشــود .علــت اصلــی
شــکلگیری محــور شــرقی-غربی تنــۀ اصلــی شارســتان مجموعــه نیــز همیــن پدیــدۀ طبیعــی
دانســته شــده اســت (جودکیعزیــزی و ابراهیمــی .)6 :1397 ،امــا بهنظــر میرســد جــدای از
ســاختار معمــاری بــرج شــرقی ســربازخانه کــه محور شــمالی-جنوبی و بســتر عمــارت فرمانده
قشــون نیــز هســت -در مباحــث بعــدی بــه کیفیــت آن پرداختــه میشــود -و بهضــرورت
محــور میانســرا را نیــز در ایــن انتخــاب جهــت باعــث شــده اســت ،موقعیــت مناســب عمــارت
را میتــوان نکت ـهای دانســت کــه برخــورد بــا آن پدیــدۀ طبیعــی را آســان ســاخته بــود .بــه
ایــن معنــا کــه ارتفــاع مناســب بخــش حاکمنشــین و باروهــای شــمالی ،بهویــژه در محــل
ُ
«کناریمحلــه» در شــمالغرب مجموعــه ،پنــاه مناســبی فراهــم کردهانــد تــا بناهــای حاشــیۀ
جنوبــی صخــرۀ حاکمنشــین کمتــر در معــرض تهدیــد آن بــاد قــرار گیرنــد؛ از ایـنروی ،خانــۀ
فرمانــده قشــون نیــز از ایــن اســتعداد بهخوبــی بهرهمنــد شــد و باوجــود محدودیتــی کــه در
جهــت ســاختش پیشآمــد ،کمتــر بــا مخاطــرات بــاد ســیاه روب ـهرو گردیــد.
ســاختارهای معمــاری عمــارت در جبهههــای غربــی ،شــرقی و جنوبــی در اختــاف
ســطحی برابــر بــا پنــج پلــه ،یعنــی یکونیــم گــز ،نســبت بــه کــف میانســرا قــرار گرفتهانــد.
علــت اینامــر را میتــوان بهضــرورت افــراز عمــارت نســبت بــه باالتریــن ســطح بنــای
ســربازخانه دانســت کــه هــم اشــراف بهتــری بــه آن داشــته باشــد و هــم بــه محیــط جنوبــی
کــه مســیر دسترســی بــه حاکمنشــین /محــل اســتقرار ســاخلو بــود ،چشـمانداز مناسـبتری
برقــرار کنــد .دو جبهــۀ شــرقی و غربــی از نظــر تعــداد و شــیوۀ اســتقرار فضاهــا بهطــور نســبی
قرین ـۀ همانــد .یــک نشــیمن بــزرگ در مرکــز هــر جبهــه قــرار دارد کــه دسترســی بــه آنهــا
از طریــق دو ردیــف پلــکان کــه میانســرا را بــه دو گوشــوارۀ قرینــۀ شــمالی و جنوبــی وصــل
میکنــد ،میســر اســت .پلــکان گوشــوارۀ جنوبــی در جبهــۀ غربــی وجــود نــدارد و بــا ورودی
دهلیــزی جایگزیــن شــده کــه ابتــدای زیرزمیــن ایــن جبهــه اســت .آنچــه در مطالعــات
معمــاری و ســیر تحــول ایــن بخــش از مجموعــۀ ارگ بــم مهــم اســت بخشــی از آن در
ابتــدای ایــن ورودی آشــکار شــد و در مباحــث بعــدی بهتفصیــل خواهــد آمــد .جنوبیتریــن
بخــش جبهــۀ غربــی اتاقــی اســت کــه بــا یــک روزن بــزرگ بــه میانســرا گشــوده میشــود و در
ســمت دیگــر ،یعنــی غــرب ،تنهــا نظــرگاه جبهــۀ غربــی را بــه بیــرون و چش ـمانداز عمومــی
شارســتان /محــور دسترســی بــه حاکمنشــین تأمیــن کــرده اســت .جبهــۀ جنوبــی شــامل
یــک «شــکمدریده» و دو گوشــوار در طرفیــن شــرق و غــرب اســت (شــکل  2-3و شــکل
)4؛ شاهنشــین عمــارت همیــن جبهــه اســت .ایــن موضــوع جــز از نحــوۀ طراحــی فضــا ،از
تزئینــات گچــی درون فضاهــا در هیــأت اســلیمی و نخلکهــای بــزرگ و کوچکــی کــه در
دیگــر جبهههــا دیــده نمیشــوند ،برمیآیــد .دسترســی بــه فضاهــای ایــن جبهــه از طریــق
دو ردیــف پلــکان کــه در آغــاز گوشــوارهها قــرار دارنــد ،ممکــن میشــود.
ایــن جبهــه ،تابستاننشــین عمــارت نیــز بهشــمار میرفتــه اســت؛ تصاویــر پیــش از
زلزلــۀ ســال  1382هـ.ش .وجــود ســه بادگیــر را یکــی رو بــه شــمال و دو تــای دیگــر رو بــه
شــرق و غــرب ایــن موضــوع را بهاثبــات میرســانند (شــکل .)4
ایــن بخــش بــهنســبت انــدازۀ طــول ،ســاختار بیشــترین بازشــو را بــه میانســرا در شــمال و
دروازۀ دوم و شارســتان غربــی از یــک نظــرگاه در جنــوب ،و اصطبــل حکومتــی و شارســتان
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شــکل  .3پــان عمــارت فرمانــده قشــون،
خطــوط پررنــگ ســاختار اصیــل بــرج کهــن و خطــوط
کمرنــگ پــان عمــارت خانــۀ فرمانــده قشــون؛
 -1هشــتی ورودی -2 ،شــکمدریده /شاهنشــین
نهــای ســمت
عمــارت -3 ،دیوانخانــه -4 ،روز 
جنــوب و غــرب (بایگانــی پایــگاه میــراث جهانــی بــم
و منظــر فرهنگــی آن).

