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: استاد راهنما 

:گرد آورندگان 

یاجاحتموردفضاهایتادهیموسعتراحفرهتدریجبهونماییمایجادایحفرهایصخرهدرهرگاه

ایصخرهمعماریعبارتیبه.نامیممیایصخرهمعماریآنراشودایجادآرامگاهییاوخانهمثالً

مصالحازایصخرهمعماریدر.استمناسبفضایایجادجهتصخره،باانسانمبارزهمحصول

ایهصخرمعماری.استطبیعیصخرهازساختمانبلکهنمیآیدوجودبهساختمانمعمولی،وآزاد

ممستحکایپوستهمانندزیرااست،آنکالبدایصخرهسنگوآیدمیوجودبهصخرهدروندر

وانانسطبیعی،عواملاثربرراحتیبهمعمولیبناهای.استگرفتهرادرونیفضایایناطراف

ید،آنمیشماربهتهدیدایصخرهمعماریدرعواملاینصورتیکهدرشوندمیویرانزمانگذشت

راینبناب.برساندآسیبایصخرهمعماریبهحدودیتامیتواندشدیدایلرزهزمینفقطبلکه

ویانادتاریخشناسی،باستانمعماری،هنرنظرازتاریخیمجموعهیکعنوانبهایصخرهمعماری

دردفاعنظرازایصخرهمعماریهمچنیناست،توجهشایانواهمیتخوردرفرهنگیروابط

.استبرخوردارایویژهاهمیتازدشمنانهجوممقابل

قدیململفرهنگدراست،آمدهبوجودخاصیمعتقداتاساسبرکهاندگفتهایصخرهمعماریفلسفهبیاندر

یمهماکثریت.استداشتهمذهبیآدابومراسمدرمهمینقشواستبودهاحترامموردومقدسعنصریکوه

راسممملتهاازگروهی.استبودهمنظرخوشوبلندکوههایفرازبرخدایانجایگاهکهاندبودهمعتقداقواماز

باالیرامردوکاصلیجایگاهکهبابلیانمانند.دادندمیانجامبلندجاهایوکوههاستیغدرراخدایانستایش

عقایدوادیانازیکی.انددانستهمیخدایاناجتماعمحلراآلپکوهنیزباستانیونانیان.انددانستهمیکوه

آیینردکحاصلبسیارتکاملایاممرورطیورسیدظهوربهآرینقدیمقبایلنزددرباستانازمنهدرکهکهن

بههکشدهبردهنامآورجنگوقهارومقتدرخدایمانندمیتراازاوستادر.استمیتراپرستشیامهرپرستی

ورتصبهروزی(خورشید)مهرخدایمیترا،پیروانعقیدهبه.گرددپیروزاهریمنبرتارساندمییاریاهورمزد

اینازبودکوهدرغاریدرمیتراظهورابتدایچون.کردخواهدظهورصماصخرهبصورتکوهیازغار،درآدمی

بهاآنجدروکنندمیپابرهادخمهدلدریاکوههاحفرهدرونخودبرایمعبدهاییمیتراپیروانپسآنازرو

.داشتهاشاعدیگرنواحیازبیشترایرانفالترویبرعقایداین.نمایندمیقیاممیترابهوپرداختهعبادت

آیین.دارندمیآشکارکوهتقدیسبارامستقیمارتباطزرتشتیومهرپرستیچونایرانیادیانازبعضی

.شودمیمحسوبآریاییاقوامفرهنگازوآمدهپدیدزرتشتیآیینازپیشسالهامهرپرستی

کهاندودهبمعتقدمهرپرستان.استبودهاستوارهاپدیدهجاودانگیوبودنناپذیرشکستبرمهرپرستیآیینارکانازیکی

میکوههاتقدیسسویبهراانسانکهاستجاودانگیوناپذیریشکستمسالههمینواستجاودانهوناپذیرشکستخورشید

دروستاجاودانهوناپذیرشکستزیراشدهمتولدسنگازمهرکهاندداشتهعقیدهمهرپرستانکهاینجاستاز.استکشانده

بهتوانمیراایصخرهمعماریکهاستجهتایناز.خوردمیچشمبهمیترافرهنگتمامدرجاودانگیمسئلهحالهر

.ماندمیباقیجاوداننیزایصخرهمعماریزیرادادنسبتایرانمهرپرستان

مهرابهزنیکرمانوفارسحوالیدرشکبدونمهرپرستان...)):نویسدمیمیمندایصخرهمعماریبیاندرهمایونغالمعلیدکتر

کهمیمندیحجارانومعماران...)):نویسدمیمهرپرستیآیینومیمندایصخرهمعماریارتباطبیاندروی،((اندداشتههایی

اند،مودهنپیادهخودمساکنیعنیمعماریدرراخودآیینبهمربوطمعتقداتقدرت،کمالدراندداشتهمهرپرستیآیینشاید

مجموعهنساختماباافکاراینتمامیاستمعتقداو،((.استمهرپرستیآییناصولازیکیسرسختیومبارزهنیرویدانیممی

هداشتدخالتساختمانشدرگراایمانوسرسختومبارزمردمیکهدهدمینشانمجموعهاینوداردتطابقمیمندهایخانه

زندگیتطبیعشکمدربایدوناپذیرندشکستصخرهوکوهیعنیطبیعتکهاندبودهمعتقدمیمندیحجارانومعماراناند،

طبیعتربراخودتسلطصخرهوکوهکندنیعنیخودارزشپروزحمتپرکاروسیلهبهاستخواستهمیمیمندیانسان.کنند

.دهدنشان

آوردندستبهازپسوبرخاستمبارزهبهسستسنگهایبابشروبودهکمتراستقامتشانسنگهاکهآمدهوجودبهنقاطیدرایصخرهمعماریرسدمینظربه

جستهبرومتمایزترانواعسایرازداردوجودمذهبیومقدساشکالای،صخرهمعماریازکهآثاریهنوزاروپاقارهدر.درافتادنیزسختسنگهایباکمتجربه

میانیکلشباهتهایعیندرکهداردوجودایصخرهمعماریازمتعددیهاینمونهجهانمختلفمناطقدر.هستنداینگونهازباستانیمعماریآثارکهاستتر

وجودآنهامیانجدیتفاوتهایطبیعت،دربشردخالتشدتومیزانومختلفکاریهایتنوعوجوددسترسی،نحوهطبقات،تعدادفضا،ازاستفادهنحوهدرآنها

موارددفلیوکاستالیدرایچشمهکناریونانوایتالیااتروریایناحیهدر،(مینورکاناحیه)اسپانیانواحیدریعنیقارهاینجنوبدرویژهبهاروپاقارهدر.دارد

وجودکنندمیزندگیهاصخرهدرآنمردمهنوزگویاکهجمعیتنفر۴۰۰۰حدودباایصخرهروستایتریپولی،نواحیدر.داردوجودایصخرهمعماریمتعدد

گرمهدرطبیعت.داردقرارآنکاراشرقیجنوبکیلومتری۲۰۰حدودفاصلهدرآناتولیقلبدرگرمهدرهدرصغیرآسیایدرایصخرهمعماریمراکزازیکی.دارد

بازفضایازکیلومتر۲۰تا۱۵حدوددرماننددوکومسطحغیرمسطح،جفتی،تکی،گوناگون،صخرههزاران.آیدمینظربهواقعیکمترکهساختهایمنظره

راعیبدیمنظرهآساغولسکوهایوعظیمستونهایوآجرپزیهایکورهشکلبهکوههاییهمچنینوقارچوهرمشکلبهکوههای.اندکردهاشغالراطبیعت

.وندشمیواقعاستفادهموردخانهعنوانبهندرتبهوانباروطویلهعنوانبهاکنونقدیمیایصخرهدیرهایوکلیساهاها،خانهگرمهدر.استآوردهوجودبه

واحشامینگهداربرایفرعیفضاهای.استشدهتعبیهمیزواجاقخواب،برایسکوآنهاداخلدر.شکلندبیضیفضاییدارایاغلبوطبقهدوهاخانهازبعضی

ولودیهجیه،فریپونتوس،نواحیدرگرمهبرعالوه.استدسترسیقابلمشکلبسیارمارپیچپلکانوسیلهبهاغلبهاخانهاین.استآمدهوجودبهنیزانبار

وکونیمسواحدهایاحداثزندگی،برایآنامکاناتازاستفادهوطبیعتباسازگاریازدیگرینوع.شودمیدیدهایصخرهمعماریازهایینمونهنیزپافالگون

بهکهاستتونسکشوردر"ماتماتا"نامبهکوهستانیمنطقهیکدرسکونتاینگونهازشاخصنمونهیکدر.استزمیندلدربشرنیازموردکاربریهایسایر

ستانهانخلایجادبرایزمینسطحازواندبردهزمینعمقبهمدفونتقریباًصورتیبهراخودسنگیهایمجموعهکار،وکشتقابلاراضیبودنمحدوددلیل

