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چکیده
ایمنی و امنیت همواره از دغدغه  های اساسی انسان در طول تاریخ محسوب می  شده است. لذا آدمی 
همواره به دنبال یافتن شیوه  هایی برای کاهش اثرات عوامل تهدیدکنندۀ ایمنی و امنیت خود بوده 
است. از آنجا که کشور ایران از قرون گذشته در مسیر حوادث تاریخی و در معرض انواع حمله  ها و 
تهاجم  های نظامی ملل مختلف و قبایل همسایه واقع شده بود، پدیدۀ »دفاع« در معماری و شهرسازی 
اثر زیادی داشته و آثار کالبدی آن قلعه ، حصار، برج، خندق، و... است. قلعه ها استحکاماتی نظامی یا 
غیر نظامی بودند که با استفاده از ویژگی  های جغرافیای طبیعی و در جهت حفظ امنیت، عموماً در 
ارتفاعات ساخته می  شدند. بافران یکی از شهرهای تاریخی و کهن شهرستان نایین است که در کنار 
راه باستانی ری به کرمان واقع شده است. قلعه ها به عنوان مهم  ترین نمود نظام دفاعی گذشتۀ شهرها 
و از جمله شهر بافران، قابل توجه هستند. می  توان این قلعه ها با چند رویکرد دسته  بندی کرد. تعدادی 
از این قلعه ها در خارج از محدودۀ مسکونی مکان  یابی شده و در کنار مزارع قرار گرفته  اند. یکی دیگر 
از آنها نیز در کنار هستۀ تاریخی شهر و روی بلندترین نقطۀ شهر طراحی و ساخته شده  است. این 
قلعه ها قلعۀ ریگ، قلعۀ رضی، قلعۀ علی  آباد، قلعۀ سوری، قلعۀ حسین  آباد، قلعۀ یکه  درخت و قلعۀ رستم 
هستند. روش تحقیق نوشتۀ حاضر توصیفی  ـ تحلیلی است، که در آن با گردآوری اطالعات از طریق 
مصاحبه با افراد مّطلع و آگاهان محلی )تاریخ شفاهی( و برداشت میدانی به شکلی ارزیابانه موضوع 
را بررسی شده است. با توجه به اینکه در آثار مکتوب )منابع جغرافیای تاریخی، سفرنامه  ها، و...( نیز 
اشاره  ای به این قلعه ها نشده، رویکرد عمدۀ این پژوهش مبتنی بر مشاهدات است. نتایج پژوهش مبّین 
آن است که قالع بافران در سه دستۀ الف. قلعه های مستقر بر باالترین نقطه؛ ب. قلعه های قرار گرفته 
بر گرداگرد روستا به عنوان مکّمل قلعۀ مستقر بر بلندی در کار حفاظت از آبادی؛ ج. قلعه های اربابی 
واقع در مزارع مسکون، قرار می  گیرند که از این میان قلعۀ رستم به دلیل موقعیت خاص قرارگیری 
با  و  پررنگ  تر  نقش  بافران  گذشتۀ  دفاعی  نظام  در  دارد،  که  معماریان ه ای  و  کالبدی  ویژگی  های  و 

اهمیت  تری داشته است. 
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مقدمه
ــار بلند« و  ــی »حصن«، »حص ــه به معن ــی قلع ــگ فارس در فرهن
ــت  ــود«، آمده اس ــاخته ش »پناهگاه که برفراز کوه یا جای بلند س
ــت )فرهنگ فارسی عمید، ذیل  که جمع آن »قالع« و »قلوع« اس
ــه از واژۀ قلعه در ذهن تداعی  ــاس تعریف فوق آنچ »قلعه«(. بر اس
می  شود این است که قلعه مکان یا امکنه  ای بوده که بر بلندای کوه 
یا نقطۀ مرتفعی قرار داشته و افرادی در تمام اوقات شبانه  روز در آن 
به سر برده و از آنها محافظت می  کرده  اند. این قلعه ها در بلندی  ها، 
ــاخته  ــتاها س ــهرها یا روس نقاط خارج از دید مهاجمان، اطراف ش
ــت. در ایران، ایجاد  ــا نظامی و دفاعی بوده اس ــده و کاربری آنه ش
ــاکن گروهی حصاردار از سه هزار سال قبل از میالد با طرح  ها  مس
ــت. نمونۀ این قالع در بلورآباد  ــده اس ــه  های مختلف آغاز ش و نقش
ــتای قره ضیاءالدین آذربایجان  ــیۀ دشت شمالی روس واقع در حاش
به دست آمده و نقشه  برداری شده است. دژهای مادی عمارت  های 
ــات و صخره  های طبیعی یا بر  ــتحکمی بودند که بر فراز ارتفاع مس
خاکریزها و تپه  های مصنوعی بنا می  شدند. در قرن چهارم پیش از 
میالد که مقارن فرمانروایی هخامنشیان است به خاطر توسعۀ شهر 
و تغییر تکنیک  های جنگی و دفاعی، برج  های مستطیلی، جانشین 
ــده اند. در دوران پارتیان نمونه  های زیادی  برج  های نیم  دایره  ای ش
ــرقی ایران و آسیای میانه  از قلعه های نظامی که آنان در مناطق ش
بنا نهاده بودند، وجود دارد. بیشتر این قالع روی تپه  های مصنوعی 
ــیار مستحکمی هستند که  ــده و دارای تأسیسات دفاعی بس بنا ش
ــکل قائم  الزاویه ساخته شده اند )کالیس،  برج  های آنها عموماً به ش
ــامل  ــانی نیز معماری دفاعی ش 1383: 169ـ 173(. در دورۀ ساس
ــهرها و  ــات تدافعی از جمله حصارهای پیرامون ش ــا و تأسیس بناه
ــای عظیم دفاعی با  ــکونی، انواع قلعه ها و دیواره ــای مس محوطه  ه
ــیپمان، 1384: 133( که متأسفانه  ــیار است )ش برج و باروهای بس
ــالمی بارها  ــده  اند یا اینکه در دوره  های اس ــدت تخریب ش یا به ش
ــت داده  اند. قلعه های  ــازی شده و صورت اولیۀ  خود را از دس بازس
ــط دورۀ اسالمی در سرتاسر ایران پراکنده هستند و به  اوائل و اواس
ــاخته شده اند. نمونۀ  ــاهراه  های مواصالتی س طور کلی در کنار ش
ــیع قلعه های فرقۀ اسماعیلیه است که  ــبکه وس این قلعه ها یک ش
ــی که فقط برای محافظت از  ــده اند یا قالع در نقاط مختلف بنا ش
ــاخته شده  اند و یا  ــیر های کاروان  رو س راه  ها و ایجاد امنیت در مس
ــده اند )کالیس،  ــی که در نزدیک پل  ها و رودخانه  ها ایجاد ش قالع
1383: 175(. درباره قلعه های گلی منفرد بی  شماری که در گستره 
ــود، پژوهش  ــاهده می  ش بزرگ فالت ایران به صورت پراکنده مش