شــکل  .4نمایــی از عمــارت فرمانــده قشــون،
پیــش از تخریــب (بایگانــی پایــگاه میــراث جهانــی
بــم و منظــر فرهنگــی آن).
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ّ
شــرقی از نظرگاهــی دیگــر در جنــوب شــرقی دارد .بازشــوی جنوبــی درســت در مرکــز صفــۀ
جنوبــی شــکمدریده قــرار گرفتــه اســت؛ ایــن بــدان معناســت کــه فرمانــده قشــون هــر لحظــه
اراده میکرد میتوانســت در کمترین زمان ،ســربازخانه ،اصطبل ،دروازۀ دوم و شارســتان و
مســیر دسترســی بــه حاکمنشــین کــه محــل اســتقرار ســاخلو و مرکــب ایشــان بــود را رصــد کند.
ایــن مهــم نکت ـهای مؤثــر در شــیوۀ طراحــی فضاهــا شــمرده میشــود و در جنبههــای دفــاع
غیرعامــل مجموعــۀ حاکمنشــین امــری کارآمــد بهشــمار م ـیرود .ایــن روزنهــای بــزرگ را
میتــوان هماننــد نمونههایــی کــه در نمــای بیرونــی ســربازخانه و بــرج مجــاور ورودی دوم
قــرار دارنــد ،تیرکشهــای تــوپ نیــز دانســت (شــکل  :1ب1؛ شــکل  .)4 :3در پژوهشــی کــه
پیشتــر صورتگرفتــه (جودکیعزیــزی و همــکاران ،140 :1394 ،ش  )7بــا مقایســۀ ایــن
تیرکشهــا بــا نمونههایــی کــه در یــک نقاشــی مربــوط بــه دورۀ افشــار در صحنــۀ شــهربندان
یــک قلعــه /شــهر بـ ه تصویــر کشــیده شــدهاند ،نحــوۀ اســتقرار توپهــا را در چنیــن روزنهــا/
تیرکشهایــی نشــان میدهــد .در تصاویــری کــه در ســالهای  1309-1314هـ.ش .تهیــه
شــدهاند و نمــای غربــی ایــن بــرج را نشــان میدهنــد ،بهروشــنی میتــوان دیــد کــه ایــن
روزنهــا وجــود ندارنــد (شــکل  :5الــف  .)2در تصویــر دیگــری کــه در ســال  1340ه ـ.ش.
تهیــه شــده و پیــش از مرمتهــای ســازمانهای متولــی را نشــان میدهــد ،وجــود تیرکشهــا
را میتــوان دیــد (شــکل  :5ب )2؛ بنابرایــن ســاختار الحاقــی آنهــا محــرز میشــود.
مجموعــۀ ســاختار مــدور /نیمبیضــی بــرج کــه نمــای جنوبــی عمــارت نیــز بهضــرورت از
آن تبعیــت میکنــد ،ویژگــی قابلتوجـهای اســت کــه دو نکتــه ،یکــی در ارتبــاط بــا عملکــرد و
دیگــری نــوع طراحــی ایــن موقعیت را نســبت بهدیگر قســمتهای همســطح در ســربازخانه
و بــرج قرین ـهاش در غــرب کــه بــه «آســیابادی» معــروف اســت ،برجســته ســاخته اســت.
نخســت اینکــه ،ســاختار مــدور برجــی کــه کارکــرد مســکونی نیــز یافتــه اســت ،بهروشــنی
بــر جنبههــای دفــاع غیرعامــل ایــن نقطــه افــزوده اســت؛ چرا کــه پیوســته دفــاع در محیــط
مــدور نســبت بــه ســطوح زاوی ـهدار آســانتر اســت .ایــن همــان شــیوهای از دفــاع غیرعامــل
شــمرده میشــود کــه بر جهــای زاویـهدار و مکعــب دورههــای پیــش از ساســانی را در عمــوم
شــهرها و قلعههــای دورۀ ساســانی بــا بر جهــای مــدور و اســتوانهای جایگزیــن کــرد (ر .ک.
بــه :کالیــس .)108 :1366 ،وجــود تعــداد زیــادی تیرکــش در محلــی کــه بهطــور مشــخص
اســتقرار فرمانــدار نظامــی شــهر بــود ،خــود نیــز نکت ـهای قابلتوجــه اســت .همانگونــه کــه
پیشتــر نیــز آمــد ســه نمونــه از ایــن تیرکشهــا کــه بــه ســربازان ســنگین اســلحه نیــز تعلــق
دارنــد ،عرصــۀ عمومــی شــهر و تمامــی واحدهــای معمــاری کــه بــه نظامیــان تعلــق دارنــد
را پوشــش دادهانــد .ایــن مهــم ،رصــد هرگونــه تحــرک در نقــاط حســاس نظامــی را ممکــن
میســاخت و هرنــوع تهدیــدی را بهخوبــی پاســخ مــیداد .نکتــهای کــه از جهــت شــیوۀ
طراحــی ،منحصــر بــه ایــن موقعیــت اســت ،اســتقرار اختصاصــی یکــی از کارداران نظامــی/
انتظامــی شــهر در ســاختاری تماموجــه از واحــد معمــاری مســکونی در درون یــک بــرج
تدافعــی اســت .ایــن موضــوع در دیگــر بخشهــای مجموعــۀ ارگ بــم ،حتــی بــا ســاختار و
ســاختمانی کوچکتــر دیــده نمیشــود.