.کنندمیاستفاده
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ازیمندمروستای.نیستمیسرعلمیودقیقشناساییبدونآبادیشانوتوسعهکهدارندهاییخصیصهخودبرایروستاها

ناسبتمبهبلکهنبوده،کافیدهکدههرمعمولیهایخصیصهوروستاهرکلیمطالبشناختفقطآندرکهاستاستثنائات

لبمط.استدوربهروستاشناسیکقدرتحیطهازکهگرددمیمطرحتخصصیکامالًمسائلیمعماریشنظیربیموقعیت

ازبایستیممیمندشناساییاینبنابر.استنگذاردهدهکدهاینبهقدمنیزروستاشناسیهیچتاکنونمورداینکهاینجاست

فاطراهایجادهوبخششهر،بهنسبتمیمند،مهجوریتبرعالوهگمنامیوناشناختگیایندروگرددآغازصفرازجهتهر

استمکنمغیراین.گرددمیایفابزرگینقشمملکتتاریخیارزشباآثاروروستاهابهنسبتمسئولدستگاههایتوجهعدم

میباقیرناظانسانرویمیمندمساکنمجموعهکهعظیمیتاثیرازدقیقتصوریهاگیریاندازهیاوتصویرکالموسیلهبهکه

افضاینجادرزیرادهدمیدستداخلیفضاهایدرکهاستاحساسجهتازکمتربزرگتاثیراین.شودایجاداذهاندرگذارد

درزیباییشتنهامیمنددرحجاریمعماری.استموثروجالبکلیدیدنظرازمجموعهاینبلکهشدهمحدودوکنترلکامالً

دمپیدهسوغروبخصوصبهآمیزاسرارنیرویکهاستمجموعهتمامیاینبلکهنیستجزئیاتنظرازآناعضاءسختسادگی

دوجوبهدربشردستآندرکهغروبهاستزیباترینازمیمندغروب.داردمیبازگوراسادهانسانهایهنریقدرتهنگامش

نگاهیاروستبهگویندمی"سوسماربدنه"آنبهکهمعروفبرآمدگیازاگرهنگامایندراستداشتهزیادتریتاثیرآمدنش

چنینکهافسوسولیاستآمدهوجودبهحقیقیغیرجهانیکذوبکلیمجموعهدرفضاهاهمهکهرسدمینظربهبیافکنیم

.استماندهباقیناشناختهکلیبهسحرانگیزیجهان

بهمتعلقمیمندروستایاولیههایهستهمحققینعقیدهبه.میدهدادامهخودحیاتبهوبرجاستپاهمچنانکنونتاپیشسالهزاردوازدهازکهاستجهاندربشرهایسکونتگاهترینباستانیازیکیشکبیشهربابکمیمندروستای

وادتگاهعبتعدادیمیمنددرترتیببدینو.دادندمیقرارکوهدرشدهکندههایدخمهدرونراخودهایمردهوبرگزیدهعبادتبرایراغارهاتاریکیآنها.اندشمردهمیمقدسراآنهاواندبودهپرستمهرایرانیانکهاستزمانی

دردستباکهیهایغارازپرستانمهرکهمعتقدندنیزمحققینازایعده.کندندمیکوهدلدرنیزراخودهایخانهاعتقادهمیناساسبروبودندمعتقدهاکوهناپذیریزوالواستقامتپایداری،بهمهرپرستان.گردیدهبنامقبره

داشتهادامهزنیویظهورازمدتهاتاورواجایراندرزرتشتظهورازقبلپرستیمهرآئین.اندگزیدهسکونتهواوآبازناشیاضطراربهبنامدتیازبعدومیکردنداستفادهمردگاندفنوعبادتبرایفقطاندکندهمیکوهدل

ایمکشوفهمستنداتجملهازساله6۰۰۰هایسفالوسالههزار۱۰نقوش.باشدمیمسیحمیالدازپیشسال6۰۰۰حداقلمیمندقدمتلذاومسیحمیالدازقبلسال6۰۰۰زرتشتظهورتاریخجدیدهایدانستهاساسبر.است

قدیمیسیاربآثارازایمجموعه.استاخیرماهچندبهمربوطآنتغییربیشترینوشدهاجتماعیوکالبدیتحوالتدستخوشکمترتاریخطولدردفاعیاستحکامدلیلبهمیمند.دهندمیگواهیرامیمندتاریخکههستند

پرستیمهرآئینازگرفتهبرابتداءدرتمدناین.کندمیتبدیلخاصتمدنبامجموعهیکبهروستایکازرامیمندکهداردوجود(پیشسالهزارانبهمربوط)مختلفبرجهایوقلعهمعبد،پراکندهایصخرههایخانههمچون

خودازسالمامقدسدینازپاسداریبرایزیادیرشادتهایتاریخطولدروگرویدندشیعهمذهبواسالمبهبودندمعتقدزرتشتیآئینبهکهمیمندمردمایران،بهاسالمورودوظهورازپس.استبودهزرتشتآئینآنازبعدو

دروداردقرارمیمندوشهربابکفاصلهدردشتاین.داردقرارکوهستانودشتمشترکمرزدرمیمندروستای.استمعتدلتابستانیوسردزمستانهایدارایوکوهستانیمعتدلنوعازشهربابکمیمندهوایوآب.دادندنشان

همچنینمیمنددشتوشوندمییافتوفوربهتوتشاهوتوتدرختانمیمندروستایبهنزدیکترکمیشوندمیمیمندروستایاطرافدشتهایبهمحدودحاضررحالدواستبودهوحشیباداموپستهدرختانازپوشیدهگذشته

شوندمییافتشکاریپرندگانوبزکوهی،گورخر،روباه،گرگ،پلنگ،وآهوهمچونمختلفیوحشیحیواناتنیزمیمندکوهستانهایدرعالوهبهاست...وپشتالکتیغی،جوجهسوسمار،مار،همچونبیابانی،جانورانازمملو

صلفدر.میدهدروستااینبهایهویژجلوهطبیعیآثارسایرهمچونمیمنددرکشاورزی.استشدهمنطقهایندرکشاورزیرونقموجبکهداردوجودآناطرافومیمنددرچشمهچندوقناتتعدادیوفصلیرودخانهچندین

وروستاایندرراخودفراغتاوقاتمردموکشدمیخودسمتبهرااطرافروستاهایوشهرهاجمعیتازانبوهیآنمطلوبهوایوآبومیمنددشتسرسبزیوشادابیطراوت،.گیردمیخودبهراچهرهزیباترینمیمندبهار

.شودمینفر۵۰ایلیاتیزندگیبهاهالیکوچدلیلبهتابستانهادرکهاسترسیدهنفر۱۲۰۰حدودبهنفر۵۰۰حدودازکنونتا۱3۵۵سالازمیمندروستایجمعیت.میگذرانندمیمندهایرودخانهوها،قناتهاچشمهکناردر

علیرغمداردجهانیشهرتواستهاقالیبهترینازمیمندقالیحاضرحالدرکهایگونهبه.داردتریمهمبسیارنقشقالیبافیمیانایندرکهاستگرفتهقرارقالیبافیودامداریکشاورزی،محورسهبرمیمندمردماقتصاد

وسجدموهستندعشریاثنیشیعهومسلمانروستااهالی.اندآوردهرویمدرنابزارهایبهکمتروکنندمیاستفادهخودنیازهایآوردنبربرایسنتیابزارهایهمانازمیمندمردمانروستائیان،زندگیبهتکنولوژیورود

بهزنهافصلایندروباشنداماندریخبندانوسرماازتاگذرانندمیخودسنگیهایخانهدررازمستانآنهادارند،زندگیمختلفمرحلهسهمیمندمردمباشدمیاهالینظرتبادلمرکزمذهبی،مرکزیبرعالوهمیمندحسینیه

ستحصالاودامپرورشمرحلهایندرزنانومردانفعالیتعمده.پردازندمیییالقیزندگیبهآنجادروکنندمیکوچسرسبزوهواوآبخوشنقاطبهبهارفصلابتدایازپردازندمیهادامنگهداریبهمردهاوقالیبافتنامر

فراوانیتشهردارایمیمندباداموگردوهمچونمحصوالتیکهاستذکربهالزمپردازندمی..وزیرهوگردوبادام،وحشی،باداموحشی،پستههمچونمختلفیدرختانباغداریبهآنهامرحلهاینازبعدباشدمیلبنیمحصوالت

بهترینازیکیمندمیگفتتوانمی.استداشتهکمیتغییراتتاریخطولدرگویشاینمحققیناعتقادبهونداردمنطقهدررایجگویشهایسایرباتشابهیچنداناست،فردبهمنحصرمنطقهدرنیزمیمندمردمگویش.هستند

