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است که در جبهة « ارگ بم»محور تاریخی شهر بم، مجموعة موسوم به 

متعدد و های رغم پژوهششمال شرقی شهر واقع شده است. علی

شناسی و معماری و در ارتباط با های باستانمتنوعی که تاکنون در حوزه

های نخستین دوران اسالمی انجام ساختار و سیمای این شهر در سده

های مهم و کلیدی وجود دارند که به آنها گرفته است، هنوز هم پرسش

های مناسب و متقنی داده نشده است. در پژوهش حاضر که، پاسخ

اس هدف، از نوع تحقیقات بنیادی و، براساس ماهیت و روش، از براس

شود به این پرسش اساسی که نوع تحقیقات تاریخی است، تالش می

های نخستین دوران اسالمی به چه صورت بوده سیمای شهر بم در سده

ای( ها به دو شیوة اسنادی )کتابخانهاست؟ پاسخ داده شود.گردآوری داده

دهند فته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان میو میدانی صورت گر

بخش ارگ، شارستان های نخستین اسالمی دارای سهکه شهر بم در سده

مجموعة ارگ بم، هستة مرکزی شهر  و ربض بوده است. در این دوره

بوده و شارستانی محصور با چهار دروازه آنرا محاط کرده است. ربض 

در شمال و جنوب به صورت فیزیکی شهر بارو نداشته و دو رودخانه 

بخش بزرگی از آن را از بدنة شارستان جدا ساخته است. موانع طبیعی در 

شمال و شرق باعث شدند تا شهر در جهات جنوب و غرب توسعه پیدا 

هکتار )که با ربض و باغات و مزارع  062کند. مساحت تقریبی شارستان 

سه مسجد جامع داشته  هکتار(بوده و شهر 022جمعاً مساحتی بیش از 

 یکی در درون مجموعة ارگ و دوتای دیگر در عرصة شارستان.
 

های نخستین اسالمی، شهر اسالمی، کرمان، بم، سده: هاکلیدواژه
 ارگ بم.

 

The historical center of the city of Bam, known as 
the Citadel of Bam, is located on the northeast side 
of the city. Despite the numerous and varied 
research done so far in the field of archeology and 
architecture in relation to the structure and 
landscape of this city in the first centuries of the 
Islamic era, there are still important and key 
questions to which appropriate and concise 
answers have been given. Not yet. In this research, 
which is based on the purpose of fundamental 
research and, by nature and method, a historical 
research, the main question: What was the 
landscape of Bam in the early centuries of Islam? 
The data has been collected in two ways: 
documentary and fieldwork. The results of this 
research show that the city of Bam in the early 
islamic centuries had three parts: Arg (Citadel), 
Sharestan (the main part of the city) and Rabaz 
(suburb(.During this period,Arg- e Bam (the 
citadel of Bam) was the central core of surrounded 
by a four-gate enclusure. The Rabaz, was not 
enclosed and two rivers to the north and south 
have physically separated a large part of it from 
thebody of Sharestan. The natural barriers that 
existed in the north and east of the city of Bam 
caused the city to expand in the south and west. 
The approximate area of Sharestan was 260 
hectares and the total area of the city (Rabaz, 
gardens and farms) was over 900 hectares and the 
city had three mosques, one within Arg (the 
Citadel) and the other two in Sharestan. 

 

keywords: Early Islamic Centuries, Islamic City, 

Kerman, Bam, Arg- e Bam (Bam Citadel). 
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 مقدمه. 1

ترین شهر در نیمة شرقی استان شهر بم بزرگ

ویژه کرمان است. ساختار تاریخی این شهر، به

، «ارگ بم»ای بزرگ با نام برخورداری از مجموعه

باعث شد که پیوسته مورد توجه جغرافیانگاران 

مسلمان، پس از آن سیاحان داخلی و خارجی و در 

شناسان قرار گیرد. سدة اخیر معماران و باستان

های بخش کهن این شهر، ساختاری از شیوه

 رغمشهرسازی سنتی ایرانی فراهم ساخته و به

توجهی  ، در وضعیّت قابل2830ماه وقوع زلزلة دی

های به بقای خود ادامه داده است. غیر از گزارش

متون تاریخی کهن و جغرافیای تاریخی، مطالعاتی 

نیز در ارتباط با این مجموعه صورت گرفته که 

رغم هرکدام در موقعیّت خود قابل توجه است. به

ی و های متعدد، از سیمای شهرانجام پژوهش

های سازی شهر در ارتباط با سدهساختار شهر

نخستین، سؤاالتی مطرح است که تاکنون پاسخ 

 درخوری نیافته است. 

ای را در بافت کهن این شهر که درواقع شهرِ قلعه

گیرد در شمال شرق واقع شده است. مساحت بر می

 082هکتار است. بیشترین طول آن21آن نزدیک به 

 متر است.  580آن ترین بخش متر و پهن

 

 . پیشینة پژوهش2

های بر جای غیر از متون تاریخی و نوشته

مانده از جغرافیانگاران مسلمان که اطالعات داده 

شده از سوی آنها بخشی از اسناد پژوهش حاضر 

دهند، برخی از محققان خارجی نیز را تشکیل می

های از این شهر و ساختار تاریخی آن گزارش

اند. نوربخش اولین نقشه را از دادهدست معتبری به

ترسیم کرده است.  ارگ بم نیمة شرقی مجموعة

وی اطالعات مربوط به شهر بم که در منابع و 

متون تاریخی، ادبی و جغرافیایی موجود بود، را 

گرد آورد و سیمایی از گذشته تاریخی بم و صنایع 

آن ترسیم کرده و از مجموعة ارگ بم، بناهای 

ازار، مسجد جامع، اصطبل شاخصی چون ب

حکومتی، مسجد پیامبر، ساختار ارگ و شارستان، 

خانة حاکم و حمام اختصاصی آن اطالعات 

دست داده است. تنها پژوهشگری ارزشمندی به

ترین است که به بازشناسی حصار سوم و بیرونی

یا همان ربض « شهربست»بخش شهر یعنی 

مانده پرداخته است. در پیمایش شهر آثار برجای 

نیز در  آن رااز این بارو را شناسایی و موقعیّت 

نقشة شهر نشان داده است. براساس آنچه در 

گزارش جغرافیانگاران آمده و شواهد معماری 

های نخستین را گانة سدهموجود مساجد سه

. (03-06: 2800)نوربخش، جانمایی کرده است 

محالتی، به بررسی جغرافیای بم پرداخته است. با 

رسی اسناد تاریخی هستة اولیة شهر را در محلة بر

شاهنامه منطبق « کجاران»کنونی که با « کوزران»

دانسته شده، ضبط کرده است. به صنعت نساجی 

های نخستین اسالمی بم در پیش از اسالم و سده

اشاره کرده و پنبه و ابریشم تولیدی بم را در این 

زارع زمینه مهم دانسته است؛ محدودة مسکونی و م

ای بم را در سدة چهارم تا ششم هجری در نقشه

صفه »جانمایی کرده و موقعیت آن را محالت 

در غرب و « نهرشهر»و « خواجه مراد»، «سرابستان

از طرف شرق ارگ بم تا محل مسجد رسول )ص( 

مشخص کرده است. وی آخرین دورة توسعة 

باروی شهر را به دورة قاجار نسبت داده و محالت 
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: 2861)محالتی، را مشخص کرده است  درون آن

222-228 ،250) . 