ــت زیرا از هر  ــان نیس ــده و تاریخ  گذاری آنها آس چندانی انجام نش
ــت و تا جایی که بررسی  ها  ــتفاده شده اس یک در چندین دوره اس
ــت، بیشتر این قلعه ها  ــی نشان داده اس و کاوش  های باستان  شناس
مربوط به دورۀ هخامنشی، سلوکی، اشکانی، ساسانی یا حتی پیش 
ــالمی و  ــه در دوره  های بعد  و در دوران اس ــوده ک ــن دوران ب از ای
حتی تاکنون مورد استفاده قرار گرفته  اند. این بناها به منظورهای 
ــاخته شده  و کوچک  ترین آنها پاسگاه یا پست نظامی و  گوناگون س
بزرگ ترین آنان پناه گاه  های مراقبت  شده برای کاروان   ها و قلعه های 
ــیرو، 1357: 54(. به استناد مدارک  ــتند. )س نظامی و دفاعی هس
ــاخت قلعه تا اواخر دورۀ قاجاریه متداول بوده است پس  موجود، س
ــی اعم از بمب  ــرفتۀ نظام ــالح  های پیش از آن با روی کار آمدن س
ــک  ها، زیردریایی  ها، و... نقش این نوع قالع در کشور  افکن  ها، موش
ــت، به طوری که امروزه از گردونۀ ساخت خارج  ــده اس کم رنگ ش
ــهر بافران تعدادی قلعه با ویژگی  های خاص خود  شده است. در ش
ــی انجام نشده است.  وجود دارند. تاکنون دربارۀ این قلعه ها پژوهش
ــه  های معماری قلعۀ رستم توسط نگارندگان تهیه شده و برای  نقش
ــود. پژوهش به این سؤاالت  اولین بار در پژوهش حاضر ارایه می  ش
ــته تقسیم  ــخ می  دهد: قلعه های بافران کدام اند و به چند دس  پاس
ــوند؟ ویژگی  های معماری قلعۀ رستم چیست و چرا این قلعه  می  ش
ــش پررنگ  تری برخوردار  ــایر قالع بافران از اهمیت و نق در بین س

است؟ 

1. شناخت جغرافیایی بافران
ــمال  ــیۀ جنوبی کویر مرکزی ایران و ش ــتان نایین در حاش شهرس
ــاحتی حدود 26000  ــت و با مس ــالق گاوخونی قرار گرفته اس بات
ــتان  های استان اصفهان است.  ــیع  ترین شهرس کیلومتر مربع از وس
مرکز این شهرستان شهر نایین است که در فاصله 145 کیلومتری 
ــرق به شهرستان خور، از جنوب به  ــرق اصفهان قرار دارد و از ش ش
استان یزد، از غرب و جنوب غرب به اردستان و اصفهان و از شمال 
ــمنان محدود می  شود. این شهرستان شامل دو بخش  به استان س
مرکزی و انارک است و سه شهر به نام  های نایین و انارک و بافران 
ــر، از غرب به بخش  ــت کوی ــمال به نایین و دش ــران از ش دارد. باف
کوهپایه، از شرق به شهرستان طبس و از جنوب به اردکان محدود 
است )تصویر 1(. بافران 600 خانوار ساکن دارد و جمعیتش مطابق 
ــال 1385 شمسی 2138 نفر بوده  اطالعات مرکز آمار ایران در س
است )Naein.gov.ir(. این شهر با قرار گرفتن در کنار راه ارتباطی 
تهران ـ بندرعباس از موقعیت استراتژیک و خاصی برخوردار است. 
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رکن اساسی اقتصاد مردم بافران تا پیش از ورود قالی  بافی و مشاغل 
دیگر، مبتنی بر کشاورزی و دامپروری بوده است.1

2. شناخت پیشینۀ تاریخی بافران
ــت  ــتان نایین اس ــهرهای تاریخی و کهن شهرس بافران یکی از ش
)تصویر2(. یکی از مهم  ترین اسباب شکل  گیری بافران، قرار گرفتن 
ــترک و نقطۀ برخورد دو مسیر اصلی و معروف راه  آن در فصل مش
ــت.2 همچنین  ــزد و راه ری به کرمان )تصویر 1( اس ــان به ی اصفه
ــه  ای و وجود آب و خاک حاصلخیز در این منطقه  موقعیت کوهپای
که دارای 17 رشته قنات است، باعث شکل  گیری و ماندگاری بافران 
ــت. در مرآةالبلدان این شهر با نام بادران و  ــده اس در این منطقه ش
ــت )اعتمادالسلطنه،  ــده اس از قرای اصفهان و اعمال نایین ذکر ش
ــمیۀ بافران آمده است که بافران  1367ج2: 248(. دربارۀ وجه تس
ــوب و فراوان دارد.  ــه + آب + آن( یعنی جایی که آب خ ــی )ب یعن
ــن بافران را مرکّب از دو کلمۀ )باد + بوران( می  دانند که به  همچنی
ــادران و بعدها دال به فا و به صورت بافران  ــرور زمان به صورت ب م
ــت که بافران کلمه  ای  ــخص است این اس ــت. آنچه مش درآمده اس
ــت که وجود ابهام در علّت نامگذاری بافران  ــتانی و قدیمی اس باس
ــان  دهندۀ قدمت و پیشینۀ کهن این دیار  و چندبعدی بودن آن نش
ــته تقسیم می  شوند:  ــت. از نظر اجتماعی مردم بافران به دو دس اس