کیچهآنجابهکهبریدگیهاییاینطول.استشدهایجادافقیهایشکافصورتبههاییبریدگی(طبقه۵تا۲)مختلفطبقاتدرودارشیبسطحدرایصخرههایخانه.باشدمیقدیمایرانیانفرهنگخصوصدرتحقیقمراجع

آندرانوادهخروزمرهاموراغلباینکهلحاظبهاستمحلعنصرمهمترینکهرسدمیداالننامبهمانندیایوانفضائیبهکیچهانتهایمیرسدخانهکندنبراینظرموردارتفاعبهانتهاردتارسدمیمتر9الی6بهشودمیگفته

برخوردییکدیگرباآنهاازهیچکدامکهنحویبه.دارندقرارهمرویمیاندریکوپلکانیشکلبهوطبقهپنجدرمسکونیمنازلاینداردوجودایصخرهخانهپنجتایکبینداالنهااینازکدامهراطرافدرگیردمیصورت

کهکوتاهیورودیازوداردمدوریامستطیلمربعشکلگاهیهاخانهداخلیفضای.داردوجودمیمنددربزرگوکوچککیچه۴۰۰حدوددر.استباالییطبقاتدرآنهافاصلهازبیشترزیرینطبقهدرهاکیچهفاصله.ندارند

درهاتاقاورودیشکلشودمیبازیاقفلدر(دانکلید)کلیدوننامبهابزاریبوسیلهوآنطریقازکهاندکردهایجادایروزنهایواندیوارداخلبهوچوبیورودیدرهای.گیرندمینورمیرسدسانتیمتر76تا7۵بهآنارتفاع

مانعبرجستگیاینکهداردبرجستگیمترسانتی۲۰تا۱۵حدودکیچهسطحازمنازلورودیپایینمیرسدمترسانتی8۰الی6۵یعنیپائینقسمتدرورودیعرضکهطوریبه.استانسانبدنمدلبامنطبقمیمندروستای

کهسنگهاییاتقطعبازیرا.باشنددائمیچندانتوانندنمیمسیرهاایناماشوندمیمشاهدهکمرنگ"نسبتاخطوطصورتبهپیادهمتعددمسیرهایشرقیوغربیهایتپهشیبداربدنهبر.شودمیمنازلداخلبهخاکوآبورود

شناختههایاهسکونتگهمهخالفبرمیمندایصخرهروستایدرکهنمودادعاتوانمی.کنندمیچرخشنظمیهیچبیمسکونیهایحفرهالبالیدرهستندتغییرحالدر"مرتبااهالیبوسیلهیاومیکنندحرکتدستباالاز

.شودمیاطالقرسدمیمسکونیمانندغارمنازلبهانتهادرورفتهعمقبههاتپهشیبداردلدرکهافقیمسیرهایبه"صرفامیمندفرهنگدرکوچهنداردوجودمعبرییاهاکوچهروستائیوشهریشده

شهربابکشرقشمالکیلومتری36فاصلهدرمیمنددهستانمرکزمیمندایصخرهروستای

طرفازورفسنجانشهرستانبهشمالازدهستاناین.استشدهواقعکرماناستاندر

ادهجطریقازروستااینبهدسترسی.شودمیمحدودسیرجانشهرستانبهشرقیجنوب

)چپسمتدرکیلومتر6حدودمسافتیطیازپسکهاستسیرجانـشهربابکآسفالته

درکهشودمیمنشعبایجاده(زهرابهشتبهموسومشهربابکعمومیگورستانکنار

کیلومتر۲۲حدودمسافتیپیمودنبا.شودمیمنتهیرفسنجانبهپاقلعهمسیرازنهایت

فاصلهکیلومتر8میمندروستایتاکهرسیممیچپسمتدرآسفالتهایجادهبهمجدداً

ودرجه۵۵جغرافیاییطولودقیقه۱6ودرجه۲۰جغرافیاییعرضدرمیمنددهستان.دارد

کیلومتر۴۲۰حدوددرآنوسعتومتر۲۲۴۰دریاسطحازآنارتفاع.داردقراردقیقه۲۵

.استمربع
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تـاکنونبیشکروستایمیمندیکیازباستانیترینسکونتگاههایانسانیایرانوجهاناستکهازهزارههایپیشازظهوراسالم

.ظاهراًدرکتابتاریخوجغرافیایقدیمایراننامیازاینروسـتاذکـرنشـدهاسـت.همچنانپابرجاستوبهحیاتخودادامهمیدهد

هالبتهادعایمحققانمعدودیاستکهدرچنددههقبلازاینروستابازدیدکردهودرموردآنبـهتحقیـقپرداختـهانـدوگرنـهبـ

قـانرشـتهدالیلیبررسیجامعپیرامونمیمندونحوهشکلگیریوسیرتطورتاریخآنمسائلنامکشوفهفراوانـیراپـیشرویمحق

عـالموتمدنبشردرایـنگوشـههایمختلفعلوممیگذاردکهگشودنهرکدامازایندربهایبستهمیتواندبهروشنشدنتاریخ

البـدمیمنـدگویاقدیمیترینمتنیکهدرکتابتاریخیدربارهویژگیهایمعماریوفضاوک.حتیجهانکمکیبهسزاودرخورنماید

میالدیدرهنگامگـذرازکرمـانبـهفـارس،از۱8۱۰آمدهاستمتعلقبهنویسندهانگلیسیبهنامستوانپاتینگرمیباشدکهدرسال

نویسـنده.میمندگذرکردهوچندسطریازسفرنامهخودرابهخانههایمیمنداختصـاصدادهکـهدرداخـلکـوهکنـدهشـدهانـد

و"کرمانشهریستکهدردلکـوهسـاختهشـدهاسـت":میالدینوشتهاست۱8۵۰فرانسویدیگریبهنامارنستبروتننیزدرسال

انیدرکتابتاریخکرماننوشتهاحمـدخـانوزیـریکرمـانیوتصـحیحدکتـرباسـت."اهالیاینشهرعلیالهیهستند":میافزاید

رزمـاناینمطالبهمگیبروجودوحضورمیمندکرماند.میمندآمدهگردآوریشدهاستقدیمدربارهپاریزی،آنچهدرکتبتاریخی

اماازویژگیهایمعماریخانهوکوچههاومردممیمنـدذکـریبـهمیـان.ظهوراسالموتسلطاعراببرایرانوبعدازآنحکایتدارد

دکـههسـتههـایاغلبصاحبنظرانیکهبهبررسیتاریخپیدایشمیمندپرداختهاندتقریباًبرایننکتهاتفاقنظردارنـ.نیامدهاست

اباولیهروستایمیمنددرزمانیکهساکنینفالتایرانهنوزمردگانخودرادرزمیندفننمیکردندحفـاریشـدهوهـدفازانتخـ

ایـن.)هانداینمحلتدارکجایگاهیبراینگهداریمردگانبودهاستوایناعتقاداتمربوطبهمردمانیستکهآیینمهرپرستیداشت

پرسـتیگفتنیاستکهنگهداریمردگاندردخمههاوغارهایکوهستانیازاعتقاداتآیینمهر(.آیینباآریاییهابهایرانآمدهاست

امـانکتـهایکـهبـه.مهرپرستیدرایرانقبلازظهورزرتشترواجداشتهوتامدتهاپسازظهوروینیزادامهداشـتهاسـت.است

سالقبلازمیالدمسیحبودهوبنـا7۰۰تا6۰۰دانستههایتاریخیظهورزرتشتحدودبراساسجاستبهآناشارهشودایناستکه

.سالقبلازمیالدمسیحدرایرانرواجیافتهباشد6۰۰الی۵۰۰براینآیینمهرپرستینیزبایدازحدودهزارهدومقبلازمیالدتا

...توسـطامابرابرنظریهایکهتوسطآقایدکتررکنالدینهمایونفرخاستاددانشگاهتهرانارائهشدهاسـتتـاریختولـدزرتشـت

.سالقبلازمیالدمسـیحتغییـردادهشـدهاسـت7۰۰الی6۰۰سالقبلازمیالدمسیحبه6۰۰۰مورخینصهیونیستمتعدداازحدود

متحـدهایشاندراینبارهمدارکواسنادمعتبریارائهدادهاندکهجزواسنادرسمییونسکوثبتشدهودانشگاههایمعتبـرایـاالت

نـیبـرآنکـهقولاخیرپذیرفتهانگاشتهشوداظهارنظربعضیازمحققـانمبچنانچهاین.اعترافدارندآمریکانیزبرصحتایناسناد

مهـرزیرابهاینترتیـبتـاریخظهـورآیـین.روستایمیمندقدمتیبیشازدههزارسالداردچنداندورازواقعیتبهنظرنمیرسد

چهبراسـاسدانسـته)امادرهردوحال.سالپیشازمیالدمسیحبازمیگردد6۰۰۰پرستیبهپیشازظهورزرتشتوبالطبعقبلاز