همانطورکــه پیشتــر گفتــه شــد ،جبهــۀ شــرقی بــا اندکــی اختــاف قرینــۀ جبهــۀ غربــی
اســت؛ بــا ایــن تفــاوت کــه پلکانــی کــه گوشــوارۀ جنوبــی ایــن جبهــه را بــه میانســرا وصــل
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شــکل  .5دو تصویــر قدیمــی از حاکمنشــین ارگ
بــم :الــف)  -1نمایــی از اصطبــل -2 ،بــرج محــل
ســاخت خانــۀ فرمانــده قشــون -3 ،نمــای جنوبــی
ســربازخانه ،تصویــر مربــوط بــه ســالهای 1309
تــا  1314ه ـ.ق.؛ ب)  -1نمایــی از دروازۀ دوم-2 ،
بــرج محــل ســاخت خانــۀ فرمانــده قشــون ،تصویــر
مربــوط بــه ســال  1340ه ـ.ش( .بایگانــی پایــگاه
میــراث جهانــی بــم و منظــر فرهنگــی آن).

میکنــد ،بــه ضــرورت تأمیــن ورودی زیرزمیــن در جبهــۀ روب ـهرو حــذف شــده بــود .امتــداد
ایــن پلــکان در انتهــای ســمت شــرق بــه پلــکان دیگــری وصــل میشــود کــه در پایانــش
خرپشــتۀ عمــارت قــرار دارد .در شمالشــرق عمــارت فضاهایــی دیــده میشــوند کــه در
نــوع خــود قابلتوجهانــد؛ ورود ب ـ ه آنهــا از گوشــۀ شمالشــرق میانســرا صــورت میگیــرد.
ً
ایــن ورودی پــس از دهلیــزی کوتــاه بــه اتاقــی نســبتا کوچــک وصــل میشــود .ایــن اتــاق
ً
در ســمت شــرق بــه دهلیــز نســبتا بلنــدی راه مییابــد .در ســمت شــمال ایــن دهلیــز اتاقــی
گنبدیــن قــرار دارد کــه بهرغــم وقــوع زمینلــرزۀ مخــرب ســال  1382هـ.ش ،.گنبــد آن بــا
کمتریــن آســیب برجــای مانــده اســت .ایــن اتــاق ،مهمتریــن فضــای ایــن بخــش بهشــمار
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م ـیرود .در ســمت شــمالش درگاهــی قــرار دارد کــه امــکان دسترســی بــه گــذر منتهــی بــه
بخــش باالیــی حاکمنشــین را تأمیــن میکنــد .در غــرب اتــاق دو پســتو قــرار دارد کــه یکــی
بیواســطه و دیگــری بــا واســطه بــه اتــاق گنبدیــن وصــل میشــوند .ایــن مجموعــه را
میتــوان بــا توجــه بــه شــیوۀ قرارگیــری و طراحــی فضــا« ،دیوانخانــه» مجموعــه دانســت؛
یعنــی آنرا میتــوان محــل انجــام امــور اداری و دیوانــی پــادگان شــهر در ســدههای متأخــر
دوران اســامی شــمرد (شــکل  :1شــمارۀ 2؛ و شــکل  :6شــمارۀ .)2
علــت مانــدگاری گنبــد دیوانخانــه را بایســتی در چنــد عامــل ارزیابــی کــرد؛ نخســت
اینکــه ،مصالــح اســتفاده شــده در ایــن بخــش از کیفیــت مطلــوب در مــواد و فــرآوری بهینه،
برخــوردار اســت .ترا کــم نســبی مناســب در خمیــرۀ خشـتها ،خــاک رس مرغــوب و فــرآوری
ً
کیفــی خشـتهای ایــن بخــش کــه عمومــا انــدازهای برابــر بــا  25×25×5ســانتیمتر دارنــد،
برخــاف ســاختارهای معمــاری متعلــق بهســدههای متأخــر در مجموعــۀ ارگ بــم ،در کنــار
عامــل نیارشــی دیگــری کــه در ادامــه میآیــد ،مانــدگاری ایــن گنبــد را تضمیــن کردهانــد.
خشــتهای همانــدازۀ دیگــری کــه در ســاختارهای ســدههای متأخــر ارگ بــم بــهکار
رفتهانــد از جهــت کیفــی ،شــاخصهای ایــن نمونههــا را ندارنــد یــا در ســطح بســیار نازلتری
تولیــد شــدهاند .1بیگمــان یکــی از عوامــل تخریــب گســترده در مجموع ـه بههنــگام وقــوع
زمینلــرزه را بایــد همیــن نکتــه دانســت .بهنظــر میرســد ایــن مهــم در ســاخت دیوانخانــه
بــا جدیــت کمماننــدی بهانجــام رســیده و تالششــده ،دس ـتکم هماننــد ســربازخانه بــه
کیفیــت تولیــد مصالــح اهتمــام جــدی شــود .درســت بههمیــن دلیــل ســربازخانه نیــز نســبت
بــه ســاختار عمومــی ارگ بــم آســیب کمتــری دیــده اســت .عامــل نیارشــی را بایســتی در
شــیوۀ انتقــال نیروهــای گنبــد بــه جرزهــای ســمتهای غــرب و جنــوب و بســتر صخــرهای
کونیــم
جبهههــای شــمال و شــرق ارزیابــی کــرد .جــز انتخــاب جرزهــای پهــن کــه گاه از ی 
گــز نیــز تجــاوز میکننــد ،در فواصــل نزدیــک ،فضاهایــی در جبهههــای غــرب و جنــوب
ســاخت ه شــدهاند کــه در اصــول نیارشــی ارائــه شــده توســط «پیرنیــا» بهخوبــی در هیــأت
«بــروار» (ر .ک .بــه :پیرنیــا )6 :1379 ،عملکــرد مناســبی یافتهانــد .ایــن فضاهــا همانگونه
کــه در شــکل  6دیــد ه میشــود ،در میــان ســازههای ُصلــب و حجیــم محصــور شــدهاند؛
از ای ـنروی تمامــی نیروهــای رانشــی کــه در اثــر زمینلــرزه نیــز بیشــترین کنــش را بــر آثــار
ت شــمال و شــرق
معمــاری دارنــد در ایــن بخــش بــا وا کنــش بهینــه مواجــه شــدهاند .در ســم 
نیــز بســتر صلــب و مترا کــم صخــرهای حاکمنشــین کــه در ارتفــاع کمــی جــرز پایــۀ گنبــد بــر
فــرازش ســاخته شــده ،مقاومــت مطلــوب جرزهــا را در پــی داشــته اســت؛ از ایـنروی ،گنبــد
دیواخانــه باوجــود وقــوع زمینلــرزهای ویرانگــر کــه بســیاری از پوشــشهای مجموعــه
را تخریــب کــرد یــا آســیب جــدی رســاند ،بهواســطۀ بهرهمنــدی ازمصالــح مرغــوب و هــم
تدابیــر نیارشــی بهینــه ،آســیب جــدی ندیــد.