ــاکنان اصیل و بومی بافران که به عجم  های زرتشتی معروف  اند  س
ــت و حاصلخیزی بافران از  ــه به دلیل موقعی ــراب بنی عامر ک و اع
ــده اند.  ــاکن ش ــتان به بافران کوچ کرده و در این منطقه س اردس
البته بومیان بافران به راحتی این دسته را نپذیرفته اند و تا مدت  ها 
ــبت  ها و  بین آنها جدال و درگیری بود تا اینکه به مرور بر اثر مناس
ــی که بین این دو نژاد صورت گرفت با یکدیگر مصالحه  آمیزش  های

کردند )عرب بافرانی، 1389: 23(.

3. شناخت قلعه های بافران
در بافران هفت قلعه شناسایی شده که از آن میان چهار قلعه از بین 
رفته و سه قلعه باقی مانده است )تصویر 3(. در گذشته یک قلعه به 
نام قلعۀ رستم در کانون شهر و چهار قلعۀ نگهبانی در پیرامون شهر 
و دو قلعۀ اربابی در مزارع خارج از شهر به نام  های قلعۀ حسین  آباد 
ــتم و منار مسجد  ــت. قلعۀ رس ــته اس و قلعۀ یکه  درخت وجود داش

عناصر شاخص شهر بافران هستند )تصویر 4(. 

 

.)Google earth :تصویر 1. موقعیت شهر بافران نسبت به شهر نایین و راه  های ارتباطی )مأخذ
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تصویر 2. موقعیت قرارگیری بناهای تاریخی شهر بافران: 1. قلعۀ رستم؛ 2. مجموعه علی  آباد )مسجد و گرمابه(؛ 3. قدمگاه امام رضا؛ 4. مسجد جامع؛
 5. حسینیه )میدان(، یخچال در قسمت شمال شرقی نمایان است )مأخذ: نگارندگان(.
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3. 1. قلعۀ رستم 
قلعه در میان بافت شهر )تصویر 5( در مجاورت قدمگاه امام رضا)ع( 
ــگاه قرار دارد  ــطح قدم ــاالی تپه  ای در ارتفاع 25 متری از س ــر ب ب
ــت. این  ــرقی قلعه متصل به قدمگاه اس ــر6(. ضلع جنوب ش )تصوی
ــیلۀ پنج برج بر فراز یک تپه ماهور  قلعه با نمای زیبای خود به وس
ــایه و روشن دیوار چینه  ای آن صالبت و  مرتفع، پنجه انداخته و س
ــر 7(. قلعه از داخل  ــان القا می  کند )تصوی بلندی خاصی را به انس
ــود.  ــتنباط نمی  ش ــت در حالی که از بیرون چنین اس دو طبقه اس

ــتطیلی به طول 48 متر و عرض 12/5 متر است.  طرح کلی بنا مس
ــاحت فضای داخلی این قلعه 500 متر مربع  است و دژ دفاعی  مس
ــت. ضخامت دیوارهای چینه  ای  ــتحکم و مرتفعی بوده اس گلی مس
ــای آن بین 4/5 متر و در بعضی  ــت. ارتفاع دیواره آن 1/5 متر اس
ــده در قلعه، هم در پوشش  ــت. مصالح استفاده  ش نقاط 5 متر اس

ــت.  ــت3 و مالت گل اس ها و هم در جرزهای فضاهای داخلی خش
ــت کف قلعه به  ــب در دیوارهاِی دور تا دور، چینه4 اس ــح غال مصال
ــت. قلعه  ــده در آن  به هیچ وجه خوانا نیس دلیل آوارهای ریخته  ش
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تصویر 3. موقعیت قلعه های شهر بافران و مسیرهای ارتباطی )مأخذ: نگارندگان(.

تصویر4. چشم  انداز عمومی شهر بافران؛ قلعۀ رستم، خانه  های مسکونی و منار مسجد جامع قابل مشاهد است )عکس از: سلطانی، 1394(.
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ــالم به  ــرون به علت ارتفاع زیاد دیوارهای خارجی و برج  ها س از بی
ــد در حالی که با مشاهده داخل شاهد وضع نامناسب و  نظر می  رس
ــیب های فراوان وارده به این بنا خواهیم بود. سرتاسر  تخریب و آس
ــت. داخل برج  ها در ناحیۀ  ــا در طبقۀ فوقانی فرو ریخته اس دیواره
ــقف  ها در طبقۀ اول فرو ریخته و دیوارهای آن صدمۀ زیاد دیده  س
ــت. در ادامه به معرفی و بررسی فضاهای قلعه پرداخته می  شود  اس

)نقشۀ 1 و 2(.

ال�ف. درگاه ورودی و فض�ای متصل به آن )ات�اق نگهبانی و 
نطارت بر ورود و خروج( 

ــی در داخل طاق  نمایی با  ــه در میانۀ دیوار جنوب درگاه ورودی قلع

قوس جناغی قرار دارد و عرض آن 1/20 متر است )تصویر 8 و 9(. 
عرض خود طاق درگاه 2/60 متر است. بلندای درگاه آن را از بقیه 
نمای قلعه متمایز کرده است. بعد از سردر ورودی فضایی قرار دارد 
که به نظر می  رسد نقش فضای واسط و نظارت بر ورود و خروج به 
قلعه را داشته است )تصویر 10(. این فضا هیچ ارتباطی با فضاهای 
ــود.  ــدارد و با درگاه مقابل آن به داخل قلعه متصل می  ش اطراف ن
ــش خشتی  ــت و دارای پوش ابعاد این فضا دارای 2/70 ×3 متر اس
ــازی فیل پوش است )تصویر 11 و 12(. کف این فضا به  با گوشه  س
دلیل انباشته شدن از آوار پوشش طبقۀ باال و آوار پوشش خود فضا 

مشخص نیست. 
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تصویر 5. قلعۀ رستم و بافت همجوار در سال 1370 
)مأخذ: آرشیو شهرداری بافران(.  