هاینس گوبه نیز، ضمن برشمردن جایگاه 

توجهی های تاریخی، شرح قابلسیاسی بم در دوره

از مجموعة ارگ بم ارائه کرده است. به تفسیر 

های جغرافیای تاریخی در رابطه با بم پرداخته گفته

ر ای را در زمانی صاحب چهااست. شهرِ قلعه

اینک یکی از آنها مفتوح دروازه دانسته که هم

مورد اشارة جغرافیای تاریخی « بزازان»است. بازار 

را در غرب مجموعة ارگ بم دانسته است. ساختار 

هایی ـ مستطیل ارگ را قابل مقایسه با نمونه مربع

از شهرهای سنتی در آسیای میانه از جمله هرات، 

صیفی خیالی، خیوه و بخارا دانسته است. در تو

ارگ بم را تصویرسازی کرده و آن را شاخصی از 

یک شهر اسالمی ایرانی دانسته است. با اشاره به 

یعنی کرسی منطقه « قصبه»گفتة مقدسی، بم را 

های نخستین را مرکز تولید گفته است. بم سده

منسوجات و جزئی از شبکة وسیع بازرگانی دانسته 

شده بود  که در روزگار خالفت عباسی تشکیل

های . مهریار با اشاره به اندازه(832-860: 2812)گوبه،

مختلف خشت مورد استفاده در چند پوستة باروی 

های تاریخی متعدد را در ارگ بم، وجود دوره

ساخت آن محرز دانسته است. به بازیافت 

اطالعات جغرافیای تاریخی و متون کهن پرداخته، 

جموعه را گیری مدر عین حال زمان اولیة شکل

مبهم دانسته است. بم را یکی از پنج شهرِ آباد 

های نخستین اسالمی دانسته است؛ کرمان در سده

نامیده شدن دروازة برخی از شهرهای منطقه با نام 

را نشانة اهمّیت و جایگاه ویژة این « بم دروازه»

های شهر دانسته است. از وضعیّت شهر بم در دوره

ی ارائه کرده است. متأخر اسالمی نیز گزارش

دهندة همچنین از مجموعة ارگ بم و عناصر شکل

دست داده است توجهی به آن نیز توصیف قابل

. کریمیان شرحی از تاریخ (05-52: 2838)مهریار، 

ترین پیدایش و تخریب مجموعه ارائه کرده و مهم

های تاریخی را در ارتباط با بم در تواریخ گزارش

است؛ برشی از سیمای  محلی و عمومی گردآورده

های نخستین دوران اسالمی تاریخی بم در سده

. (12-00: 2838)کریمیان، بخشی از این تحقیق است 

شهریار عدل مجموعة ارگ بم را با ساختار کالبدی 

آسیای میانه مقایسه کرد و « هلنیستی»شهرهای 

های بخش عامه یا شارستان آن را با اندازه

دانسته است؛ به این همخوان « مستطیل طالیی»

ای از احتماالت زمان اولیة واسطه و با لحاظ پاره

گیری آن را اواخر دورة سلوکی یا اوایل دورة شکل

. (0: لوح فشرده2830)عدل، اشکانیان دانسته است 

وی همچنین در پژوهش مفصلی که انجام داد، 

 ساختار آبرسانی به منطقة بم را بررسی کرد. منابع

حوة دسترسی به آن را مورد توجه آب منطقه و ن

های مقدسی در رابطه با قرار داد. به تشریح گفته

بم پرداخته و تفسیر قابل توجهی از آن ارائه کرد. 

به آثار پیش از تاریخی ارگ که حجم قابل توجهی 

شود و در اثر زلزله های سفالی را شامل میاز یافته

این پیدا شدند نیز اشاره کرد و آغاز سکونت در 

نقطه را تا دورة نوسنگی به پیش برده است. 

شارستان ارگ بم را مستطیلی دانسته که طی دو 

« مستطیل طالیی»مرحله به طرح استاندارد 

. (00-00: 2836)عدل، شهرهای هلنیستی نزدیک شد 

آذرنوش نیز با رویکردی همسان، تشابه ساختار 

باختری چون  -کالبدی مجموعه با شهرهای یونانی
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سیال، دلورزین تپه، بگرام، آی خانم و دورا تاک

اروپوس را مبنا قرار داد و ساختار شطرنجی شبکة 

معابر؛ استفاده از مواضع طبیعی و توپوگرافیک از 

ها و پیروی از الگویی ـ صخره جمله رودخانه و تپه

واحد در طراحی شهر با نام هیپودامین، زمان ساخت 

کیان نسبت داد. وی شهر بم را با احتمال به دوره سلو

به تشابه نسبی طرح شطرنجی شهر با شهر ساسانی 

بیشاپور نیز اشاره کرد و درعین حال اندام مکعبی 

های باروی محیطی مجموعه ارگ بم را وجه برج

افتراق دو شهر دانست و بر همسانی بیشتر ارگ با 

)آذرنوش، شهرهای هلنیستی تاکید بیشتری داشت 

 . (1: لوح فشرده2830

شناسی مجموعة ارگ بم، زنی باستانر گمانهد

هایی به دست آمد که سکونت دورة هخامنشی را الیه

)جودکی کند در شارستان میانی مجموعه تأیید می

های . سالیابی کاهدانة خشت(02: 2830عزیزی، 

ای از باروی آن را به سدة نشین نیز تعلق الیهحاکم

نتایج مطالعات هشتم پیش از میالد به اثبات رساند و 

ها نشان داد که دورة سنجی نمونهآزمایشگاهی و سن

نشین ارگ بم( گیری باروی شارستان )عامهاول شکل

به اواخر دورة سلوکی یا اوایل دورة اشکانی منتسب 

است و آخرین الیة الحاقی آن به سدة هفتم میالدی 

 .(2808)عدل و دیگران، تعلق دارد 

 