اولینحجرههایحفاریشدهدرمیمندبـراینگهـداریاجسـادمردگـان(هایتاریخیقبلیوچهبراساسادعایدکترهمایونفرخ

سـتقرارالبتهچهبساکهقبلازدخالتبشرحفرهیادخمههایینیزبهصورتطبیعیدردیوارهایدرهایکهمحـلا.تدارکشدهاست

نتگاهسـکو)فعلیمیمندراتشکیلمیدهندوجودداشتهاماترجیحاحفرههایدیگریچهبرایهمانمنظوراولیهیـاکـاربریبعـدی

ثآنچهازشواهدامربرمیآیدوغالبمحققینبهآناشارهدارندآناستکهاینحفـرههـایاحـدا.بهآنهااضافهشدهاست(انسانی

روهـیازمـردمگامادرزمانیکهچندانمکشوفنیستبهمناسبتی.شدهدرکوهازابتدابرایسکونتپیشبینیوتدارکنشدهاست

لـیکنبـه.دشایدازابتدانیزبهاینمحلبهعنوانیکسکونتگاهدائمـینمـیاندیشـیدن.اینمحلرابرایسکونتانتخابکردهاند

اهانسـانیتدریجباپیشآمدنشرایطسختتریاشناختمزیتهایاحتمالیمنطقهیاهرعلتدیگریمیمندبهعنوانیکسـکونتگـ

فصـولمیتوانچنینتصورکردکهسرمایبیهنگاموطوالنیمدت،کوچروانیراکهبـراسـاسقاعـدهطبیعـیدر.شکلیافتهاست

هدرهسالدرمراتعوسیعوسرسبزاطرافمیمندبهچرایدامخوداشتغالداشتهاندناگزیربهسکونتچندماههایدرایـنمکـانکـ

ودهایبستهدرشکافکوهپایهاستکههمازنظرمصونیتازبادهایشدیدکوهستانیوهمازبابتهجـومراهزنـاننقطـهایامـنبـ

یدهایمییابدوهمچنیندسترسیبهغرفههـایسرپوشـوجودچشمهسارهایکوچکیکهازدامنهتپههاجریانباشداستکشانده

...عنوانسکونتگاهفصلیدرآوردهباشدتماماامکانپناهدادنحیواناتوانسانرافراهممیآوردهاستاحتماالمیمندرابه

بـودودردرزماناشـکانیانبخـشجنـوبیکرمـانازآنفـارس...":ویمینویسد.نوشتههایریچاردفرایدانشمندآمریکاییبهنظریهایکهقبالًاشارهشدقوتبیشتریمیبخشد

انیاننقـاطرهاشـکانیانواوایـلدورهساسـدومشرقوجنوبآنقبیلههایمستقلیبههرسوکوچمیکردنداینقبیلههاکههنوزدرزماناشکانیانکامالًجانیافتهبودندودراواخـر

لسـلهبیلـهراداشـتودراواخـرسنقخوشآبوهوادرنواحیکرمانرابرایسکونتانتخابنمودندوهرقبیلهایدرمحلیاستوارشدهاست،بابکپدراردشـیرفرمـانرواییچنـدی

وربـاقیمانـدهامابراساسنوشتههایآربریهانریماسهنمیتوانتصورکردکهیکیازهمینقبایلمذکوربنابهاضـطراردرقبـ."اشکانیاندرقسمتیازفارسوکرمانحکممیراند

زیرا :اززمانمهرپرستانسکونتگزیدهباشند،

۱(براساسدانستههایقبلینهنظریهدکترهمایونفرخ.)ـزماناشکانیانوساسانیاناحتماالًهنوزآیینمهرپرستیدرایرانرواجداشتهاست

۲هسـاکنینایـنننتیجهمیرسـیمکـایـدرصورتیکهتصورکنیمدراواخردورهاشکانیواوایلدورهساسانی،آیینمهرپرستیدرنواحیجنوبیوشرقیکرمانمنسوخشدهباشد،به

.منطقهازفالتایرانآیینزرتشتیداشتهاند

رتشـتیانتهبودمـعهـذاهنـوزدرنـزدزیافدراینصورتعلیرغمآنکهمهردرآیینزرتشتازمرتبهخداییتادرحدیکیازفرشتگانمقرباهورمزداونگهبانعهدوپیمانهاتنزیل

زنـدهحجـرهبنابراینبهنظرمیرسـدکـهسـاکنین.لذاپیروانمذهبمهرپرستیوآرامگاههاومعابدوپرستشگاههایآنهانیزمصونومحفوظبودهاست.موردپرستشواحترامبود

ازراه)محتملاستدریکیازحمالتاعراببرایفـتحمنـاطقکوهسـتانیغـربکرمـان.هاوحفرههایدرونمیمندقبلازظهوراسالمواستیالیاعرابدرمیمندساکنشدهباشند

از.ندشـیایآنهـارامعـدومکـردهباشـوا،قبیلهایازقبایلکوچروبرایاختفایخودبهشکافایندرهوحجرههاینگهداریمردگانپناهبردهودراولیناقداماجسادمردگان(فارس

یرسـرعتدرجریـانآزادهـواوتحـتتـاثبهآنجاکهدراطرافحجرههاییادشدهخاکوجودنداردتاامکانمحفوظداشتنبقایایاجسادواشیاءهمراهآنهافراهمآید،بقایایمذکور

:بهاحتمالزیادایننظریهبهواقعیتنزدیکاستزیرا.وازبینرفتهاندقرارگرفتهعواملجویمحل

۱واینویژگیدرمیانمردانیکهریشبوریابلوطیدارندباوضوحبیش .بهچشممیخوردتریـاهالیمیمندعموماًدارایموهایقهوهایوچشمانیروشنهستند

۲ـدرروستایمیمندبرخالفاغلبمناطقکشورآثارهیچگونهامامزادهایوجودندارد.

3ـمعروفاستکهتاکنونهیچسیدیدرمیمندسکونتنداشتهاست.

عـهایروستایصخرهایمیمنـدازآنجـاکـهازنظـردفـاعیقل.امادرطولتاریخبعدازاسالمهممیمنددارایارجواعتباریهمپایهشهریآبادبرسرراهکرمانبهاصفهانبودهاست

.ندتدشمناندرامانباشدسمستحکماستوبهخاطرموقعیتاستراتژیکیکهازآنبرخورداراست،غالباًقبایلشکستخوردهکرمانبهاینمنطقهپناهمیآوردندتااز

دسازیبراساسیکنظریه،باتوجهبهمستن.دربارهقدمتاینروستااظهارنظرهایزیادیشدهاست

3۵کیلومتریجنوبمیمندکهدربیشترآنهانقششکاردیدهمیشودوحـدود8سنگنگارههای

هزارسالتخمـینزدهشـده۱۲سالپیشازسوییکهیاتفرانسویانجامشده،قدمتاینروستا

حـدودباتوجهبهسنگنگارههاییافتشـده،قـدمتی(باستانشناسایتالیایی)لورواگوران.است

بـارهدر(باسـتانشـناس)مرتضیفرهادی.دوازدههزارسالبرایتمدنمیمندپیشبینیکردهاست

اشـیهاشواهداینگونهاستکهخالیبودنصحنههاینق:سنگنگارههاییافتشدهچنینمیگوید

و...شیردوشی،لباسچوپانی،آغلگوسفندانودرصدبسیارکمحیوانـاتاهلـیو:ازمناظریچون

ماندرعوضوجودصحنههایشکاروخالیبودناغلبقریببهاتفاقاینصحنههاازهرگونهساخت

یننگارههـاویعلتحضورا.نشانگرپیوندنگارگرانبازندگیشکارگریبودهاست...وابزارتولیدو

درایـنمنـاطقمـی(محلعبوروترددشکار)درمیمندراوجودشکارگاه،آبشخور،آبگاهوگدارگاه

.داند

عدهایمعتقدند.درموردوجهتسمیهمیمند،اختالفنظرهایزیادیوجوددارد هایعد.میمندبهمعنایگالباست،زیراگلسرخدرمیمندفراوانبودهاست:

میمندراترکیبیازدوواژه "مند"و"می"معتقدند اندوخانههاراحفرمی"می"بهمعنایشرابومستیمیدانندومیگویندمرداناینجا کردهمینوشیده

همچنینعدهایدیگرمیمندرابرکهآبمعنیمیکنند.اند لجاییکهچشمههایآبفراوانداردوبهنوعیجاییکهچشمهایدروسطآنقرارداردودلی.