تصویر 6. ضلع جنوبی قلعۀ رستم متصل به قدمگاه 
)مأخذ: آرشیو شهرداری بافران(.  

تصویر 7. وضع موجود نمای شمالی قلعۀ رستم )عکس از: سلطانی، 1394(.
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تصویر9. طاق ورودی قلعه رستم از سمت داخل                تصویر8. سردر ورودی در جدار جنوبی قلعه رستم    
            )عکس از: سلطانی، 1394(                  )عکس از: سلطانی، 1394(
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تصویر10. فضای ورودی قلعۀ رستم از داخل قلعه و داالن  های احتمالی آذوقه )عکس از: سلطانی، 1394(.

تصویر 11. پوشش فضای باالی ورودی قلعۀ رستم 
)عکس از: سلطانی، 1394(.  

تصویر12. نحوۀ چیدمان فیل پوش فضای ورودی قلعۀ رستم 
)عکس از: سلطانی، 1394(.
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ب. انبار آذوقه
ــن فضای متصل به ورودی، اتاق  هایی در دو طبقه احداث  در طرفی
ــن فضاها برای ما  ــت )تصویر 13(. هنوز دقیقاً کاربری ای ــده اس ش
ــخص نیست ولی با توجه به این که نسبت به بقیۀ فضاهای قلعه  مش
ــتند )به  خصوص دو فضای داالن که قسمتی از تاق آن  سالم  تر هس
ــتری  ــت( احتماالً این فضاها داری اهمیت بیش ــز باقی مانده اس نی
ــا همانند آن بوده  ــی مانند انبار آذوقه ی ــوده و دارای کاربری  های ب
ــتند که هیچ  ــه واحد جداگانه هس  اند )تصویر 14(. این فضاهای س
ارتباطی با یکدیگر ندارند. دهانۀ یکی از واحدها 2/30 متر و دهانۀ 
ــش آنها طاق آهنگ است که با  ــت. پوش فضای دیگر 1/70 متر اس
ــت و گل اجرا شده  است )تصویر 14(.  ــیوۀ ضربی و با مالت خش ش

ــر روی این فضاها نیز فضاهای دیگری نیز احداث کرده  بودند که  ب
ــده است و فقط مقداری از دیوارهای آن  در حال حاضر تخریب ش
ــت. در سمت چپ ورودی نیز دو فضا وجود دارد که  باقی مانده اس
ــه و از دیوارهای آنها نیز  ــا از بین رفت ــش آنه دوطبقه بوده و پوش

بقایای زیادی بر جای نمانده است )تصویر 15(.

پ. اتاق قرار گرفته بر روی فضای ورودی در طبقۀ دوم 
ــت و به  در حال حاضر از این فضا فقط دیوارهای آن باقی مانده اس
نظر می  رسد با فضاهای جانبی آن توسط درگاه  هایی ارتباط داشته 
ــش این فضا به طور کامل تخریب شده و بقایای اندود  ــت. پوش اس
کاهگل نیز روی دیوارهای آن قابل مشاهده است )تصویر 9 و 10(.

تصویر 13. فضای احتمالی انبار آذوقه در قلعۀ رستم 
)عکس از: سلطانی، 1394(.      

تصویر 14. نحوۀ چیدمان پوشش فضای احتمالی آذوقه 
)عکس از: سلطانی، 1394(.    
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تصویر 15. فضای سمت چپ ورودی در قلعۀ رستم )عکس از: سلطانی، 1394(.
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ت. اتاق  های سکونت
ــاق متعلق به یک خانواده  ــکونت اهالی در قلعه )هر ات اتاق  های س
بوده( به طور کامل تخریب شده  اند. ولی در سه جبهۀ شمال شرق 
و غرب از بقایای طاق  ها مشخص است که این اتاق  ها دوطبقه بوده 

 اند )تصویر 16 و 17(.

ث. برج  های دیده  بانی
ــکل وجود دارد. یکی  ــتم پنج برج دیدبانی دایره  ای ش در قلعۀ رس
ــمال غربی و بقیه در تقاطع اضالع  ــن برج  ها در میانۀ جبهۀ ش از ای
قلعه قرار گرفته اند )تصویر24 و 25(. برج  ها دوطبقه اند و فضاهای 

ــت  ــار برج  ها باقی مانده اس ــا هنوز در کن ــه بقایای آنه ــری ک دیگ
ــی به طبقۀ دوم را امکان  پذیر می  کرده است. پوشش طبقۀ  دسترس
ــت. کف برج  ها به دلیل  ــاالی برج  ها در حال حاضر فرو ریخته اس ب
ــت. هر  ــخص نیس ــتن از آوار طبقۀ باالیی در حال حاضر مش انباش
ــی به طبقۀ اول از  ــی جداگانه  ای دارد. دسترس طبقۀ برج دسترس
تراز هم کف قلعه صورت می  گرفته است. در هر طبقه نیز تیردان  ها 
ــرای دیده  بانی و دفاع وجود دارد.  ــش/ مزغل( و روزنه  هایی ب )تیرک
ــتند که در تعبیۀ آن با گذاردن دو  ــتۀ پیکانی هس تیرکش  ها از دس
ــر 18، 19، 20، 21، 22  ــت، مثلثی را ایجاد کرده  اند )تصاوی خش

و 23(.
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تصویر 16. بقایای اتاق  های دوطبقۀ در ضلع شرقی قلعۀ رستم 
)عکس از: سلطانی(. 

تصویر 17. فضای تخریب  شده در ضلع غربی قلعۀ رستم 
)عکس از: سلطانی(. 

تصویر 18. ورودی برج میانی قلعۀ رستم 
)عکس از: سلطانی(.    