 . اسناد تاریخی3

گون متون تاریخی در های افسانهگفتهاگر از 

نسبت دادن ساخت شهر بم به بهمن 

و حضور مبهم  (512: 2861)اعتمادالسلطنه، اسفندیار

انگیز او در اوایل دورة شگفت« کرم»و « هفتواد»

-2820:236)هدایت، ساسانی در استحکامات شهر 

بگذریم، از وضعیّت شهر در پیش از اسالم،  (203

ود ندارد و متون تاریخی نیز تصویر روشنی وج

اطالعات چندان روشنی در این مورد ارائه 

واسطة ثبت فتوحات دهند؛ اما پس از اسالم، بهنمی

توجهی تهیه شد و از  های قابلمسلمانان، گزارش

ای از وقایع آن رهگذر، شاید برای نخستین بار پاره

بم نیز گزارش شده باشد. از سوی دیگر بم بر سر 

ع شده که از یک طرف ایران غربی را به راهی واق

هندوستان وصل ساخته و از سوی دیگر کرمان و 

فارس را به سیستان در شرق مرتبط کرده است؛ 

به همین دلیل پیوسته مورد بازدید جغرافیانگاران و 

 سیاحان قرار گرفته است. 

شهر را چنین وصف  ق(856)وفات: استخری 

 کرده است

ی هاهیداز جیرفت است با  تربزرگاما شهر بم،  و

، و باشدیماز جیرفت  ترخوشبسیار، و هوای آن 

در میان آن ؛ و در آنجا درختان خرما بسیار هست

عظیم رفیع و منیع هست و سه مسجد  قلعةشهر 

که خلق در جمعات در آن  باشدیمجامع در آنجا 

. یک مسجد از آن خوارج است که شوندیمجمع 

 خانهبه نزدیک  وندشیمخوارج در آن جمع 

مسجدی دیگر در بزازان ؛ و خوردین منصور بن

که اهل سنت و جماعت در جمعات در آن جمع 

قلعه است....و  انةیمو مسجدی دیگر در  شوندیم

غایت رفیع و لطیف ها}ی{ پنبه بهاز بم جامه

کنند شود و از آن در آفاق حمل میمرتفع می

 . (266: 2818 )استخری،

در  فات: نیمة دوم سدة چهارم هجری()وجیهانی 

 مورد شهر بم آورده است

های در آنجا درختان خرماست و دیه -اما بم

ای بسیار و از جیرفت خوش هواتر است و قلعه
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دارد در غایت محکمی و استواری. در شهر بم 

سه مسجد جامع است یکی در بازار، معروف به 

مسجد خوارج، و مسجد هزاران و مسجد قلعه 

 . (282: 2861یهانی، )ج

( نیز با گزارشی مشابه ق861حوقل )وفات: ابن

 گفته

هاى بسیار و هوایى ها و دیهشهر بم نخلستان

اى استوار و معروف تر از جیرفت دارد. قلعهسالم

در اندرون این شهر هست و سه مسجد جامع 

شود، یکى دارد که در آنها نماز جمعه برپا مى

زار نزدیک خانة منصور مسجد خوارج واقع در با

ابن خردین که امیر کرمان بود. دیگر مسجد اهل 

سوم  ،کوى بزازان( اً)ظاهر« بزازان»سنت در 

مسجد جامعى در قلعه. در مسجد خوارج بیت 

المالى براى صدقات است و شمارة این خوارج 

تر از جیرفت اندك است ولى توانگراند. بم بزرگ

اى عالى و زیبا و پنبههاى است و در آنجا پارچه

ها و شهرهاى دور بافند که به سرزمینبادوام مى

گیرد. شود و مورد توجه قرار مىفرستاده مى

شود بسیار هایى که در این شهر تهیه مىطیلسان

دار است و از دیباى نازك جالب توجه و قواره

هاى عالى دیگر شود و جامه)رفرف( بافته مى

سى دینار ارزش دارد و دارد که هریکى کمابیش 

این لباسها در خراسان و عراق و مصر به فروش 

هاى بلند معروفى نیز در آنجا تهیه رسد. عمامهمى

کنند که مردم عراق و مصر و خراسان را بدانها مى

همچون  ،هاى بمرغبت فراوان است و پارچه

بادوام و قابل  ،عدنى و صنعانى هایهپارچ

ده سال دوام دارد و  نگهدارى است و از پنج تا

هاى خود نگاه پادشاهان آنها را در گنجینه

دارند. سلطان را در قدیم طرازى بود که مردم مى

کردند و با مرگ وى آن نیز از بم آن را تهیه مى

 . (11: 2850) میان رفت

 توجهی دارد  مقدسی نیز شرح قابل

ست. مردم هنرمند، ا بزرگ و خوب ،اى مهمقصبه ...

هایش زبانزد جهانیان و بازرگان آگاهند. پارچهماهر، 

هاى اسالم نامبردار و فخرآور خود در سرزمین

اند، آبش شیرینى مردم جوالهه ةاست. ولى تود

ست که ا ندارد و هوایش خوب نیست. دژى بر آن

 یکان،چهار دروازه دارد، نرماسیر، کوسکان، اسب

کورجین. در میان قصبه دژى هست که یک جامع و 

ند بازار در آن است و دیگر بازارها در بیرون چ

 ةست که از محلاکنار شهر نهرى روان دراست. 

شکافد و به دژ وارد شده از آنجا بزازان، شهر را مى

ها با گل چسبان خوب رود. ساختمانها مىبه باغ

است. از بازارهایش، یکى بازار پل گرگان است. 