دروسطمیمندمیدانند"کلومیمند"گفتهخودراوجود که. معتقدند دکترحسنعباسیوعدهایدیگرازاساتید، ازکلمهمیمند:امادکترسعیدبرومند،

گرفتهشدهاست"میار" راههایزیرامیمنددردلکوهکندهشدهاستو.اینعقیدهقابلقبولترواساسیترازبقیهنظراتاست.بهمعنیپناهوپناهگاه

یشدهبهعالوهاطالقکلمهمیمندبهخانههاییکهدردلکوهکندهم.بههمینعلتدرگذشتهکمترموردحمالتاقواممختلفبودهاست.ورودیزیادیندارد

ذیلکلمهمیمنداینچنینآمدهاست.درایرانقدیمبسیاربهچشممیخورد :درلغتنامهدهخدا

 دردهستانفارغانبخشسعادتآباد، .هزارگزیشرقیحاجیآباد6۰میمندبندرعباس،

میمند هفتگانهبخشمرکزیشهرستانفیروزآباد: .یکیازدهستانهای

میمند .گزیشمالغربیسیسخت،آبوهوایآنسردسیروماالریایی۴۵۰۰۰دهیاستازدهستانبویراحمدسرحدیکهکیلویهشهرستانبهبهان،در:

میمند وزیرسلطانمحمودغزنویازآنجاست: .نامقریهایاستدرغزنه،میانبامیانوغورواحمدبنحسنمیمندی،

میمند نامیکیازدهستانهایچهارگانهبخشبابک،شهرستانیزد،واقعدرشمالخاوریشهربابککهمنطقهایاستکوهستانیودارایچشمههای:

وهوایسردوکوههایزیادفراوان راهشوسهیزدبهکرمانازاین.آببیشترقراءازقناتوچشمهتامینمیشودومحصولعمدهآنغالتوحبوباتاست.

.((درگذشتهشهربابکجزواستانیزدبودهاست.))تنسکنهتشکیلشدهاست9۴83آبادیبا۱6میمنداز.دهستانمیگذرد

میمند .هزارگزیغربیاردبیل،آبوهوایشکوهستانیاست3۲دهیاستازدهستاننیر،بخشمرکزیشهرستاناردبیل،واقعدر:

قصبهخوبوآبوهوایشمرغوباست.درکتابهابهمیمندفارسنیزاشارهشده،میمندفارسدردومنزلیشیرازوسمتجنوبیویواقعشدهاست.

آبوهــوایمیمنــدازنــوعمعتــدل

کوهستانیاستکـهازویژگیهـایآن

ــدانو ــردویخبن ــایس زمســتانه

ــدلمــیباشــد .تابســتانهــایمعت

۴۲درجهحرارتدرتابستانحداکثر

۱8درجهسانتیگرادودرزمستانبـه

.درجهسانتیگرادزیرصفرمـیرسـد

میزانبارندگیدرحوزهمیمنـدبـین

میلیمتربودهکـهنـزوالت۵۰۰تا۲۰۰

جویدرماههایدیوبهمنبهصورت

هبرفودرماههایاسفندوفروردینب

.صورتبارانمیباشد
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مترفراگرفتهاستکهایـن۱9۰۰فاصلهبینشهربابکومیمندرادشتوسیعیبهارتفاع

لـیبـهو.فاصلهدرادوارپیشینپوشیدهازجنگلهایپستهوحشیبهنامبنهبودهاسـت

کمیازتدریجبهعلتقطعدرختانونداشتنآبکافیدرختانفوقازبینرفتهوتعداد

.کیلومتریجنوبروستایمیمندهنوزهموجوددارند7آنهادر

اروستایمیمنددرفصلمشترکدوتپـهاصـلیبـ

القعـرشیبینسبتاًتندکهارتفاعمتوسطآنازخط

ترکیـب.متراستقراردارد8۰تاخطالراسحدود

دوتپهموصوفومحلفصلمشـترکآنهـاچـهدر

یخطالقعردرهوچهدرقسمتشمالیروستاشـکل

هشبیهبهیکقیفبهروستایمیمندمیدهنـدکـ

درهمهقسمتهاازنظـمقـوسوشـیببرخـوردار

(V)رفمقطعطولیروستاشکلیشبیهبهح.نیست

.انگلیسیبادهانهنسبتاًبازدارد

یبشهایبدنهدرهاییحفرهصورتبهروستاییانسکونتگاههای.استمتغیرمتر۲۰۰تا8۰بیندهانهعرض

۲۰۰تا۱۵۰حدودآنمتوسطکفازروستاجوارهمواطرافهایکوهپایهارتفاع.اندگرفتهقرارهاتپهایندار

.کندمیتقسیمنیمدوبهراروستاجنوبی،جبههسمتبهغربیشمالجبههازفصلیرودخانهیک.استمتر

یبندتراسصورتبهاراضیازبخشی،(رودخانهغربیبخش)درهپاییندروفصلیرودخانهایناطرافدر

.روندمیکشتزیربه(ایپله)شده

متریآنخودراآشکارمیسازدوازآنجاکهباسیمایظـاهریتمـامی۵۰۰منظرعمومیروستاتنهاازحدود

نقـرارروستاهایایرانمتفاوتاست،درنگاهاولنمیتوانباورکردکهیکمجتمعمسکونیدردیدگانانسـا

اهرنگیدربدوامرتصویریکهروستادرمقابلدیدگانبینندهازخودارائهمیدهدتنهادرهایکوتاهسی.دارد

امـاایـندرهـادریـکسـطح.استکهظاهراًبهدهلیزیاحفرهایکهپشتآنقرارگرفتهاندچسبیدهاست

نکتهقابلتوجهدرموردروستاایـن.رویهمقرارگرفتهاند(طبقه۵گاهیتا)نیستندبلکهدرطبقاتمختلف

هورودیاستکهبینندهدرهرزاویهایقرارگیردتنهاورودیتعدادمعدودیازخانههارامیتواندببیندوبقی

چندصدخانـهباورکنداینروستاهادراستتارقرارمیگیرندودیدهنمیشوندبنابراینبرایاینکهبینندهای

دردلکوهحفرشدهداردبایددرتمامروستاقدمبزندودرهرزاویهتعدادیازخانههاراببینـدوازمجمـوع

.دیدههاپیبهوسعتروستاببرد

ابوتههاوگیاهانیکهدرروست:ـبوتههاودرختانخودرو۱

از،اسکنبیل،جـ:بهصورتغالبدیدهمیشوندعبارتنداز

عینو)،چمرز،تلهوقمس(گوده)ترقو،کلور،کالهمیرحسن

منوعیبادا)،خارشتر،گون،مریامهر(بادامکوهیبوتهای

،رخن،سرشو،کلخشک،نخودوحشی،زیره،آاللـه،(کوهی

و،ریواس،کـاهکـوتی،آویشـن(ترهوحشی)کلپوره،لیسو

نـوعی)،ارچن،کمیـدون(بنه)درختانیچونپستهوحشی

...،انجیرو(پستهوحشی

درروستاگیاهـانیچـون:ـگیاهانودرختانکاشتهشده۲

تنخود،جووگندمبهصورتآبیودرمواردینخودبهصور

و،دیمیکشتمیشودودرباغاتدرختانیچونبادام،گرد

،بید،انار،سنجد،زردآلو،آلو،نوعیگالبیبهنامهرمو،انگور

.بهچشممیخورد(نوعیسپیدار)سپیداروجودانه

کهدنبالهکوههایمرکزیایرانوادامهشیرکوهیزدهستند،اغلـبدرامتـدادشـمالکوههایاینمنطقه

متردرشمالمیمندواقعشده3۰۰6باارتفاع"تیرکوه"غربیوجنوبشرقیقرارداردوبلندترینقلهآن

ودرشمالغربیمیمندواقـعشـدهبهایننامخواندهمیشودآنکهبهعلتگردیقله"گردکوه".است

دیگـر.متربهطرفغربکشـیدهشـدهاسـت۲6۱۰باارتفاع"الخورین"کوه.متراست۲9۵۰ارتفاعآن

مترارتفـاعکـهدر۲766مترارتفاعوکوهپاقلعهبا۲66۴پشتکوهبا:کوههایاطرافمیمندعبارتنداز

نجنساغلبای.درآوردهاندکوههایمذکوردرهمیمندرابهصورتتشتکی.روستاقرارداردسمتشرق

لهبوده،دارایرسوباتوخاکهایآذرینمیباشندکهبهوسـی"سنگهایآتشفشانی"و"توف"کوههااز

"رایکنگلوم"جریانهایرودخانههاازارتفاعاتشستهشدهوباسنگهایرسوبیوآهکیدرهمآمیختهو

ندواینموادازسنگنرمتروقابلنفوذتروازخاکمعمولیمقاومترمیباشـ.منطقهرابهوجودآوردهاند

ومازنظردورانهایزمینشناسیدراینمنطقهآبرفتهایاواخردورانس.بههمپیوستهاندذراتآنهاریزو

وسنگهایآذرینخروجـیکـه"کرتاسه"وآهکهای"پلیوسن"واوایلدورانچهارموهمچنینرسوبات

.هستنددیدهمیشوند"آندیزیت"جنس

آنچههستازنوعدرمنطقهمیمندرودخانهدائمیوجودنداردو

:اینرودخانههاعبارتنداز.رودخانههایفصلیاست

اینرودخانهازشمالروستایمیمندوازدامنه:رودخانهمورنگ

.سرچشمهمیگیرد(بندره)وبندرکوههایگردکوه

گردکوهسرچشمهاینرودخانهازدامنهجنوبی:رودخانهالخیس

.میگیرد

وهاینرودخانهازدامنهجنوبیگردکوهوتیرک:الیخرینرودخانه

سرچشمهگرفتهوازحدوددوکیلومتریغربمیمندعبورمی

.نماید

رودخانههاییادشدهدرمحلیبینبیشهرضاوپایدژحدوددو

یمندکیلومتریجنوبمیمندبههممیپیوندندورودخانهاصلیم

یسرازیرمخاتونآبادراتشکیلمیدهندکهدرنهایتبهدشت

دررودخانههایمیمندازآبانماهتااواخرفروردینآب.شوند

بعضیازاوقاتبههنگامطغیانرودخانههایمیمند.جریاندارد

.خساراتمالیوجانیبهاهالیواردمیشود
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7۲دارای(خانـههـایدشـتی)درگذشتهحوزهمیمندباروستاهایتابستانیوآغلهـا