تصویر 19. باقی ماندۀ پوشش طبقۀ دوم یکی از برج های قلعۀ رستم 
)عکس از: سلطانی(.  
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تصویر 20. ورودی برج گوشۀ شمالی قلعۀ رستم 
)عکس از: سلطانی(.    

تصویر 21. پوشش طبقۀ اول یکی از برج  های قلعۀ رستم 
)عکس از: سلطانی(.  
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تصویر 22. نمای برج  های غربی قلعۀ رستم )عکس از: سلطانی(.     

تصویر 24. نمای سه  بعدی قلعه )ترسیم از: نگارندگان(.                               تصویر 25. نمای سه  بعدی قلعه )ترسیم از: نگارندگان(.

تصویر 23. یکی از برج  های قلعۀ رستم که در آن تیرکش  های مثلثی 
مشخص هستند )عکس از: سلطانی(.  
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3. 2. قلعۀ حسین  آباد
ــکونی و در  ــین  آباد در خارج از بافت مس ــن قلعه در مزرعۀ حس ای
ــمال شرقی بافران قرار دارد. طرح قلعه به صورت مربعی با چهار  ش
ــه است )تصویر 26(. ابعاد قلعه حدود 47  برج مدور در چهار گوش
× 48 متر و مساحتش 2250 مترمربع است )نقشۀ 3(. امروزه اکثر 
ــری از آنها بر جای نمانده  ــده و اث فضاهای داخلی قلعه تخریب ش

ــت. بر اساس این شواهد و آثار باقی  مانده، حیاطی در میان قلعه  اس
ــا، انبارها و صفه  ها در  ــا مانند طویله  ه ــایر فضاه بوده که اتاق و س
ــان قلعه عبور  ــیر قنات از می ــرد آن جای گرفته بودند . مس گرداگ
ــت  ــرق قلعه وجود دارد مرتبط اس ــتخری که در ش می  کند و با اس

)تصویر 27، 28، 29(.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    
 1      . )  : (.  

  

  

  

  

  

  

نقشۀ 1. پالن و مقطع طولی از رستم  قلعۀ بافران )نقشه از: نگارندگان(.
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نقشۀ 2. نمای شمالی و جنوبی رستم  قلعۀ بافران )نقشه از: نگارندگان(.
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تصویر 26. موقعیت قرارگیری قلعۀ حسین  آباد در شمال شرقی یخچال بافران. مسیر قنوات و مزارع بافران روی عکس Google earth مشخص شده است 
)مأخذ: نگارندگان(.
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 نقشۀ 3. پالن قلعۀ حسین  آباد )ترسیم از: سلطانی(.       

تصویر 27. برج و بارو و استخر قلعۀ حسین  آباد )عکس از: سلطانی، 1396(.  

تصویر 28. برج قلعۀ حسین  آباد در نمای بیرونی 
)عکس از: سلطانی، 1396(.

تصویر 29. فضای داخلی و مسیر قنات قلعۀ حسین  آباد 
)عکس از: سلطانی، 1396(.

3. 3. قلعۀ یکه  درخت
ــه از بافران واقع  ــۀ یکه  درخت در دورترین نقط ــن قلعه در مزرع ای
ــده است )تصویر 30(. امروزه فقط بقایای دو برج شمال و شمال  ش
ــت زمان و  ــۀ فضاها در اثر گذش ــت و از بقی ــی باقی مانده اس غرب
فرسایش فقط داغی به جا مانده است )تصویر 31 و 32(. ابعاد قلعه 
ــاحتش 1650 متر مربع است. ]قلعه  ای[  حدود 36 × 46 متر و مس
ــین  آباد و در جنوب مزرعه جانمایی شده است. بر  مشابه قلعۀ حس
ــاس شواهد موجود، قلعه دارای پالن چهارگوش با چهار برج در  اس
ــوده و فضاهای قلعه نیز  ــین  آباد( ب ــه )همانند قلعۀ حس چهار گوش
ــد. فاصلۀ قلعۀ جنوب مزرعه از  ــده بوده  ان گرداگرد حیاطی واقع ش

قلعۀ حسین  آباد 1/9 کیلومتر است )نقشۀ 4(.

قلعه یکه 
درخت
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تصویر 31. باروی باقی مانده از قلعۀ یکه  درخت 
)عکس از: سلطانی(.         

تصویر30. موقعیت قرارگیری قلعۀ یکه  درخت در شمال شرقی قلعۀ حسین  آباد. مسیر قنوات و مزارع بافران روی عکس Google earth معلوم شده است 
)تهیه از: نگارندگان(.

تصویر32. بقایای جرزهای داخلی قلعۀ یکه  درخت 
)عکس از: سلطانی(.

نقشۀ 4. کروکی از پالن قلعۀ یکه  درخت )ترسیم از: نگارندگان(.          
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4. قالع تخریب  شدۀ بافران
ــی، قلعۀ ریگ، و قلعۀ  ــوری، قلعۀ رض در حال حاضر چهار قلعۀ س
ــی  ــده و امکان مطالعه و بررس ــور کامل تخریب ش ــاد به ط علی  آب
ــۀ نگارندگان در  ــک وجود ندارد.5 در مصاحب ــی آنها از نزدی میدان
ــی از معّمران و  ــهریاری و پوربافران ــخ 1394/1/6 با آقایان ش تاری
ــا روی عکس هوایی  ــت تقریبی این قلعه ه ــان محلی، موقعی آگاه
ــی مشخص شد )تصویر 33( و نامبردگان اظهار  سال 1346 شمس
ــتند که قلعۀ ریگ یا ریگی در محدودۀ منزل حاج جواد کارگر  داش
در قسمت جنوب غربی بافران، قلعۀ رضی یا »بِربِندو« در محدودۀ 
ــۀ علی  آباد در  ــرقی بافران، قلع ــزل قدمعلی عرب در جنوب ش من
ــرقی بافران، و قلعۀ  ــمال ش ــدودۀ منزل صمد پوربافرانی در ش مح
سوری در محدودۀ منزل حاج جواد درویش نزدیک آب  انبار گودالو 

قرار داشته  اند.