هاى ن گرمابهبهتری}آشامند. از بیشتر از کاریز مى

در یک « کود»کوه است{. بیذ  ةکوچ ةبنام آن، گرماب

ست. ا فرسنگى است. آسیاهایشان بر آبى نزدیک آن

ها را ست که بیشتر پارچها دیهى بزرگ نزدیک آن

 .(0/631: 2862)مقدسی،  بافنددر آن مى

ها به روشنی قابل دریافت آنچه در این گزارش

مثابه بازارگاهی است، یکی رونق شهر است که به 

های مواصالتی مرکز ترین راهدر کنار یکی از مهم

و جنوب کشور به شرق است؛ دیگری برخورداری 

از برج و بارویی استوار است که با چهاردروازه، 

ساخته های بیرونی مرتبط میشارستان را به بخش

است؛ بازارهای خوبی داشته که هم در داخل قلعه 

در بیرون از آن.  )ارگ کنونی( بوده و هم

طور مشخص ویژه نساجی و بهمصنوعات آن، به

ها، ای آن در دیگر سرزمینهای پنبهنوعی از جامه

توجهی برخوردار بوده است. سه  از شهرت قابل

مسجد جامع داشته که یکی در درون قلعه بوده و 
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دو تای دیگر بیرون از آن. آب آن از نهری تأمین 

در بیرون وارد قلعه « نبزازا»شد که از محلة می

شد و در سمت دیگر به سوی باغات خارج می

اند و داده« قصبه»شد. به شهر اعتبار می

اند تر گوبه و عدل نیز اشاره کردهطورکه پیشهمان

این بر اهمّیت  (10: 2836؛ عدل، 812: 2812)گوبه، 

شهر به منزلة کرسی والیت تأکید دارد. بازار 

ان، عراق و مصر مصرف منسوجات بم خراس

های عدنی اند و از نظر دوام و کیفیت با پارچهبوده

و صنعانی، دو نوع پارچة مرغوب متعلق به دو 

شهر عدن و صنعا، از مراکز مهم در تولید پارچة 

مرغوب در یمن امروزی، قابل مقایسه بوده است 

همچنین این محصوالت زبانزد  (2850،11حوقل،)ابن

ای ان اسالم شهرت ویژهجهانیان بوده و در جه

. از منصوربن (631 /0: 2862)مقدسی،  اندداشته

حوقل وی را حاکم خوردین نام برده شده که ابن

 .(11: 2850) کرمان گفته است

حضور خوارج و مسجدی مختص آنان در بم 

اسماعیل ، توجهی است که البته سرکردة آنان نکتة قابل

لشکرکشی در سدة سوم هجری، به دنبال  ،بن موسی

یعقوب لیث صفاری به کرمان و فارس، شکست 

 . (021: 2832، تاریخ سیستان)خورد و اسیر شد 

محمدبن  یعقوب صفاری پس از این جنگ،

، از امرای طاهری «طاهربن عبداهلل بن طاهر

خراسان را که اسیر کرده بود، به قلعة بم فرستاد و 

. همچنین (30: 2806)یعقوبی، در آنجا محبوس کرد 

پس از تسخیر کرمان، سرکردة شورشیان جیرفت را 

هم اسیر و روانة بم کرد و در آنجا به قتل 

. این (208، 200: 2806الدین کرمانی، )افضلرساند

دهند که غیر از فراهم بودن مأمنی ها نشان میگزارش

های مذهبی، قلعه و زندان در شهر برای اقلیت

  در آن حبس کنند.درخوری داشته تا معاندین را 

منصور بن خوردین در این شهر و در زمان 

طاهر بن محمد، سومین امیر صفاری، وبه دست 

لیث علی اسیر و کشته و اموالش مصادره شد 

. این شواهد نشان (010: 2832)تاریخ سیستان، 

دهند که عنرو لیث بم را به عنوان کرسی والیت می

ر دست هایی دکرمان انتخاب کرده است. گزارش

دهند مرکز حکومت کرمان در است که نشان می

های صفاریان، سامانیان و آل بویه در دوره

های شهرهای مختلفی بوده است. چون در سده

نخستین اسالمی، شمولیت حکومتی کمتر در 

زمان هر بخش از افتاد، همسراسر ایران اتفاق می

کشور در سیطرة امرایی بود؛ چند والیت شمالی 

زیار، خراسان و ماوراءالنهر، ومت آلتحت حک

سامانیان و پس از آن غزنویان، جنوب خراسان و 

سیستان، صفاریان و قلمرو اصلی حکومت آل 

. اندبویه، فارس و چند والیت مجاورش بوده

کرمان به واسطة اهمیت و هم موقعیّت نسبتاً 

نزدیک آن نسبت به سه منطقة فارس، خراسان و 

اریان، سامانیان و آل بویه سیستان، در زمان صف

بخشی از قلمرو حکومت آنان بود؛ عوامل این 

امراء نیز برای ادارة بهتر منطقه و شاید تدابیر 

امنیتی، کرسی حکومت کرمان را در شهری نزدیک 

به مرکز اصلی حکومت )زرنج، شیراز و بخارا( 

اند. حاکم صفاری نیز، بم را انتخاب انتخاب کرده

بر نزدیکی به زرنج، از استحکامات کرد زیرا عالوه

مانندی برخوردار بود. اسیر شدن، کشته شدن و بی

مصادرة اموال منصوربن خوردین )حاکم صفاری 

کرمان( در بم به همین علت است. ابن الیاس 
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را که به شهر « بردسیر»حاکم سامانی کرمان، 

کنونی کرمان نزدیک بوده، به مرکزیت حکومت 

است؛ چرا که به خراسان کرمان انتخاب کرده 

؛ وزیری، 038، 030 /2: 2862)مقدسی، تر است نزدیک

های ها و گزارش. نقشه(800 /2: 2810

جغرافیانگارانی که در دورة آل بویه به منطقه سفر 

اند، سیرجان را مرکز والیت کرمان نشان کرده

: 2850حوقل، ؛ ابن630، 630 /0: 2862)مقدسی، دهند می

)مرکز اصلی از همة شهرها به فارس  ؛ چون(13، 11

 تر است. نزدیک ای(امرای بویه

ای است که در اهمیت شهر بم به قاعده

روایاتی که بر تقسیم کرمان توسط اردشیر بابکان 

به دو بخش اشاره دارند، نیمة شرقی با نام بم و 

شق غربی به اعتبار سیرجان و بردسیر با نام آن 

: 2806الدین کرمانی، )افضلدوشهر ضبط شده است 

ویژه سدة سوم های نخستین، به. بم در سده(208

هجری، به واسطة حضور قدرتمند حکام صفاری 

بالد آباد و و از سلوك ا»خصوص عمرولیث که به

 /2: 2810)وزیری، بود  «رعیت و لشکری کرمان شاد

توجهی  پررونق و از اهمّیت قابل (821، 826

وبه و مهریار نیز طورکه گبرخوردار شد. همان

، این اهمّیت تا آنجا است که اندتر گفتهپیش

به این شهر در برخی از شهرهای منطقه  دروازة رو

خوانده شده است. شهر نرماشیر « دروازة بم»با نام 

و  (636)همان: ، سیرجان (630 /0: 2862)مقدسی، 

. بنابراین بخش اندجملهاز آن (633)همان: جیرفت 

شهر و آنچه در جغرافیای تاریخی  مهمی از توسعة

گزارش شده، در اثر عمران حکام صفاری است. 