نهارشتهقناتبودهاست،اینقناتهادررویخاکهایآذرینحفرشدهوطبقاتزیرینآ

مالکهازشـ«کلومرادی»امروزهدرمیمنددورشتهقناتبهنامهای.غیرقابلنفوذاست

ـگرگـو)«گرگویه»مترکشیدهشدهاستوقنات۲۰۰بهجنوبدرحدود علیـاو(گریـو

کهازقناتگرگویعلیـاجهـتکشـاورزیوباغهـاوسفلیفعالودارایآبمیباشند

.نداهالیراتامینمیکقناتسفلیآبآشامیدنیوزراعت.آشامیدناستفادهمیشود

زاندرمیمنددوچشمهباآبگواراوشیرینوجودداردکهمیعالوهبردوقناتیادشده

یالینـ»:چشمههاعبارتنداز.آبآنهاباتوجهبهریزشنزوالتجویکموزیادمیشود

هامروزهمردممیمندعالوهبراستفادهازآبچشمه،ازآبلولـ.«گلکمر»وچشمه«ریزو

مهکشینیزبهرهمندهستندولیاهالیترجیحمیدهندکهازآبگواراوشـیرینچشـ

.استفادهکنند

ردمورنگرودخانهدارد،وجودفصلیرودخانهسهمیمندحوزهدرشدگفتهقبالًکههمانطور

کهارمیمندرودخانهوپیوستههمبهمیمندجنوبدرالخیسرودخانهبرمیمندشرقیجبهه

هحاشیدرآبیآسیابهایتعدادیبقایایوآثاردهند،میتشکیلرودمیجنوبسمتبه

هببستهآسیابهااینعملکرد.خوردمیچشمبه(مورنگرودخانهحاشیهدراغلب)رودخانه

هفتبقایایوآثار.استبودهسالازماهچهاردرهارودخانهآبجریانوبارانریزشمیزان

بودنجوابگومنظوربهآنهازیادنسبتاًتعدادکهخوردمیچشمبهرودخانهحاشیهدرآسیاب

دیگریادافتکارازآنهاازیکیاگرکهاینو.استبودهمنطقهایندرگذشتهساکنجمعیتبه

بهریمدوتنورهبهرودخانهازکانالیکطریقازآسیابهاآب.کندبرآوردهرامردمنیازبتواند

وسنگقطعاتازتنورهاین.استشدهمیدادهانتقالمترهشتعمقومتردوحدودقطر

یابآسسنگکهداشتهقراراتاقیکمعموالًزیرینقسمتدر.استشدهساختهساروجمالت

.استبودهگردیدهنصبآندر

ازعبارتندمیمندحوزهآسیابهای:

مورکهنمحلهجنوبومورنگرودخانهحاشیهدرواقعـ(مورکهن)گداآسیاب.1

مورنگرودخانهحاشیهدرواقعـمورنگآسیاب.2

مورنگرودخانهحاشیهدرواقعـرزملکآسیاب.3

میمندرودخانهشرقیحاشیهدرواقعـرضاآسیاب.4

مهدیعلیآسیاب.5

احمدیچیلآسیاب.6

(بادیعلی)ریگتلپیشآسیاب.7

یوسفآسیاب.8

ْکونیمسواحدهایطرحوشیوههمانبهگیرد،میقراراستفادهموردفرهنگیمیراثپایگاهعنوانبهاکنونکهروستاقدیممدرسه

حفرکالسپنجآندرواستمسکونیواحدهایازبیشترآنورودیمسیروکیچهعمقوعرضکهتفاوتاینبا.استشدهساخته

ابتداییبشلبهْازچههرکلیطوربه.استبزرگترکالسهاسایرازگرفته،قرارکیچهاصلیمحورامتداددرکهکالسی.استگردیده

رسیدهأیزهساباوراینبهمیمندیحفارانکهمیکندثابتمسئلهاین.میشودبزرگترکالسهاابعادمیشویمواردآنعمقبهکیچه

فضااینهکآنجاییاز.استبیشترسقفزیرفضایبهدادنوسعتامکانباشد،ضخیمترشیببهتوجهباسقفچههرکهاندبوده

مدرسهکیچهْطول.استشدهدرستکوچکخانهْچندبابزرگخانهْیکتلفیقیاخانهیکگسترشازاحداثمدرسهبرایاختصاصاْ

ودمیشختمبازنیمهایوانیبهکهانتهادرکیچهارتفاع.استمتغیرمتر6تا۵/۱ازکیچهانتهایتاابتداازآنعرضومتر۱8حدوددر

۴3/3×۱۰/۲تقریبیابعادبهاستشدهکندهراستسمتدرفضایی،کیچهابتدایازمتر۵/8نمودنطیازپس.میرسدمتر3/3به

یکالسکیچه،چپسمتدردفتراینروبروی.استمیشدهاستفادهمدرسهدفترعنوانبهآنازکهمتر۲تقریبیارتفاعومربعمتر

6۰/3×6حدوددرآنابعادکهکیچهانتهاییایوانزیردر.استشدهایجادمتر۲حدودارتفاعومربعمتر۲۵/۲×۵/3تقریبیابعادبه

اًتقریبایوانراستسمتکالسابعادکهاستشدهایجاددرسکالسسهآنجانبسهدرمیرسد،متر3۰/3بهآنارتفاعومربعمتر

تهگرفخودبههندسینظمحدودیتاکهایوانانتهاییکالسومیباشدمربعمتر۴۰/۴×۴۰/3ایوانچپسمتکالسومترمربع۴×۵/۲

درسانتیمتر7۵عمقبهایطاقچهکالسانتهایدروبودهمربعمتر۴۰/۵×۴۰/۵حدوددرابعادیدارایاستشدهنزدیکمربعبهو

حاضرحالدرکالساین.استمیگرفتهقرارآندرسیاهتختهْکهاستشدهایجادمتر۴۰/۵طولبهوزمینازمترییکارتفاع

وسانتیمتر۴۵متوسطعمقبهطاقچه3کدامهرورودیطرفینهایدیوارهدرومیباشدمتر۱3/۱و۲۰/۱عرضبهورودیدودارای

برایکیچه،جلویدر.دارندقرارزمینازسطحمترییکارتفاعدرسانتیمتر9۰متوسططوربهارتفاعومتر۲۰/۱تا۰۵/۱ازعرض

دروداردقرارروستااصلیجادهْازباالترمتر۵حدوددرحیاطاینسطح.استشدهایجادچینسنگدیواروسیلهْبهحیاتیمدرسه

.میخوردچشمبه"تایی"محلینامبهدرختتکیکآنوسط

دانتراشیدهکوهدربزرگاتاقیاسالندوابتدادارد،مترمربع۱۲۰حدوددرمساحتیکهحماماینایجادبرای