دیگــر قســمتهای مجموعــه ،بهویــژه عرصــۀ شارســتان کــه بهدقــت توســط
نگارنــدگان بهصــورت میدانــی مــورد بررســی قــرار گرفتنــد ،جــدای از ضعفهــای دیگــر،
بهصــورت عمومــی دو ضعــف اساســی ،یکــی در تهیــه و تولیــد نامرغــوب مصالــح و دیگــر
در بــرآوردن دســتورهای نیارشــی دارنــد .همانگونــه کــه گوبــه نیــز پیشتــر آورده اســت
ً
(گوبــه ،)137 :1370 ،ایــن ســاختارها عمومــا بــه ســدههای متأخــر دوران اســامی تعلــق
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شــکل  .6دو نمــا از خانــۀ فرمانــده قشــون پــس
از زمینلــرزۀ اخیــر ،تصویــر بــاال ،دیــد از جنوبغــرب
و تصویــر پاییــن ،دیــد از شمالشــرق؛  -1خانــۀ
فرمانــده قشــون -2 ،دیوانخانــه -3 ،ســربازخانه،
 -4اصطبــل حکومتــی (بایگانــی پایــگاه میــراث
جهانــی بــم و منظــر فرهنگــی آن).

دارنــد .ایــن درســت همــان زمانــی اســت کــه یورشهــای افاغنــه (وزیــری)644 :1375 ،
و پــس از آن ،ناامنیهــای اوایــل و اواســط دورۀ قاجــاری (هدایــت273 : 1339 ،؛
لســانالملک ســپهر 1377 ،ج96 :2؛ وزیــری )773 :1375 ،رخ مــیداد .تخریبهــای
پیدرپــی و گســتردهای کــه در اثــر آنهــا صــورت میگرفــت بــه تعجیــل در تولیــد انبــوه
و در عینحــال نامرغــوب مصالــح منجــر میشــد .بدونتردیــد ساختوســازهای گســترده
و متوالــی نیــز مجــال رعایــت نــکات ســاختمانی را میربــود .بههمیــن دلیــل در بســیاری
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از نقــاط شارســتان بازســازی جرزهــای باربــر کــه میبایســت از پــی بنیــاد نهــاده میشــد،
بــرروی آوار دیوارهــای پیشــین قــرار میگرفتنــد .ایــن عوامــل باعــث شــدند کــه آســیب
رخــداد زمینلــرزۀ اخیــر بســیار تشــدید شــود و عرصــۀ عمومــی شارســتان را بــه تلــی از آوار
مبــدل ســازد.

ساختار معماری برج محل ساخت عمارت

ج بــزرگ بــاروی
موقعیتــی کــه عمــارت فرمانــده قشــون در آن ســاخته شــده ،یکــی از دو بــر 
ســوم مجموعــۀ ارگ بــم اســت؛ ایــن بــرج از جملــه عناصــر معمــاری کهــن حاکمنشــین
بهشــمار م ـیرود کــه بعدهــا بنــای موســوم بــه «ســربازخانه» در پشــت آنهــا ســاخته شــد.
محــور طولــی ایــن بــرج ،شــمالی-جنوبی بــوده و همانگونــه کــه از نمــای رو بــه جنــوب
آن هماینــک نیــز برمیآیــد ،در زمــان حیاتــش نظــرگاه مناســبی بــه عرصــۀ عمومــی شــهر/
شارســتان داشــته اســت (شــکل  .)3مصالــح آن خش ـتهای بزرگــی اســت کــه انــدازهای
بســیار متفــاوت از خش ـتهای الیــۀ دوم ،یعنــی ســاختار معمــاری خانــۀ فرمانــده قشــون
دارنــد .ایــن موضــوع کــه تخریــب پــس از زمینلــرزۀ ســال  1382هـ.ش .آشــکارش ســاخت،
بهروشــنی در بخشهــای مختلفــی از بــرج دیــده میشــود .انــدازۀ خشــت الیــۀ اصیــل
 40×40×10و  40×40×12ســانتیمتر اســت .ترا کــم نســبی ،مــواد چســباننده و بهطــور کلــی
ســطح کیفــی فــرآوری و دیگــر ویژگیهــای ایــن خشــتها قابلمقایســه بــا نمونههایــی
اســت کــه در بخشهایــی از تــراس باالیــی حاکمنشــین اســتفاده شــدهاند .در گاهنــگاری
مطلــق نمونههــای بخــش باالیــی حاکمنشــین کــه از طریــق آزمایــش س ـنیابی ب ـهروش
کربــن  14بهشــیوۀ تســریع اتمــی صــورت گرفــت ،زمانــی برابــر بــا ســدههای پنجــم تــا ســوم
پیــش از میــاد را بهدســت داد (عــدل و همــکاران)1393 ،؛ بنابرایــن بهنظــر میرســد دورۀ
نخســت برجــی کــه خانــۀ فرمانــده قشــون بــر فــرازش ســاخته شــده بــه دورۀ هخامنشــی تــا
اوایــل دورۀ پارتــی بازگــردد.