توجه دیگر منسوجات مرغوب بم است؛  نکتة قابل

بافت آنها از دو مادة ابریشم و پنبه بوده است 

. روایت (222: 2861؛ محالتی، 01: 2808)وزیری، 

گون کرم هفتواد و عواید این کرم در بم افسانه

آمیزی به صنعت ، اشارة اغراق(00: 2808)وزیری، 

تولید ابریشم است. در واقع بخشی از آنچه در 

حوقل و دیگران، در باب کیفیت گزارش ابن

منسوجات بم آمده، به صورت افسانه در داستان 

هفتواد و کرم او مستور است. اگرچه در پژوهش 

آذرنوش محل اتفاق داستان هفتواد در فارس ضبط 

ای و اسناد وی به اندازه (2830)آذرنوش، شده 

که گفتة او را تائید کند، انتساب عواید  اندمحکم

اقتصادی آن به بم، اشارة روشنی به رونق صنعت 

های بعد جغرافیانگاران و ابریشم دارد که در سده

 اند. متون تاریخی پیوسته آن را تصدیق کرده

غیر از ابریشم، مادة اولیة بخشی از منسوجات 

های . بافته(11: 2850حوقل، )ابنبوده است بم پنبه 

ای از آن را در گنجینة خود بم که پادشاهان نمونه

ی از آن رخت سلطانی بوده «طراز»اند و گاه داشته

هایی از این صنعت فاخر در بم نشانه جا()همان

های نخستین دوران اسالمی ست. در سدهابوده

لید های تورقابت محصوالت مرکز بم با پارچه

که فسطاط از جمله  (11: 2850حوقل، )ابنمصر 

و  (035 /2: 2862)مقدسی، مراکز تولید آن بود 

: 2850حوقل، )ابنهای بغداد تسخیر بخشی از بازار

« سقالطون»و « عَتبی»های که پارچه (11

ای آن از شهرت ویژه های زردوزی شده()ابریشمینه

مچنین ، ه(2026: 2831)پوپ، اندبرخوردار بوده

( که 11، 2850حوقل، ابنمقبولیت آن در خراسان )

خود مراکز مهمی چون نیشابور، قائن و هرات را 

و در  (510، 515، 512 /0: 2862)مقدسی، داشته است 

اختیار گرفتن بخشی از بازار مصرف آن مراکز، 
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توجهی است. در بم نه رود نیلی جریان  نکتة قابل

فراتی آن را سیراب  دارد و نه همانند عراق دجله و

کند. پس تولید محصولی چون پنبه که حیات می

است،  آن به حجم نسبتاً زیادی از آب وابسته

 چگونه ممکن شده است. 

ها و در مطالعات عدل شبکة وسیعی از قنات

ها شناسایی شد که قدمت برخی از آنها به آبگیر

: 2836)عدل، گردد هزارة اول پیش از میالد باز می

ها دو پدیدة . سرچشمة بسیاری از این قنات(68

شناسی است که یکی در غرب بم قرار دارد و زمین

است و دیگری در « گسل باغچَمک»نام آن 

مجاورت شرقی شهرواقع شده و در مطالعات 

« ـ بروات گسل/ افراز بم»شناسی با نام باستان

و حجم وسیعی (18-68)همان: نامگذاری شده است 

از گسل باغچمک تأمین شده و در از آب شهر بم 

های متأخر آب آن به دوازده نهر تقسیم شده سده

و تمامی باغات و مزارع شهر را سیراب کرده است 

. هرچند عدل عدد دوازده (512: 2861)اعتمادالسلطنه، 

، 13: 2836)عدل، را در این موضوع نمادین دانسته 

 «دِبی»ولی این روایت در بطن خود اشاره به ( 10

توانسته در زیاد آب قنات یا نهری است که می

دوازده نهر)کمتر یا بیشتر( تقسیم شود. در میزان 

ـ بروات نیز  آب انباشته شده در پشت گسل بم

اکنون دو رشته ذکر این نکته کافی است که هم

دایر است و از آن « آبادقاسم»و « اکبرآباد»قنات 

کند. دبی آب این دو رشته بیش از سفره تغذیه می

)استعالم از جهاد و لیتر در ثانیه است  022

دهی اگر با . این حجم آبکشاورزی شهرستان بم(

لیتر در 262دبی آب آن در گناباد، که « قصبه»قنات 

توان به خوبی اندازة ثانیه است، مقایسه شود می

آنرا درك کرد. البته در سدة اخیر با اضافه برداشت 

گمان از آب، تراز آب سفره آن پایین رفته و بی

حجم ذخیره شدة آن کاسته شده است. حال اگر 

گذشتة آباد بم را تصویر کنیم و حصول آب این 

ها و آبگیرهای لبة وجه به حوضها را، با تسفره

های بایر در شرقی این افراز و آثار فراوان قنات

سطح این پدیده و گسل باغچمک را در نظر 

آوریم، کاشت، داشت و برداشت پنبه در گذشته 

تر در مطالعات شود. این موضوع پیشپذیرفته می

. (866: 2812)گوبه، گوبه نیز تأیید شده است 

ه در نیمة شرقی )نرماشیر( تا فراوانی آب به ویژ

نیز جریان داشته « شلتوك»ای بوده که کشت اندازه

 .(510: 2861)اعتمادالسلطنه، است 

در سدة چهارم آسیاهای بم بر روی نهری 

ساخته شده بودند که از نزدیکی کوه کبود عبور 

تردید . بی(631 /0: 2862)مقدسی، کرده است می

رود است که از اشارة مقدسی به رودخانة پشت

های کبودی از حاشیة حدفاصل بم و کوه

شرقی شهر عبور و غربی، شمالی و شمالشمال

ها را تضمین جریان دائمی آن حیات آسیاب

کرده است؛ اگرچه امروزه جریان آب این می

رودخانه، فصلی و فقط چند هفته در سال است. 