،روراه:جملهازحماممختلفقسمتهایساروجمالتوالشهسنگازدیوارهایی،برپاییبابعدیمراحلدرو

دهشتشکیلقسمتسهازحمام.اندکردهایجادرانظافتجهتمحلیباالخرهوخزینه،گرمخانه،رختکن

:ازعبارتندفضاهااین.یکدیگرندازمستقلیومشخصفضاهایکدامهرکه

ورودیفضای

(کنرخت)سربینهفضای

(حمامصحن)گرمخانهفضای

ربورودیحمامچوبیبودهودرقسمتغربیآنقرارگرفتهاستوبایکداالنـیبـهابعـادمتوسـطد

ریباًپالنورودیحمامتق.مترمربعازقسمتشمالشرقیآنبهقسمترختکنمنتهیمیگردد8۰/۴×۲

رختکنمتشکلازسهایوانچهاستکه.مترمیرسد9۰/۱ایشکلبودهوارتفاعکفتاسقفآنبهذوزنقه

8۰عمقاینایوانچههامتفـاوتبـودهواز.سانتیمترباالترقرارگرفتهاند۱۵نسبتبهکفرختکنحدود

دروسطرختکنحوضیمدوربهعنوانپاشویهبـامصـالحسـنگو.مترراشاملمیشود۵/۱سانتیمترتا

ازرختکنحمامباپشتسرگذاشـتن.سانتیمترساختهشدهاست3۰متروبهارتفاع۲۰/۱ساروج،بهقطر

ینحـدفاصـلبـ.ورودیواقعدرضلعشمالیآنبهفضاییبزرگترمیرسیمکههمانصحنحماممیباشد

یدهرختکنوصحنحمامرادیواریکهقسمتیازآنبهصورتسنگچینوقسمتیدیگربهصورتتراش

انهایسنگیدرضلعغربیگرمخخزینهحمامراباچیدندیواره.شدهازصخرهمیباشد،ازهمجدامیکند

کلبـاایتعبیهشدهکهباالیآنطاقیکوچکوهاللیشـبرایرفتنبهداخلخزینهپله.ایجادکردهاند

نهدرگوشهغربیخزینهیکدیگمسیقراردادهشدهاستکهآبخزی.سنگوساروجقرارگرفتهاست

حمامقدیمیروسـتاهمچـون.راباحرارتیکهاززیرآنوازطرفتونحماممیرسیده،گرممیکردهاست

ایچوندردلکوهکندهشدهاسـت،ازنقطـهنظـرتـاریخ،هنـر،معمـاریوسایراجزایمعماریصخره

گاهاینحمامکهدرنوعخودبینظیربودهدرزیـرگـذر.باستانشناسیشایانتوجهودرخوراهمیتاست

جهـتورودی.قراردارد(رودخانهالخیس)ودرکناررودخانهْمرکزیروستا(دراوائلمسیر)اصلیروستا

.است(روبهرودخانه)آنبهسمتغرب
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شـمالیبعـددرقسمت.فضایباریکوکوچکیجهتنظافتوتمیزکردندرنظرگرفتهشدهاست(قسمتجنوبیبعدازخزینه)همچنیندرکنارخزینه

سانتیمتردرداخـلصـخرهحفـرگردیـده7۰متروبهعمق3۰/۱ازخزینهدریکگوشهْدنجحوضچهایبهصورتپلهکانیومربعشکلبهطولضلع

نـوروحجارانمیمندیجهـتتـاْمین.ازاینحوضچهجهتبرداشتآبباظرفوشستشویبدنقبلازرفتنبهخزینهاستفادهمیشدهاست.است

ایدرسقفگرمخانهبوجودآوردهاندوبانصبسنگشفافمرمریدرمحلروزنه،نورازخارجبهداخلحمامپخـشمـیروشنائیداخلحمامروزنه

دوعددازایننورگیرهادرحماممیمندوجودداردکهیکیازآنهارویصحناصلیودیگریرویدیـوارهْشـمالیخزینـهبـینخزینـهو.شدهاست

تـههرچندمتاسفانهسنگمرمراصلیکهکارنورپردازیراانجـاممـیدادهاسـتاخیـراًبـهسـرقترف.حوضچهْشمالیبعدازخزینهقرارگرفتهاند

تـاسـاعتجهتاستفادهازحمامآنطورکهاهالیمیگویندمعموالً.قسمتیازکفحمامبامالتساروجوقسمتیدیگرباسنگ،فرششدهاست.است

نـدایـنهـرچ.ایاستکهوضعیتبنارامشخصکنـدمتاْسفانهحمامفاقدهرگونهمدرکوکتیبه.صبح،حماممردانهوبعدازآنزنانهبودهاست9

ابـوده،درنامیکهازمالکینروسـت"حاجعابدین"حمامازنظرنقشهوپالنشبیهحمامهایدورهْصفویهاستولیسالخوردگانمیمندیمعتقدندکه

درسـالهایاخیـرتعـدادی.سـالقبـلدایـربـودهاسـت3۰قابلذکراستکهحمامقدیمتاحـدود.سالپیشاینحمامراساختهاست۲۰۰حدود

.میشودساختمانوتاْسیساتدولتیازجملهحمامبهداشتیدرروستایمیمندساختهشدهکهبااحداثاینحمامدیگرازحمامقدیمیاستفادهن

طاقبااقیالحایوانچهْسهدارایحسینیه.استگرفتهقرارمیمندمرکزیدرهْدرمسجدازباالترکمیوروستادروسطمیمندحسینیه

صوصمخآنتایدوورودی،سهایناز.استگرفتهقرارحسینیهبهورودیسهایوانچهسهاینانتهایدرکهمیباشدآجریایگهواره

دیگریورودیراست،سمتورودیایوانچهْدر.باشدمیخانمهامخصوصاستشدهواقعچپسمتدرکهآنازیکیوآقایانورود

فضاهایتمامدرهندسینظمیبیاین.استنظمبیوآزادکامالًحسینیههندسیشکل.داردراهحسینیهانباربهکهداردوجودنیز

ستونچهاربنا،ایستائیوتقویتجهتکهداردمربعمتر۲۰۰بربالغمساحتیحسینیهاصلیفضای.داردوجودمیمندشدهْکنده

اینتفاعار.استشدهتراشیدههاجدارهصخرهْجنسازمختلفهایاندازهباومنحنیهایگوشهباشکلمستطیلمربعتقریباًقطور

کهارددقرارأیصفهآقایانورودیکنارانباریبهچسبیدهوحسینیهداخلجنوبیقسمتدر.استمتغیرمتر۱7/۲الی۲ازستونها

وهزنانبخش.اندنمودهبازانباریداخلبهدربیچایخانهصفهْاینداخلازحاضرحالدر.میشوداستفادهچایخانهعنوانبهآناز

آنلفمختقسمتهایدرحسینیهسقفارتفاع.اندشدهجدایکدیگرازرنگسیاهأیپارچهباسهبهدونسبتبهتقریباًمردانه

أیصخرهمنبریکگذشتهدر.میرسدمتر3۰/۲بهدیگربرخیدرومتر8۰/۱نقاطبرخیدرارتفاعکهنحویبه.استمتفاوت

منبریآنجایبهوتراشیدهراآناخیراًکهاستداشتهوجودحسینیهوسطورودیکنارستوناولینبهمتکیوزمینبهچسبیده

داخلییفضابودنکوچکوروستاجمعیتافزایشبهتوجهباالمکتبی،مدیحمحمودشیخآقایگفتهْبهبنا.انددادهقرارچوبی

وتراشیدنباوکردهخریداریرا(خانمهابهمربوطقسمت)حسینیهبهمتصلشمالیضلعخانهْپیشسال۲۰حدودحسینیه،

اندودیوتزئینگونههیچآنأیصخرهفضاهایسایرمانندمیمندحسینیه.اندنمودهملحقحسینیهبهآنراخانه،دیواربرداشتن

باقیهامابازأیهالهدرآنوضعیتنماید،مشخصآنراقدمتقدمتوبانیبتواندکهمدرکیواثریاوکتیبهفقدانعلتبهوندارد

.شودمیاستفادهالحسینعبداهللاباوعزاداریسخنرانیمراسمهایبرگزاریجهتومحرمایامدرحسینیهایناز.استمانده

آموزازآنکهفعالًبهدلیلنداشتندانش)درپشتمدرسهْراهنمایی(حدفاصلمیمندـدرکُنوئیه)درضلعجنوبیمیمند

قعشـدهبـاقبرستانقدیمیبردامنهْتپهأیدرقسمتشرقیرودخانهْفصلیوا(بهعنواناردوگاهتربیتیاستفادهمیشود

فانیودرختانتوتوتاییکهسالخوردگیواستواریقامتشاننظارهگرداستانمحزونوغمانگیزانساندیروزیدرعالم

کهخاکیاستکهامروزهجزتودهأیخاکوسنگیبرگوریاثریازآنبرجاینماندهاست،وهمینسنگقبوربجامانده

.مدارکمادیپژوهشگرمحسوبمیشوندگویاخودتاریخمستندیازسرنوشتانساندراینچنبرهْچرخاست

حلازکوهیصورتقبورباتختهسنگهایصافوکمعرضیکهبنابهگفتهْاهالیم.قبرهابااندکیانحرافدرجهتقبلهاند

هرنگنداینسنگهاکهازنوعسنگهایورقیوسیا.کهازشمالشرقیتاغربمیمندامتداددارد،تهیهوپوشاندهشدهاست

.عالوهبراینکهرویقبوررابهصورتافقیپوشاندهاند،درطرفینقبورنیزبهصورتعمودینصبشدهاند

یباشندکتیبهْرویسنگقبرهاظاهراًتوسطافرادبومینقرشدهکهشایدبهعلتکمیسوادآناندارایغلطامالیینیزم.