همانگونــه کــه در شــکل  3نیــز دیــده میشــود ،بدن ـ ۀ بیرونــی آن ،بهویــژه در جبهــۀ
غربــی خــط مــورب یــا مســتقیم متوازنــی نــدارد؛ ا گرچــه بــه ضــرورت ســاخت عمــارت فرمانده
قشــون ،نمــای بیرونــی شکســته ،ترمیــم شــده اســت؛ ولــی در پــان بهروشــنی میتــوان
وضعیــت تخریــب تاریخــی آنرا دیــد .نیامــدن گــزارش آســیبهای طبیعــی تاریخــی در
منابــع کهــن ،مانــع از آن نمیشــود کــه وجــود گســل لــرزهای «بم-بــروات» در نزدیکــی
ایــن اثــر را در ایــن گونــه تخریبهــای تاریخــی مؤثــر دانســت؛ همچنیــن ایــن موضــوع را
ب شــهربندانهایی نســبت داد کــه دس ـتکم از اواخــر دورۀ ســلجوقی تــا
میتــوان بــه آســی 
ســدههای متأخــر دوران اســامی در بــم صورتگرفــت؛ باوجــود ترمیــم تخریــب ناشــی از آن
وقایــع ،گاه ســطح آنهــا گســترده گــزارش شــده اســت (افضلالدیــن کرمانــی 70 :1356 ،و
71؛ وزیــری483 :1375 ،؛ معلــم یــزدی132 :1326 ،؛ اوبــن191-192 :1333 ،؛ وزیــری،
773 :1375؛ هدایــت .)273 : 1339 ،اینکــه در چــه زمانــی ایــن بــرج بــا ســاختار جدیــد
حیــات مجــدد یافــت ،نکتـهای اســت کــه در ذیــل عنــوان بعــدی بــه چگونگــی آن پرداختــه
خواهــد شــد.
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دورۀ تاریخی ساخت عمارت فرمانده قشون

زمــان ســاخت ایــن عمــارت همزمــان بــا ســاخت بنــای موســوم بــه «ســربازخانه» اســت؛
نحــوۀ دسترســی ایــن دو فضــا بههــم کــه پیشتــر شــرحش آن داده شــد ،ایــن موضــوع
را در کنــار مــواد و مصالــح همگــن تأییــد میکنــد .هــر دو اثــر از خشــتهایی بــه انــدازۀ
 25×25×5ســانتیمتر ســاخته شــدهاند .از جهــت بافــت ،مــواد چســباننده ،ترا کــم نســبی و
دیگــر ویژگیهــای بصــری هماننــدی قابلتوجهــی در میــان خشـتهای دو عمــارت دیــده
میشــود .در پژوهشــی کــه پیشتــر بــه انجــام رســیده اســت ،اثبــات شــده کــه ســربازخانه
در میانــۀ ســدۀ ســیزدهم میــادی و پــس از شــهربندان دومــی ســاخته شــد کــه حکومــت
کرمــان بــا کمــک حکومــت مرکــزی توانســت «آقاخــان محالتــی» را شکســت دهــد و متــواری
ســازد؛ پــس از ایــن رخــداد ،حاکــم کرمــان بــه بازســازی باروهــای تخریبشــده مبــادرت
ورزیــد و دســتور داد کــه غیــر از قشــون محلــی ،در مجموعــۀ ارگ بــم کســی ســکونت نداشــته
باشــد (باســتانیپاریزی )315 :1364 ،و بــه اینترتیــب شــهر بهبیــرون منتقــل شــد .در
ُ
ایــن هنگامــه ،ســربازخانه کــه تــا پیــش از آن در محــل موســوم بــه «کنــاری» قــرار داشــت ،در
موقعیــت کنونــی ســاخته شــد و قشــون محلــی نیــز در آن اســتقرار یافتنــد (جودکیعزیــزی
و ابراهیمــی .)18 :1397 ،ایــن اســتدالل پژوهشــگران را بــا بررســی ســیمای حاکمنشــین
مجموعــه در گــزارش «پاتینجــر» ،مأمــور انگلســتان بــه شــبه قــاره و بلوچســتان ،در ســال
 1810م 1225/ .هـــ.ق .میتــوان پذیرفــت؛ وی در اینبــاره چنیــن آورد کــه ارگ ،یعنــی
بخــش حاکمنشــین کــه عرصــهاش درواقــع بالفاصلــه پــس از دروازۀ دوم آغــاز میشــود،
بهطــور کلــی در اشــغال فرمانــدار یــا حاکم قرار داشــته اســت (پاتینجــر 230 :1348 ،و .)231
در گــزارش وی کــه تــاش میکــرد تمــام جنبههــای دفــاع عامــل و غیرعامــل شــهرهای
ناحیــۀ کرمــان و بلوچســتان را ثبــت و گــزارش نمایــد ،برخــاف ســیاحان و مورخــان پــس از
او کــه بیشــتر ارگ بــم را پــس از وقایــع دهــۀ پنجــاه ســدۀ ســیزدهم هجریقمــری توصیــف
کردهانــد ،کمتریــن اشــارهای بــه حضــور قشــون در ایــن بخــش دیــده نمیشــود .ایــن نکتــه
بیــان میکنــد کــه دس ـتکم تــا نزدیــک بــه ســه دهــه پیــش از اشــغال ارگ در مرحلــۀ دوم
ً
بــه دســت آقاخــان ،ایــن عرصــه منحصــرا در اختیــار فرمانــدار بــوده اســت و قشــون محلــی در
آن مســتقر نبودهانــد .امــا در گزارشهــای مورخیــن ،ســیاحان و حــکام کرمــان کــه از دهــۀ
شــصت ســدۀ ســیزدهم هجریقمــری ارگ بــم را دیدهانــد ،همچــون« :ســایکس» (:1336
« ،)256وزیــری» (« ،)94 :1353فرمانفرمــا» ( )6-10 ،1360و فرمانفرمــا (،)48 :1382
بــه اتفــاق و در گزارشهایــی نزدیــک بههــم ،حضــور قشــون محلــی و گاه تجهیــزات نظامــی
موجــود را در ایــن قســمت از حاکمنشــین آوردهانــد .ایــن نشــان میدهــد کــه در فاصلــۀ
ورود پاتینجــر تــا دهــۀ شــصت ســدۀ ســیزدهم ،ســربازخانه و آنچــه از ســاختارهای معمــاری
بــه آن وابســته اســت ،ســاخته شــد؛ بنابرایــن زمانــی متقــارن را میتــوان بــرای ســاخت دو
عمــارت در نظــر گرفــت ،یعنــی بهعبــارت دقیقتــر ضــرورت ســاخت و وجــود ســربازخانه
در ایــن موقعیــت ،ایجــاد خانــۀ فرمانــده قشــون را ایجــاب کــرد؛ از ای ـنروی زمــان ســاخت
عمــارت فرمانــده قشــون را میتــوان از ســال  1259هــ.ق .تــا اواســط دهــۀ شــصت ســدۀ
ســیزدهم هجریقمــری دانســت .مــدت زمانــی پــس از ســاخت عمــارت و بنــا بــهضرورتــی
کــه پــس از آن پیشآمــد و بهطــور مشــخص پــس از ســال  1314هـ.ق .جهــت کنتــرل بهتــر
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تحــرکات و آمــد و شــد بــه دروازۀ دوم ،ســربازخانه و اصطبــل ســه روزن در جبهــۀ جنوبــی و
غربــی بــرج ایجــاد شــد.