های بم در در گزارش مقدسی آمده که بیشتر پارچه

. اندشدهایی نزدیک این کوه تولید میروست

روستای کنونی اسبیکان که به شکل طولی در 

شکل گرفته، بازماندة  حاشیة شمالی رودخانه

روستای مورد اشارة مقدسی است؛ از چند منظر 

. تنها 2توان این موضوع را تصدیق کرد، می

رود که به شمار میروستای نزدیک شهر بم به

« کود»ر گزارش مقدسی با نام های کبودی که دکوه
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. یکی از دو روستای حاشیة 0آمده، نزدیک است؛ 

شهر است که در مسیر تجارتی مرکز ایران به 

جنوب شرق واقع شده است؛ بناهایی تاریخی با 

با فواصل معینی از هم در طول این « بنگاه»نام 

های روستا قرار دارند این بناها درواقع دارالتجاره

، که به ضرورت در کنار مسیر اندکوچک و بزرگی

. این روستا در امتداد راهی اندتجارتی ساخته شده

تاریخی واقع شده و وجود بقایای پلی تاریخی 

در این محور آن را به  (15: 2836)عدل، )اسالمی( 

ویژه . در نقاطی از این روستا، به8رساند؛ اثبات می

در حاشیة رودخانه، به صورت پراکنده و گاه 

شوند که ویژگی تراکم قطعات سفالی دیده میم

های سوم و چهارم هجری را های سدهسفالینه

 .های میدانی نگارندگان()بازدیددارند 

 

های معماری و های میدانی؛ یافته. بررسی4

 شناسیباستان

نخستین بررسی میدانی در بازشناسی چهرة 

تاریخی بم را نوربخش انجام داده است. وی 

لة توسعة باروی شهر را، که در واقع آخرین مرح

آخرین شارستان آن نیز بوده، شناسایی کرده است. 

این بارو که شهربَست نام داشته، در آخرین دوره 

دارای هفت دروازه بوده که نام آنها از جنوب 

، «دروازة باغ»، «دروازة خیرآباد»شرق به غرب 

دروازة »، «دروازة دارایی»، «دروازة اسبیکان»

بوده « دروازة کتو»و « دروازة بیدآباد»، «لدولهسعدا

و وی موقعیّت آنها را در بارو و شهر کنونی نشان 

واقع آخرین  . در(281: 2800)نوربخش، داده است 

توسعة شهر محصور در محدودة بین رودخانة 

رود در شمال و شمال غرب، رودخانة پشت

خانه در شرق و جنوب شرق و رودخانة دهشتر چله

. طول (02: 2836)عدل، نوب صورت گرفته است در ج

)وزیری، باروی شهربست یک مایل برآورد شده است 

. اگرچه نوربخش اندازة خشت این بارو را (00: 2808

: 2800)نوربخش، متر گزارش کرده سانتی 05×05×5

، لیکن در بررسی میدانی نگارندگان در بخشی از (00

زید و سید حصار، در مرز بین دو محلة امامزاده 

طاهرالدین که به موقعیّت دروازة خیرآباد نیز نزدیک 

متر نیز سانتی 85×85×1هایی به اندازة است، خشت

طور بهخشت  . این اندازة(2)شکلشناسایی شدند 

دورة  آباد بم، متعلق بهمعمول در کوشک رحیم

( 30، 10: 2808ـ جودکی عزیزی،  )صارمی نائینیصفاری 

 .انداستفاده شده

های غربی ها تا بخشامتداد بارو با این خشت

در شمال « یخدان»بعد از عمارت معروف به 

گمان این شود و بیمجموعة ارگ بم دیده می

بخش از حصار متعلق به یک دورة تاریخی است. 

اگرچه تواریخ سیاسی محلی، دورة سلجوقی 

اند، چون پررونقی برای منطقة کرمان گزارش کرده

استفاده شدة معماران سلجوقی عموما مصالح بنایی 

توجهی با های آن تفاوت قابلآجر و اندازه

، اما 1تر استهای این بارو دارد و کوچکخشت

رسد که حصار شهربست توسط حکام نظر نمیبه

                                                                      
مصالح ساختمانی عموم بناهای دورة سلجوقی از آجرهایی به . 1

در بنایی چون  08 ×08×5و  00×00×5، 00×00×0، 01×01×5اندازة 

چهل  0×05×05(، Anisi, 2007: 305در یزد )« امامدوازده»بقعة 

در مسجد  00×00×610و  21×0210(، Ibid: 312دختران در دامغان )

 02×02×510( و 80: 2830جامع اصفهان )طاووسی و آزادی، 

 ( بوده است.55: 2808متر در منارة مسجد جامع ساوه )آزاد،سانتی
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نظر این دوره ساخته شده باشد. این حصار به

رسد باقیماندة بارویی است که مقدسی در نیمة می

)مقدسی، جری با چهار دروازه دوم سدة چهارم ه

دیده است. احتماالً سازندگان آن  (631 /0: 2862

اند. در این نواب صفاری و یا سامانی کرمان بوده

به انتخاب بم به عنوان کرسی والیت  میان با توجه

کرمان در دورة صفاریان و حضور هموارة عامل 

ای از آثار آنان همچون ایشان در بم که پاره

آباد در شرق شهر برجای مانده مکوشک رحی

توان احداث این بارو را نیز به آنان است، می

 نسبت داد. 

های کمی در درون از باروی این شهر بخش

شهر کنونی باقیمانده است. بیشترین بخش 

باقیماندة آن در شمال شرق، شمال و شمال غرب 

مجموعة ارگ بم است. آثار نهر آبی که در گزارش 

اشاره شده، در غرب مجموعة ارگ مقدسی به آن 

ای به گونه بم شناسایی شد. وضعیت این سازه

متری نسبت به سطح  210است که در ارتفاع 

. (0)شکلهای اطراف قرار گرفته است زمین

اختالف سطح به این دلیل است که بتوان آب 

جاری در آنرا به تراز ارتفاعی کف مجموعة ارگ 

که « شترگلویی»بم برابر ساخت. این آب از طریق 

مجموعه قرار داشته وارد  56در کنار برج شمارة 

های ارگ منتقل شده است. شده و به دیگر قسمت

شیب طبیعی دشت بستر مجموعة ارگ بم از غرب 

شرق است، بنابراین آب در جبهة روبرو و از  به

حصار شرقی به بیرون هدایت شده است. خروج 

آب از ارگ و ورود آن به باغات در گزارش 

 . جا()همانمقدسی نیز صراحت دارد 

ای با نام در مجاورت شرقی ارگ بم محله

. این نام برگرفته (5و6)اشکال قرار دارد « باغ دروازه»