،اغلببـاگذشتهازذکرناموتاریخفوتوسایرمشخصاتمتوفیبررویسنگها،مطالبیدیگرشاملآیاتیازقرانمجید

عاریودرودوسالمبرائمهْاطهارومعصومینونیزاش"کلمنعلیهافانویبقیوجههربکیاذوالجاللواالکرام"مضمون

.دررثایمردگانبخصوصدرغموهجرانجوانونوجوانازدسترفتهکندهشدهاست

تهسنگپائینقبرکهبهصورتعمودیکارگذاش
.شدهشاملاینعباراتمنقوراست

تیناللهمصلعلینبیوالوصیوالبطولوالبس

تقیوالسجاجوالباقروالصادقوالکاظموالرضاوال

والنقیوالعسکریوالمهدیصاحبالزمان

لیصلواتاهللوسالمهوترکاتاهللبن؟عامهع

نبیناوعلیهماجمعینطاهرین

……… المعصومینمنآلطه

بهاعتقادمحققینمیراثفرهنگیقدمتاین
.قبرستانبهقبلازاسالممیرسد

نصببهعنواننمونهبررویسنگیکهبرباالیقبری
هــقمیباشدچنین۱۰3۰شدهاستوتاریخآن

:حکشدهاست
کلمنعلیهافانویبقا

وجهربکیاذوالجاللواالکرام
وفاتیافت۱۰3۰درتاریخشهرسنهْ

فقیرحقیرنوجوانپانزدهسالهموالناشاه
محمودبنموالناصدرالدینعلیشجاعالدین
درفیقیزدانکسیبادکهکاتبراباالحم

کندیاد
کهشاهمحمودرابه………………        

الحمدیکندیاد
افسوسکهازصفجوانانرفتیمازآمدنجهان

رفتیم………… 

گورستانالخوریندرجنوبآبادیالخورین،درزمینی

مترواقع7۰×۴۰سنگالخیودردامنهْتپهأیباوسعتتقریبی

هصورتقبورک.مشخصشدهاست«تایی»شدهوباچنددرخت

لهمگیدرجهتقبلهاندهمچونگورستانقدیمیروستامتشک

ازتختهسنگهایسیاهرنگیاستکهازکوههایاطرافبهمحل

وسایرمشخصات"اهلل،محمد،علی"آوردهشدهومزینبهنام

متوفیودربعضیمواردبانقشجانوریشبیهبزهمراهاست،

میباشند ربراساسبررسیهایانجامشدهاینقبرستانازنظ.

زمانیازدورهْمیانیصفویهتااواسطدورهْقاجاریهراشامل

دیددرعالوهبرگورستانهاییادشده،گورستانینسبتاًج.میشود

غربمیمندواقعشدهکهامروزهنیزتدفینمردگاندرآنصورت

برستانمتاسفانهباعبوررشتهقناتمیمندازنزدیکیق.میگیرد

یادشده،استفادهومصرفآبآشامیدنی،سالمتاهالیرابه

خطرانداختهاستکهدراینموردالزماستادارهْبهداشتو

دیگراداراتمسئولجهتتاْمینسالمتاهالیمحلوبهداشتی

کردنآبشربمصرفیآناناقدامیعاجلوشایستهمبذول

.دارند

نهگورستانسرکلهبررویتپهأیبههمینناموکناردرختب

اینقبرستاندر.قرارگرفتهاست"درختنظر"موسومبه

سنگ.کیلومتریشمالشرقیمیمندواقعشدهاست۱۰فاصلهْ

یقبوراینگورستانهمچوندیگرگورستانهایمیمندازکوهها

هاطرافتهیهوبربررویقبربهصورتعمودیکارگذاشتهشد

تاغلبقبرهافاقدسنگقبریهستندکهحاویمشخصا.است

ورتاینقبرهاراباانباشتنقلوهسنگهاییبهص.متوفیباشد

.برجستهنشاندادهاند

ازبراساسبررسیهایانجامشدهتدفیندراینگورستان

.قصورتگرفتهاست.هـ۱38۵قتاسال.هـ۱۲۴۲سالهای

رکهد"اهلل،محمد،علی"سنگهایقبراغلبمزینبهنام

دمنقورشده،میباشن"اــمــع"برخیمواردبهصورتمخفف

.وعالوهبراینسایرمشخصاتمتوفینیزذکرشدهاست
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تل "آن قبرستان قليها بر روي تپه أي قرار گرفته كه اهالي به
متر 60×40اين قبرستان با وسعت تقريبي . ميگويند "قليها 

در حدود يك كيلو متري جنوب ميمند و در غرب رودخانه أي 
50به همين نام بر روي پشته أي كه از كف رودخانه حدود 

اصل قبرستان قليها در حد ف. متر ارتفاع دارد ، واقع شده است 
.قرار گرفته است "كهن مور "و "لِلُن "دو آبادي 

وع از صورت قبور با دو نوع سنگ پوشيده شده كه يك ن
ه از آن مانند قبرستان پيشين با سنگهاي تخت و بلند ك

كوههاي اطراف تهيه ميشده و ديگري با سنگهاي مرمرين 
.سفيد كه اغلب سنگهاي قبور از نوع اخير است 

ن كتيبه هاي سنگ قبور شامل عبارات و كلماتي چو"
.و ذكر مشخصات متوفي ميشود "اهلل ، محمد ، علي 

به استناد نوشته هاي روي سنگ قبور ، تدفين در
ه است قبرستان قليها از زمان صفويه تا دورهْ اخير صورت گرفت

.
قديمي ترين سنگ قبر خوانده شده مربوط به سال

ـ 1014 . ق  است كه در قسمت شمالي قبرستان قرار دارد. ه
با توجه به اين امر به نظر ميرسد ، قديميترين قسمت 

.قبرستان ضلع شمالي آن باشد 
ر قبرهايي كه در ضلع جنوبي قبرستان واقعند از نظ

.زماني مربوط به دورهْ قاجار ميباشند 

کیلومتریشـرقمیمنـدودردامنـهارتفاعـاتودرمحلـی۱۰بهفاصلهحدود

۴۰۰موسومبهسرهنگرآثاروسربارههایکورهذوبدرمحدودهایبـهوسـعت

قیتنهایکگودالنسبتاًوسـیعدرقسـمتشـمالشـر.مترمربعپراکندهاند

محدودهیادشدهوجودداردکهبهنظرمیرسددرآناقدامبهاستحصالسنگ

مسمینمودهاندکهسربارههایکورهدرسطحزمینپراکندهشدهوماامـروز

الزمبـهذکـر.آنهارابهعنوانشواهدوآثارذوبفلزاتدرمنطقهمیشناسیم

اســترشــتهکوههــاییکــهدرقســمتشــمالیمیمنــدبــاجهــت

ـجنوبشرقیکشیدهشدهاندداراییکیازذخایربزرگسنگم سشمالغربی

کیلومتریمیمندو۵۰مجتمعمسسرچشمهبهفاصلهکمتراز.درجهانهستند

منـابع.کیلومتریشهرمیمندقرارگرفتـهانـد۵۰معادنمسمیدوکبهفاصله

.منطقهکرماناشارهنمودهاندمختلفبهاستخراجسنگمسدر

وستايي از جمعيت روستايي ميمند به طور مرتب كاسته گرديده كه اين موضوع در نقاط ر

زيـرا محـدوديت و فقـدان اماانـات معيشـت در روسـتاها از . يك امر طبيعـي مـي باشـد

ازگي جوابگوي جذب جواناني كه بـه تـ...(زمين كشاورزي، مرتع، صنايع روستايي و )جمله

وارد بازار كار مي شوند نمي باشد و مردان جوان روستا نـاگیير بـه شـهرها مهـاجرت مـي 

از شـدتاما به نظر مي رسد ايـن رفتـار اقتصـادي، اجتمـاعي در روسـتاي ميمنـد. كنند

ر كـرد اگر چه براي اين مساله مي توان داليل عديده اي ذك. بيشتري برخوردار بوده است

اكن ولي شايد ياي از داليل عمده آن نوع ساونت گاه هاي روستا و برخورد جوانان با مسـ

نجره جديد و تجديد نظر آنها در مورد نحوه ساونت در خانه هايي باشد كه فاقد هر گونه پ

در هـر صـورت جمعيـت عمـده اي از مهـاجران ميمنـدي در . يا روزنه اي به بيرون است

ادي از و بعد از شهربابك، شهرهاي كرمان و كرج پذيراي تعداد زيـشهربابك ساونت دارند

.اهالي ميمند بوده اند
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 ند ، منشور مرمت و طراحي در بافت روستاي تاريخي ميم: پايان نامه
مهرداد مهران ، دانشگاه تهران
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