چــون دو عمــارت ســربازخانه و خانــۀ فرمانــده قشــون در زمانــی ســاخته شــدند کــه پــس
از آن شــهربندان و تخریبــی در ارگ صــورت نگرفــت ،بدیهــی اســت کــه تجدیــد ســاختمانی
کــه بــا تعجیــل در تولیــد مصالــح و اجــرای عناصــر و ســاختارهای معمــاری را بــا خــود داشــته
باشــد ،بههمــراه نداشــت و از ایــنروی نســبت بــه دیگــر بخشهــای شارســتان و حتــی
حاکمنشــین دچــار کمتریــن خســارت شــدند.

نتیجهگیری

خانــۀ فرمانــده قشــون ،یکــی از مهمتریــن عمارتهــای مجموعــۀ حاکمنشــین بهشــمار
مــیرود ،کــه در ارتبــاط بــا ویژگیهــای معمــاری ،عناصــر ســاختاری و تاریــخ ســاختش
پرسـشهای بیپاســخی باقیمانــده بــود .ایــن عمــارت بالفاصــه پــس از ســاباط ســربازخانه
در جبهــۀ شــرقی ایــن بنــا قــرار گرفتــه اســت .طراحــی آن بهگونــهای اســت کــه از شــکل
تاریخــی برجــی کــه بــر فــرازش ســاخته شــده تبعیــت میکنــد .محــور ســاخت آن برخــاف
جهــت عمومــی شارســتان ارگ و واحدهــای معمــاری وابســته بــه آن ،شــمالی-جنوبی
اســت؛ ایــن مهــم ا گرچــه در نــگاه نخســت ضعفــی ســاختاری در رون /جهتیابــی عمــارت
بهشــمار م ـیرود ،قــرار گرفتنــش در کنــارۀ شــمالی حاکمنشــین باعــث شــده کــه هماننــد
ســربازخانه و بنــای موســوم بــه «اصطبــل حکومتــی» از مخاطــرات بــاد ناموافــق ســیاه کــه در
منطقــۀ کرمــان بــا جهــت شــمالی-جنوبی وزش دارد ،در امــان بمانــد .شاهنشــین عمــارت
در جبهــۀ جنوبــی قــرار دارد و ایــن بخــش شــامل دو گوشــواره و یــک شــکمدریده اســت.
از ایــن بخــش بــه منزلــۀ تابستاننشــین عمــارت نیــز اســتفاده میشــده اســت؛ چرا کــه
هــم پشــت بــه جنــوب -کــه بیشــترین زاویــۀ تابــش از آن ســمت اســت -دارد ،و هــم تنهــا
جبهــهای اســت کــه در آن بادگیــر ســاخته شــده اســت .چشــماندازها و دسترســیهای
چندگان ـهای کــه در جبهــۀ غربــی و جنوبــی عمــارت پیشبینــی شــدهاند ،هــم دسترســی
بــه بنــای ســربازخانه را تســهیل نمودهانــد؛ و هــم پایــش پیوســتۀ آن بنــا و وضعیــت آمــد و
شــد بــه ورودی دوم و عرصــۀ عمومــی شارســتان را بهآســانی فراهــم ســاختهاند .آن روزنهــا
بهنظــر میرســد محــل قــرار گرفتــن ســربازان ســنگین اســلحه در مواقــع ضــرورت بودهانــد؛
ایــن موضــوع در جنبههــای دفــاع غیرعامــل خانــۀ فرمانــده قشــون نکتــهای اساســی
بهشــمار مــیرود.
در شمالشــرق عمــارت ،مجموعــهای قــرار دارد کــه از طریــق دو دهلیــز و یــک اتــاق
بــا خانــۀ فرمانــده قشــون در ارتبــاط اســت .نحــوۀ اســتقرار فضاهــا ،ایــن موضــوع را تأییــد
میکننــد کــه ب ـ ه منزلــۀ دیوانخانــه مــورد اســتفاده قــرار میگرفتــه اســت .اتــاق گنبدیــن آن
از معــدود عناصــر معمــاری بهشــمار مــیرود کــه از رخــداد زمینلــرزۀ ســال  1382هــ.ش.
در امــان مانــده اســت .مصالــح مرغــوب ،شــامل خشــتهایی کــه هــم در ترکیــب بهینــۀ
مــواد تشــکیلدهندۀ آنهــا دقــت درخــوری شــده ،در کنــار دســتورهای نیارشــی کارآمــد،
مهمتریــن دالیلــی بهشــمار میرونــد کــه پایــداری ایــن قســمت را درپــی داشــتهاند.