های متأخر حصار شارستان است. هاز یکی از درواز

این دروازه به باغات شهر در گذشته گشوده شده 

است؛ نام آن و همچنین گزارش مقدسی به روشنی 

 کنند. این موضوع را تأیید می

های جغرافیانگاران مشخص با تطبیق گفته

نام داشته و « هزاران»شود که مسجد اهل سنت می

خوارج در  بوده است. مسجد« بزازان»در محلة 

کنار یکی از بازارهای شهر بوده و خانة منصوربن 

خوردین، امیر صفاری کرمان، در نزدیکی آن قرار 

داشته است. اگرچه نوربخش موقعیّت مسجد اهل 

سنت را در یک کیلومتری شرق بم گفته و بنایی 

های مسجد حضرت نیز که دارای برخی از ویژگی

نوربخش، )رسول است را برای آن پیشنهاد کرد 

، شناسایی بخش انتهایی نهر آب در (01: 2800

بخش غربی، جانمایی محلة بزازان و به تبع آن 

های نخستین روشن مسجد هزاران را در سده

سازد. نهر آب پس از عبور از این محله که می

مسجد هزاران یا مسجد اهل سنت نیز در آن بوده، 

 شده است. بر اینبه سوی قلعه )ارگ( روان می

را با « نهرشهر»توان محلة کنونی اساس می

موقعیّت محلة کهن بزازان تطبیق داد و یکی از 

مساجد سدة چهارم بم، را در آن جانمایی کرد 

. این محله در شهر کهن بم نزدیکترین (6)شکل

تر گفته شد محل به روستای اسبیکان است. پیش

های بم بوده که روستای اسبیکان محل تولید پارچه

ترین محلة بنابراین طبیعی است که نزدیک است

شهر بم نسبت به این روستا، بازارگاه تولیدات آن 

و به همین دلیل نام آن بزازان بوده باشد. به این 

توان موقعیّت یکی دیگر از بازارهای بم واسطه می
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های نخستین به طور تقریبی یافت. یکی را در سده

اخل قلعه دیگر از مساجد سدة چهارم هجری در د

بوده است. مسجد جامع ارگ بم در بخش جنوب 

شرقی مجموعه قرار گرفته است. شرودر محرابی 

را در این مسجد شناسایی کرد که از اصالت 

ها برخوردار است. بیشتری نسبت به دیگر بخش

ای از مسجدی در این موقعیّت دانسته آنرا بازمانده

 ساخته )سدة سوم هجری(که در دورة صفاریان 

.تخریب این اثر در (2201: 2831)شرودر، شده است 

فرصتی فراهم ساخت تا پالن و  2830زلزلة سال 

و طرح شبستانی سادة آن شناسایی  هستة اولیه

. این نوع ساختار به (262، 262: 2831)سجادی، شود 

طور عمومی به سدة چهارم هجری و پیش از آن 

دوره  های زیادی از مساجد اینتعلق دارد. نمونه

؛ مسجد جامع اندبا پالن مسجد ارگ قابل مقایسه

های عتیق جامع یزد، مسجد جامع فهرج، بخش

اند و جملهنائین و طرح اولیة جامع اصفهان از آن

همگی به پیش از سدة چهارم هجری تعلق دارند. 

بنابراین یکی از مساجد مورد اشارة اصطخری و 

 .حوقل هستة نخستین جامع ارگ بم استابن

، در شمال «یخدان»در مجاورت بنای موسوم به 

شرق ارگ بم، بقایای مسجدی تا پیش از زلزله 

 )ص( وجود داشته که نام آن مسجد حضرت رسول

بوده است. آسیب زلزله باقیماندة آنرا تخریب کرد. 

روایتی تاریخی ساخت این مسجد را به عبداهلل بن 

لیفة عامر، فرمانده عرب فاتح بم و عامل عثمان خ

/ 0؛ 2/010: 2810)وزیری، سوم، نسبت داده است 

و  . شرودر با مقایسه بخشی از ایوان باقیمانده(320

شرقی با دیوار شمال (8)شکلنماهای مسجد تاق

و همچنین بنایی  )سدة دوم هجری(تاریخانه دامغان 

در سیستان و ایوانی موسوم به « ساروتر»در منطقة 

رة ساسانی یا اوایل )متعلق به اواخر دوداس تل

های ، این سازه را باقیماندة مسجدی از سدهاسالم(

بن عامر دانسته نخستین و احتماالً مسجد عبداهلل 

. مهریار نیز (2256، 2250: 2831)شرودر، است 

های اولیه تا پیش از دورة ساخت آن را از سده

. (00: 2838)مهریار، ایلخانی تخمین زده است 

های نخستین نسبت نوربخش این مسجد را به سده

داده و آنرا با قید احتمال مسجد خوارج مورد 

. بر (03، 01: 2800)نوربخش، اشارة متون گفته است 

توان را می )ص( این اساس مسجد حضرت رسول

به دیگر مسجد جغرافیانگاران سدة چهارم هجری 

نسبت داد و با توجه به موقعیّت روشن شدة دو 

توان فرضیة نوربخش را در نسبت مسجد دیگر، می

دادن این مسجد به مسجد خوارج تصدیق کرد. 

بنابراین موقعیّت یکی دیگر از بازارهای بم را باید 

در این مکان دانست چراکه این مسجد در کنار 

 بازاری ساخته شده بود. 

های نخستین دارای برج و شهر بم در سده

یافتة آن  ربض توسعهبارویی استوار بوده است. 

شارستان جدیدی را شکل داد که محصور شده و 

دارای چهار دروازه بوده است. این اتفاق در برخی 

های نخستین اسالمی نیز رخ دیگر از شهرهای سده

ای که گاه ساختار کلی آنها با داده است؛ به گونه

بیش از یک ربض گزارش شده است. شهر کش، 

، و شهر (003: 2850ل، حوق)ابناز شهرهای سغد 

؛ 800، 803 /2: 2862)مقدسی، بنکث، کرسی چاچ 

. توسعة شهر اند، از آن جمله(085: 2850حوقل، ابن

بیرونی بم نیز حکام اولیة اسالمی را مجاب ساخت 

تا آنرا درون بارویی جدید محاط کنند. آنچه 
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روشن است رونق بخش بیرونی نسبت به  درون 

شتر بازارها و دو تا از شهر )قلعه( است که بی

. خانة حاکم اندمساجد جامع در آن واقع شده

صفاری نیز، براساس گزارش متون، در شهر 

بیرونی بوده و نزدیک مسجد خوارج قرار داشته 

است. در عین حال شهر اولیه و درونی نیز مسجد 

تر به جامعی و بازاری هم داشته است. پیش

اما بازار آن از موقعیّت مسجد جامع آن اشاره شد؛ 

ابتدای ورودی تا میانة شارستان بوده است. این 

ای است که در محور اصلی بازار شامل راسته

ـ جنوبی شهر قرار گرفته و در میانه به  شمالی

وسیلة چهارسوقی به دوسوی شرق و غرب 

شارستان اولیه دسترسی داشته است. شکل آن، 

ای ههمانند عموم بازارهای سنتی، از چهارتاق

متعددی در طول هم تشکیل شده است. اگرچه 

پوشش آنها ریخته، طرح و ساختار آنها از این 

استاندارد واحد پیروی کرده است. این بازار 

های تردید جایگزین بازاری شده که در سدهبی

نخستین در درون قلعه به آن اشاره شده است. 