5. دسته  بندی قالع بافران
قلعه های سرزمین ایران بسته به وضع طبیعی محل و مصالح موجود 
ــکال مختلف ساخته شده اند. این نوع استحکامات را  در آنجا به اش
ــته تقسیم کرد: قلعه های کوهستانی و قلعه های  می  توان به دو دس
ــۀ اغلب قلعه های جلگه  ای مربع یا مربع ـ مستطیلی  جلگه  ای. نقش
ــده است.  ــاخته ش ــت که در چهار کنج آنها چهار برج مدور س اس
ــت و گل است و به ــاخت مایۀ )مصالح( این قلعه ها از خش عموماً س
ــاخته شده اند. قلعه های  ندرت بعضی از قلعه ها از آجر و گچ نیز س
ــده اند. طرح بنا، تعداد  ــتانی بر باالی کوه  های منفرد بنا ش کوهس
برج ها و اندازۀ این قلعه ها بیشتر با وضع طبیعی کوه ارتباط دارد و 
هیچ نوع طرح معین و یکنواختی در آن ها دیده نمی  شود )ستوده، 
1345: 14(. شناخت و دسته  بندی صحیح اشکال مختلف معماری 
ــا و حفاظت از آن مفید  ــران می  تواند در درک بهتر فضاه قالع باف

تصویر 33. موقعیت قلعه های تخریب  شدۀ بافران در تصویر هوایی 1346 شمسی: 1. قلعۀ ریگ، 2.قلعۀ رضی، 3. قلعه سوری، 4. قلعۀ علی  آباد 
)مأخذ: نگارندگان(.
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ــی دیده می ــته  بندی مختلف ــود. در قلعه های بافران دس واقع ش
ــده است و بر اساس  ــود. هر قلعه در نقطه  ای خاص مکان  یابی ش  ش
ــته است، نقش آن نیز متفاوت بوده و ویژگی  های  کارکردی که داش
ــاس  ــت. این قلعه ها بر اس معماری ـ کالبدی مختص خود را داراس
موقعیت قرارگیری و کارکرد قابل تقسیم  بندی به سه دسته هستند 

)جدول 1(.

5. 1. دستۀ اول: قالع مستقر بر بلندترین نقطه 
ــتم در این دسته قرار می  گیرد. این قلعه در نزدیک هستۀ  قلعۀ رس
ــتا و روی تپه  ای به ارتفاع 25 متر از سطح زمین قرار  مرکزی روس
ــوب می  شود. قلعه با  ــتا محس دارد که به نوعی بلندترین نقطۀ روس
نقشۀ مستطیلی دارای اتاق  هایی  ست که هر اتاق برای سکونت یک 
ــده است. ویژگی  های معماری و  ــتا در نظر گرفته می  ش خانوار روس
کالبدی قلعه مشتمل بر پنج برج دیده  بانیِ دوطبقه و تیرکش  هایی 
ــبی برای پاییدن منطقه  ــده است، امکان مناس که در آن تعبیه ش
ــت.  ــدن با مهاجمان به وجود آورده اس و در صورت لزوم درگیر ش
ــا مجرای اصلی قنات دره در کنار  ــن کانالي از درون قلعه ت همچنی
ــته است که در هنگام زندگی در قلعه از طریق  قدمگاه امتداد داش
ــتم به  ــی پیدا می  کردند. در واقع قلعۀ رس آن به آب قنات دسترس
ــب قرارگیری آن بر روی تپۀ مرتفع و امکانات  دلیل موقعیت مناس
مناسب دیده  بانی و حفاظتی، نقش محوری در نظام دفاعی گذشتۀ 
ــت. در مواقع بروز ناامنی و خطر حملۀ مهاجمان  ــته اس بافران داش
ــتم اعالم می  شد ـ مردم روستا به  ــط دیده  بانان قلعۀ رس ـ که توس
ــدن روزهای موقتی به  ــمند خود برای گذران ــراه مایملک ارزش هم
ــیار قوی  ــه می  رفتند. البته در این هنگام به احتمال بس درون قلع
ــت داده و آخرین امید  قلعه های دیگر بافران مقاومت خود را از دس

ساکنان به قلعۀ رستم بوده است.

5. 2. دس�تۀ دوم: قلعه های گرداگرد شهر مکمل قلعۀ رستم 
در کار دفاع 

ــۀ علی  آباد و  ــی، قلعۀ ریگ، قلع ــامل چهار قلعۀ رض ــتۀ دوم ش دس
ــوری است. این قلعه ها که در گرداگرد کانون زیستی بافران  قلعۀ س
ــده  اند به نوعی مکّمل قلعۀ رستم در دفاع از بافران بوده و  واقع ش
ــده، کار دفاع از بافران  نگهبانان و دیده  بانان از برج های قالع ذکرش
ــرای ارتباط و خبرگیری با  ــته  اند. این چهار قلعه ب را بر عهده داش
ــتم به عنوان هماهنگ  کنندۀ این قالع، در کار حفاظت از  قلعۀ رس
روستا، شیوه  ای خاص موسوم به »هشیار باش و بیدار باش« داشته 

ــتم با صدای بلند می  گوید: خوابت نبرد! از   اند. نگهبانی در قلعۀ رس
طرف مقابل و در امتداد آن در قلعۀ ریگی نیز نگهبان با صدای بلند 
ــوی دیگر از قلعۀ علی آباد ندا می  آید که  می  گوید: بیدار باش! از س

چرت نزن! و از سوی قلعۀ رضی نیز می  گویند هشیار باش! 

5. 3. دستۀ س�وم: قلعه های مستقر بر جلگه )خارج از شهر 
در کنار مزارع( 

قلعۀ حسین  آباد و قلعۀ یکه  درخت در این دسته قرار می  گیرند. این 
ــکونی و در کنار مزارعی واقع شده  قلعه ها در خارج از محدودۀ مس
ــتقلی دارند. لذا  ــاورزی مس اند که هر کدام قنات و زمین  های کش
محصوالت کشاورزی در این قلعه ها انبار می  شدند تا امکان حفاظت 
از آنها نیز وجود داشته باشد. طرح معماری آنها مربعی با دیوارهایی 
بلند و قطور و برج  هایی در چهار گوشه است. در وسط قلعه حیاطی 
ــکونت  ــده که گرداگرد آن طویله  ها، انبارها، اتاق  های س طراحی ش

کشاورزان، محل سکونت ارباب، و... قرار گرفته اند.