ایــن نــکات ،درســت همــان دســتوراتی اســت کــه در بازســازیهای ناشــی از تخریــب
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شــهربندانهای پیدرپــی در عرصــۀ شارســتان بهضــرورت تعجیــل در تولیــد مصالــح و
تســریع در اجــرای عناصــر معمــاری و ســاختارها نادیــده گرفتــه میشــدند و آســیبهای
زمینلــرزۀ اخیــر را شــدت بخشــیدهاند.
شــیوۀ دسترســی عمــارت بــه بنــای ســربازخانه و مصالــح همگــن و همانــدازه ،نشــان
میدهنــد کــه ایــن دو بنــا همزمــان ســاخته شــدهاند .توصیــف برخــی از ســیاحان در ســال
ً
 1810م 1225/ .هـــ.ق .از مجموعــۀ حاکمنشــین کــه در آن زمــان منحصــرا در اختیــار
فرمانــدار /حاکــم شــهر بــود ه اســت ،نشــان میدهــد کــه دسـتکم تا اینزمان ســاخلو /قشــون
محلــی در ایــن بخــش حضــور نداشــتهاند؛ ایــن بدانمعناســت کــه ســربازخانه و عمــارت
فرمانــده قشــون در زمانــی پــس از ایــن ســال ســاخته شــدهاند .روایــات و توصیفــات پــس از
ســال  1259هـ.ق .کــه پــس از رخــداد تحصــن دوم آقاخــان محالتــی در ارگ بــم بهدســت
داده شــدهاند ،حضــور قشــون و تجهیــزات نظامــی را در ایــن بخــش بــه اتفــاق آوردهانــد؛ از
ای ـنروی بهنظــر میرســد زمــان و علــت ســاخت عمــارت فرمانــده قشــون و هــم ســربازخانه
در ایــن بخــش را بایســتی در ایــن بــازۀ زمانــی و اندکــی پــس از آن دانســت؛ بهویــژه اینکــه
حاکــم کرمــان پــس از آن واقعــه دســتور داد کــه ســاکنین ارگ ،مجموعــه را تخلیــه و در شــهر
جدیــد ســاکن شــوند .تــا پیــش از آن ،ســربازخانه و خانــۀ فرمانــده قشــون در محلــی بــود کــه
ُ
هماینــک بــا نــام کنــاری شــناخته میشــود؛ پــس از تخلیــه شــهر و بــا ســاخته شــدن خانــۀ
ً
فرمانــده قشــون و ســربازخانه جدیــد ،تنهــا ســاکنین ارگ کــه آنهــا نیــز منحصــرا در بخــش
حاکمنشــین مســتقر بودنــد ،ســربازان ســاخلو یــا قشــون محلــی را شــامل میشــدند.

پینوشت
 -1شــاخصهای ارزیابــی و ســنجش کیفــی ایندســته از مصالــح (ابعــاد ،ســختی ،ترا کــم و دانهبنــدی) در محوطــۀ ارگ بــم
بــه تفصیــل مــورد بررســی قــرار گرفتنــد و نتایــج آنرا میتــوان چنیــن بیــان کــرد:
 از نظــر ابعــاد ،بیشــترین فراوانــی مربــوط بــه خشـتهائی بــا ابعــاد  23×23×5ســانتیمتر اســت (حــدود  )%55و در مرتبــۀ بعــدخشـتهایی بــا ابعــاد  25×25×5ســانتیمتر قــرار دارنــد (حــدود  .)%25از  %20تقریبــی باقیمانــده ،کمتــر از نیمــی از خشـتها دارای
ابعــاد  20×20×4ســانتیمتر هســتند و مابقــی در ابعــاد  27×27×6ســانتیمتر 30×30×6 ،ســانتیمتر 32×32×8 ،ســانتیمتر،
 35×35×6ســانتیمتر 37×37×7 ،ســانتیمتر 40×40×10 ،ســانتیمتر 41×41×12 ،ســانتیمتر ،و  46×46×16ســانتیمتر ســاخته
ً
شــدهاند .در مــورد حصــار پیرامونــی ارگ ،ابعــاد خش ـتهای ب ـهکار رفتــه ،عمومــا  23×23×5ســانتیمتر 25×25×5 ،ســانتیمتر،
 27×27×5ســانتیمتر 33×33×5 ،ســانتیمتر 33×33×7 ،ســانتیمتر 35×35×7 ،ســانتیمتر 36×36×12 ،ســانتیمتر،
 38×38×8ســانتیمتر 40×40×10 ،ســانتیمتر 45×45×10 ،ســانتیمتر و  60×60×10ســانتیمتر اندازهگیــری شــده اســت .حــدود
 %50خش ـتهای اســتفاده شــده در حصــار پیرامونــی ،ابعــادی بیــن  33×33×5ســانتیمتر تــا  38×38×8ســانتیمتر دارنــد.
 از نظــر ســختی ،حــدود  %15خشـتها دارای ســختی مطلــوب ،حــدود  %35خشـتها دارای ســختی نامطلــوب و حــدود %50خشـتها در وضعیــت حــد واســط قــرار دارنــد .معیــار تشــخیص و تخمیــن وضعیــت ســختی خشـتها ،مقایســۀ آنهــا بــا یــک نمونــۀ
خشــت شــاخص و بهینهســازی شــده براســاس اســتانداردهای شــمارۀ  851 ،849 ،848 ،861و  1162ایــران (خصوصیــات خــاک
مناســب بــرای تهیــۀ خشــت) اســت .تعبیــر از ســختی ،درواقــع اســتحکام ســطحی خشــت اســت .اســتحکام ســطحی خشــت برخــاف
پارامتــری مثــل :مقاومــت فشــاری ،قابــل اندازهگیــری دســتگاهی نیســت ،امــا قابلمقایســه بــه یــک نمونــۀ شــاخص و شــاهد اســت.