6. پیشینۀ تاریخی قالع بافران
ــتم باید اشاره کرد که قدمت  ــینۀ قلعۀ رس در مورد پیدایش و پیش
ــخص کرد. این  ــن ویژگی  ها را نمی  توان دقیقاً مش ــی با چنی بناهای
ــاخت آنها اطالع  ــازندگان و تاریخ س ــه از س ــدون این ک ــا ب قلعه ه
ــانه  ای  ـ  تاریخی یافته اند.  ــخصی وجود داشته باشد، وجوه  افس مش
ــی از رویکردهای تاریخ  گذاری این قالع توجه و تأمل در ارتباط  یک
ــکل  یافته از آن است. مثاًل قلعۀ رستم به نام یکی از  نام و هویتِ ش
پهلوانان و شخصیت  های اساطیری نامگذاری شده است. از این نوع 
قلعه ها در نقاط دیگر ایران نیز وجود دارد، مانند قلعه یزدگرد، قلعه 
ــان  دهندۀ تاریخ شکل  گیری آنها قبل  بهرام گور، و... که احتماالً نش
از ورود اسالم به ایران است و قلعۀ رستم نیز از این قاعده مستثنی 
ــت. البته قلعه هاي دیگري نیز به این اسم وجود دارد. از جمله  نیس
آثار دو قلعۀ مخروبه در منطقۀ شوشتر که به گفتۀ اعتمادالسلطنه، 
ــته، که یکی از قلعه ها  ــالطین ساسانیه داش ــباهت به بناهاي س ش
ــتم6 بوده و قلعۀ دیگر را قلعۀ دختر مي  نامیدند  موسوم به قلعۀ رس
ــده )معماری دست  کند( در اطراف  و دارای مغاره  هایي تراشیده ش
ــلطنه، 1367، ج 1: 699(. بر اساس  ــت )اعتمادالس کارون بوده اس
ــتی به ــت خام و ابعاد مصالح خش ــواد و مصالح و خش ــی م بررس
 کاررفته در قلعۀ رستم و نحوۀ به  کارگیری آن در فرم  های فیل پوش 
و گوشه  سازی  های قلعۀ رستم و ضخامت جرزها و پوشش  های آن و 
همچنین همین موارد  قلعۀ حسین  آباد و یکه  درخت، می  توان گفت 
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جدول 1. دسته بندی قالع بافران بر اساس موقعیت )تدوین جدول از: نگارندگان(.
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34.         )  :ATLANTIS-VERLAG, 1937: 90(.  

ــت کم به دورۀ صفوی بازمی  گردد. زیرا ابعاد خشت  قدمت آنها دس
ــانتی  متر در طول و  از دوران صفوی به بعد در حدود 23 الی 25 س
عرض و 5 سانتی  متر ضخامت رایج بود )پیرنیا، 1378: 25( و ابعاد 

خشت در این قلعه ها همین حدود است. 
ــر  ــالمی در سرتاس ــط دورۀ اس      از طرفی قلعه های اوائل و اواس
ایران پراکنده هستند و به طور کلی در کنار شاهراه  های مواصالتی 
ــبکه  ای وسیع از قالع فرقۀ  ــده اند. نمونۀ این قلعه ها، ش ساخته ش
ــده اند. یا قالعی که  ــت که در نقاط مختلف بنا ش ــماعیلیه اس اس
فقط برای محافظت از راه  ها و ایجاد امنیت در مسیر های کاروان رو 
ــاخته شده  اند و یا قالعی که در نزدیک پل  ها و رودخانه  ها ایجاد  س
شده اند )کالیس، 175:1383(. از آن جایی که قلعۀ رستم در مسیر 
ــمال ـ جنوب قرار دارد، بعید به نظر نمی رسد  ــاهراه ارتباطی ش ش
ــالمی باشد. از جهت دیگر با  که این قلعه متعلق به دوران اولیه اس
ــانی( ــه به وجود نارین  قلعۀ نایین )متعلق به دوره پارت و ساس توج
)تصویر 34( و سلسله مراتب قالع و زنجیره ای بودن ارتباط قالع با 
یکدیگر، احتمال بنیاد قلعه از دورۀ ساسانیان نیز قابل بررسی است. 
ــالمی تغییر و تحوالتی از  ــت که قلعه در قرون اولیۀ اس محتمل اس
جمله بازسازی سردر ورودی با قوس تیزه  دار را به خود دیده باشد. 
ــاخت قلعۀ رستم نیازمند شواهد کافی  برای تعیین تاریخ قطعی س

ــی است که متأسفانه تا این لحظه این امکان  و متقن باستان شناس
ــت. سایر قالع دشتی در اراضی مسطح بافران نیز  فراهم نیامده اس
بر اساس شواهد فرم معماری موجود، و تیپولوژی  شان با چهار برج 
مدور خشتی در چهار رأس یک چهاروجهی منتطم، قدمت  شان به 
ــبب نیازمندی  حدود دورۀ صفویه و قبل از آن بازمی  گردد اما به س
ــار مرمت و  ــای وظیفه تا دورۀ قاج ــا و ضرورت ایف ــه به آنه منطق

بازسازی شده و مورد استفاده قرار می  گرفته اند.