مهــم ایــن اســت کــه شــرایط اعمــال شــده بــرای مقایســه ،تــا حدامــکان در مــورد همــۀ نمونههــا ثابــت و یکســان درنظــر گرفتــه شــود.
در ایــن بررســی ،نمونــۀ شــاخص ،خشــتی اســت کــه بــا بهتریــن خــاک منطقــه و بــا رعایــت قواعــد مربــوط بــه آمادهســازی خــاک،
عمـلآوری ِگل ،قالبگیــری و خشـککردن در شــرایط میدانــی تهیــه شــده باشــد .معیــار مقایســۀ اســتحکام ســطحی خشـتها ،وزن
خــاک از دس ـترفتهای اســت کــه بــر اثــر خراشــیدن ،تراشــیدن یــا ســاییدن کنترلشــده خشــت در اختیــار قــرار میگیــرد و بــا نمونــۀ
یشــود .در ایــن بررســی ب هطــور قــراردادی ،ســختی مطلــوب بــه نمونههایــی اطالقشــده کــه وزن خــاک از
شــاهد مطابقــت داده م 
دســت دادۀ آنهــا در محــدودۀ نمونــۀ شــاهد اســت .ســختی حدواســط آنهایــی هســتند کــه وزن خــاک از دســت دادۀ شــأن بیــن 2
یشــود کــه وزن خــاک از دســت دادۀ آنهــا بیــش از
تــا  3برابــر نمونــۀ شــاهد اســت و ســختی نامطلــوب نیــز خش ـتهایی را شــامل م 
 3برابــر نمونــۀ شــاهد بــوده اســت.
 از نظــر ترا کــم ،حــدود  %20خش ـتها دارای منافــذ زیــاد ،حــدود  %30خش ـتها دارای منافــذ کــم و حــدود  %50خشــتهادر وضعیــت حدواســط قــرار دارنــد .معیــار تشــخیص و تخمیــن وضعیــت تراکمــی خش ـتها ،مقایســۀ آنهــا بــا یــک نمونــۀ خشــت
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شــاخص و بهینهســازی شــده براســاس اســتانداردهای شــمارۀ  851 ،849 ،848 ،861و  1162ایــران (خصوصیــات خــاک مناســب
بــرای تهیــۀ خشــت) اســت .در ایــن بررســی ،بــا بــرش دادن اقــدام بــه تهیــۀ نمونههــای  5×5×5ســانتیمتر از خش ـتهای مــورد
تحقیــق میگــردد ،وزن آنهــا اندازهگیــری شــده و بــا نمونــۀ شــاهد کــه پیشتــر روال ســاخت آن توضیــح داده شــد ،مطابقــت
ً
داده میشــوند .طبیعتــا هرچــه قــدر وزن نمونههــا بیشــتر باشــد ،نشــاندهندۀ منافــذ و فضاهــای خالــی کمتــر خواهــد بــود .در ایــن
بررســی ب هطــور قــراردادی ،نمونههــای بــا منافــذ کــم بــه خشـتهایی اطالقشــده کــه وزن آنهــا در محــدودۀ نمونــۀ شــاهد اســت.
نمونههــای بــا منافــذ حدواســط آنهایــی هســتند کــه وزنشــان بیــن  0/8تــا  0/6نمونــۀ شــاهد اســت و نمونههــای دارای منافــذ زیــاد،
خش ـتهایی را شــامل میشــود کــه وزن آنهــا کمتــر از  0/6نمونــۀ شــاهد بــوده اســت.
 از نظــر دانهبنــدی ،حــدود  %35خش ـتها دارای دانهبنــدی ریــز و همگــن و حــدود  %65خشــتها دارای دانهبنــدیدرشــت و ناهمگــن هســتند .معیــار بررســی وضعیــت دانهبنــدی خشـتها ،انجــام آزمــون دانهبنــدی بـهروش خشــک بــا اســتفاده
از الکهــای مــش  100 ،50 ،30و  200براســاس اســتانداردهای  AASHTO 88-81و  ASTM D 422-87اســت .بــرای
اینمنظــور مقــداری از نمونــه بهمــدت  24ســاعت در دمــای  110درجــۀ ســانتیگراد خشکشــده و  100گــرم از آن روی الــک مــش
 200بــا آب بــه آرامــی مال ـشداده و شســته میشــود .هــر آنچــه از نمونــۀ خشــت روی الــک باقیبمانــد ،پــس از خشــک کــردن
بــا شــرایط ذکــر شــده ،روی الکهــای مــش  100 ،50 ،30و  200ســرند میشــود و دانههــای باقیمانــده روی هــر الــک ،معیــار
مقایســه قــرار میگیــرد.
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 پیرنیــا ،محمدکریــم« ،1379 ،مســاجد» ،از کتــاب :معمــاری ایــران دورۀ اســامی.گردآورنــده :محمدیوســف کیانــی ،صــص ،4-15 :تهــران :ســمت.
 جودکیعزیــزی ،اســداهلل؛ و افشــین ابراهیمــی« ،1397 ،پژوهشــی در قدمــت وُ
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عامــری ،مجموعــه مقــاالت ســومین کنگــره تاریــخ معمــاری و شهرســازی در ایــران،
بهکوشــش :باقــر آیــتاهلل زاده شــیرازی و همــکاران ،ارگ بــم ،جلــد  ،5تهــران :ســازمان
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مطلــق خشــت و چینــه» .ســخنران :شــهریار عــدل ،دوشــنبه 29اردیبهشــت ،دوازدهمیــن
گردهمآیــی ســاالنۀ باستانشناســی ایــران 29 ،تــا  31اردیبهشــت ،تهــران :پژوهشــگاه
ســازمان میراثفرهنگــی ،صنایــع دســتی و گردشــگری.
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 فرمانفرمــا ،عبدالحســینمیرزا ،1382 ،مســافرتنامه کرمــان و بلوچســتان.بهکوشــش :ایــرج افشــار ،تهــران :اســاطیر.
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