نتیجه  گیری
قلعه ها به عنوان یکی از مهم  ترین عناصر دفاعی در سازمان دفاعی 
ــتۀ کانون  های زیستی مطرح بوده  اند. در شهر بافران از توابع  گذش
ــتان نایین انواعی از قالع دیده می  شود. این قلعه ها بر اساس  شهرس
ــیم  بندی  ــته  اند قابل تقس ــت قرارگیری و کارکردی که داش موقعی
ــتم به دلیل قرارگیری آن بر روی  ــتند. قلعۀ رس ــه دسته هس به س
ــطح زمین و امکان مناسبی  ــی در ارتفاع 25 متری از س تپه ای رس
ــی و پاییدن منطقه  ــط برج  های پنجگانۀ آن برای دیده  بان که توس
ــد. قلعه  ــوب می  ش فراهم می  آمد، قلعۀ زمانِ بحران و ناامنی محس
ــاحت آن 500 متر مربع است  ــکل و مس ــۀ مستطیل  ش دارای نقش
ــده که  ــکونت در نظر گرفته ش ــی برای س ــل آن اتاق  های و در داخ

.)Atlantis-Verlag, 1937: 90 :تصویر34. نارین  قلعۀ نایین مهم  ترین اثر معماری دفاعی در منطقۀ نایین )مأخذ
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ــتفاده قرار  ــروز خطر و حملۀ مهاجمان موقتاً مورد اس ــگام ب در هن
ــی، ریگ، و علی  آباد در گرداگرد  ــوری، رض می  گرفت. چهار قلعۀ س
ــده اند و در نظام دفاعی گذشتۀ بافران مکّمل قلعۀ  ــتا واقع ش روس
رستم در محافظت از آبادی بودند. دو قلعۀ مزرعۀ حسین  آباد و قلعۀ 
یکه  درخت که در خارج از محدودۀ مسکونی و در کنار مزارع مستقر 
شده  اند، در گروه قلعه های اربابی قرار می  گیرند. این قلعه ها نقشه 

ــه  ای چهارگوش با دیوارهای قطور و بلند و برج  هایی در چهار گوش
ــکونت ارباب و کشاورزان او طراحی می  شدند. قرار  دارند و برای س
گرفتن فضاهای مختلف سکونتی و خدماتی از قبیل اتاق  ها، انبارها، 
طویله  ها، صفه  ها، و... بر گرداگرد حیاط از ویژگی  های معماری این 
ــود. این سه نوع قلعه، سازمان دفاعی  دسته قلعه ها محسوب می  ش
ــتم بر عهده داشتند. البته قلعۀ رستم  بافران را به مرکزیت قلعۀ رس
ــۀ محمدیه، قلعۀ انارک، قلعۀ  ــایر قالع منطقه مانند قلع در کنار س
ــازمان دفاعی نایین به  ــتانک و با س بنوید، قلعۀ نه  گنبد، قلعۀ نیس
ــتراتژیک  ترین قلعه منطقه  مرکزیت نارین قلعهـ  که مهم  ترین و اس
ــت ـ در یک منظومۀ دفاعی قرار می  گیرند و به احتمال قوی به  اس
واسطۀ کبوتران نامه  بر و نور )آتش( با یکدیگر مرتبط بوده اند. البته 
اثبات این موضوع نیازمند پژوهش  های بیشتری است. امید است تا 
ــئوالن شهر همت کنند و از تخریب این آثار جلوگیری  اهالی و مس
ــریع  تر قلعۀ حسین  آباد و قلعۀ یکه  درخت  به عمل آورند و هر چه س
ــتر در توسعۀ  ــند، تا هر چه بیش ــت آثار ملی به ثبت برس در فهرس

پایدار شهر نقش سازنده داشته باشند.

 تقدیر و تشکر
1. با تشکر از شهرداری و شورای شهر بافران و آقای علی پوربافرانی 
شهردار محترم شهر که با حمایت  های بی دریغ خود باعث شدند 

این پژوهش به ثمر نشیند. 
ــرب بافرانی،  ــهریاری، پوربافرانی، ع ــراوان از آقایان ش ــکر ف 2. تش

مفتاح، و برومندپور از معّمرین و آگاهان محلی.

پی  نوشت ها
ــده تا حداکثر حرارت در تابستان  ها  1. آب و هوای کویری بافران باعث ش
ــتان  ها به 9 درجه زیر صفر برسد.  ــانتی  گراد ودر زمس به 41 در جه س
ــرقی از  ــران از لحاظ جغرافیایی در مختصات 53 درجه 8 طول ش باف
ــمالی از خط  ــار گرینویچ و 33 درجه و 50 دقیقه عرض ش ــف النه نص
ــطح دریاهای آزاد نزدیک 1483 متر  ــتوا قرار دارد و ارتفاع آن از س اس
ــهر نایین حدود 100 متر کم تر است. روستای  ــت که نسبت به ش اس

ــتناد ماده  بافران در تاریخ 1388/9/16 با موافقت هیئت دولت و به اس
13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری تبدیل به شهر شد. 

ــی مابین محلۀ دروازۀ پایین و  ــاه عباس ــرای ش 2. بنایی با عنوان کاروانس
سقره وجود داشته که بنا بر گفته  ها شاه عباس در سفر پیاده به مشهد 

ـ که از بافران عبور کرده ـ دستور ساخت آن را داده است. 
3. ابعاد خشت  های فضاهای داخلی قلعه 5×25×25 سانتی  متر است.

4. چینه گل رس متراکم و سفتی است که در ردیف  هایی به بلندی 50 تا 
ــانتی  متر به صورت رج  کاری در طول دیوارها استفاده شده است.  40 س
ــتر  بین چینه  ها مالت نازکی از گل قرار دارد. هر چه ارتفاع دیوار بیش

می  شود از ضخامت چینه  ها کاسته شده است.
ــال 1346 نیز به سبب  ــت که در عکس هوایی س 5. البته الزم به ذکر اس
تخریب زیاد، این قلعه ها به خوبی قابل شناسایی نبودند و تنها با کمک 

معّمرین محلی محدودۀ تقریبی آنها مشخص شد.
ــتر نیز از قلعه  ای در اصفهان در دورۀ ناصری به نام  ــت هولس 6. البته ارنس
»تخت رستم« عکاسی کرده است و اعتقاد دارد که نامی به اسم رستم 
ــن و بهترین مردان برای  ــته و حدس می زند چون قوی  تری وجود نداش
ــتان  های مربوط به  ــدند، بعضی از داس نگهبانی از این قلعه معین می  ش

رستم به این سبب تکرار شده است )هولستر، 1382: 425(.
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