چراکه به گفتة سلطانزاده رسم معمول در انتخاب 

ت بازار در کالبد شهرهای سنتی، ارتباط و موقعیّ

های نزدیکی آن با دروازة اصلی یا یکی از دروازه

 . (000: 2866زاده، سلطان)شهر بوده است

تردید مجموعة موقعیّت شهر اولیه یا قلعه بی

کنونی ارگ بم بوده است و در گزارش متون که 

تر از آن گذشتیم این موضوع به خوبی پیش

شود. بدنة اصلی این بخش و دریافت می

گیری آن به پیش از اسالم تعلق دارد. شکل

های حصار محیطی، این الیه 25گاهنگاری کربن

کند؛ غیر از تعلق موضوع را به روشنی تأیید می

نشین به نیمة اول هزارة ای از بخش حاکمالیه

گانة حصار های چندنخست پیش از میالد، الیه

دورة سلوکی تا اواخر  محیطی شارستان به اواخر

)عدل و ساسانی یا اوایل دوران اسالمی تعلق دارند 

. در مورد آخرین الیة الحاقی بارو دو (2808دیگران، 

فرض مطرح است: فرض نخست اینکه یزدگرد 

سوم، پس از متواری شدن از فارس، مدت زمانی 

در کرمان ماند تا تجدید قوا کند و به مقابله 

ای ن به استحکامات شهر الیهبپردازد، در این زما

افزوده شد؛ فرض دوم اینکه، پس از ورود 

مسلمانان به بم، پیوسته از طرف غیرمسلمانان 

اند، سلسله جبال قُفص یا بارز تهدید شده

های احتمالی این دو، مسلمانان را بر آن درگیری

ای جدید به آنچه از حصار در قبل داشت تا پوسته

. روایات تاریخی تا حدودی )همان(بود، بیافزایند 

کنند. حملة چندبارة فرض دوم را تأیید می

فرماندهان عرب به این شهر از زمان خلیفة دوم، 

، تا زمان حکومت (10، 12، 00: 2812اثیر، )ابنعمر 

فضل برمکی علی بن عیسی و هرثمه بن اعین، 

والیان و حکام در اثر اغتشاشات کشته یا متواری 

. این موضوع به (00، 03: 2838، )کریمیاناند شده

روشنی تدابیر امنیتی شدید را از جانب فرماندهان 

کند و احتماالً الیة الحاقی در مسلمان ایجاب می

ای که این ها افزوده شده است. نکتهاثر این آشوب

کند، این است که موضوع را به واقعیّت نزدیک می

ویژه در جبهة های بم، بهساکنین حاشیه کوه

نوبی، تا نیمة سدة سوم هجری هنوز به طور ج

بودند. آنان در اثر حملة  رسمی اسالم را نپذیرفته

یعقوب و عمرولیث لیث صفاری، به طور کامل 

 تسلیم شدند.
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هاى بارز استوار و فراخ نعمت و داراى کوه

اى است سردسیر و برف درختان است و ناحیه

سالم بارد و مردمانش تندرست و نیز در آنجا مى

در مذهب  امیه عموماًآزاراندو تا روزگار بنىو بى

زردشت باقى بودند و مسلمانان بر ایشان تسلط 

نداشتند زیرا نیرومندتر از قفص )کوچ( بودند و 

زیان و صدمة آنان بیشتر بود. سرانجام در روزگار 

عباس اسالم پذیرفتند و با این همه تا روزگار بنى

بودند و در این سگزیان صاحب عزت و مناعت 

زمان یعقوب لیث و عمرولیث رؤسا و امراى آنان 

 را گرفت و جبال را از خصومت ایشان بپرداخت

 . (16، 10: 2850حوقل، )ابن

چه بسا تا پیش از آن پیوسته به ساکنین 

مسلمان شهر حمله کرده و در اثر آن ساختار 

 دفاعی شهر آسیب دیده و بازسازی شده است.

متر  1خندقی به عرض تقریباً  پیرامون قلعه

های تدافعی و عمومی حفر شده که این نیز از جنبه

شهرهای سنتی است. این خندق اگرچه در بسیاری 

از شهرها در تأمین امنیت عامل مؤثری است، ولی 

دهند که در مورد شهر بم، شواهد تاریخی نشان می

که در مواقع عامل تهدید نیز بوده است؛ چنان

رود و خانة پشتا انحراف مسیر رودشهربندان ب

هدایت آب آن به این خندق، با نفوذ آب به پی 

ای و خشتی، به سرعت تخریب حصارهای چینه

شده است. شده و شهر به آسانی تسلیم می

کم دو بار این اتفاق به وقوع پیوسته است: دست

سرانجام در زمان تصرف شهر یکبار در اقدامی بی

از آخرین امرای سالجقة به دست ارسالنشاه، 

و بار دیگر در  (228، 220: 2858)خبیصی، کرمان 

زمان امیرمبارزالدین مظفر، از سلسلة آل مظفر 

 . (201، 206: 2806؛ محمد یزدی، 50، 55: 2865)کتبی، 

دهند شناسی و معماری نشان میشواهد باستان

که ربض شهر بم به سمت شمال و شرق توسعه 

رود در شمال به خوبی ة پشتنیافته است. رودخان

واقع بستر  حد توسعة شهر رانشان داده است. در

ی فصلی آن عامل هاپهن و خطر سیالب

روند به همین دلیل، شمار میای بهبازدارنده

شود، شهر در نیز دیده می 6طور که در شکلهمان

مرز و حریم این پدید متوقف شده است. عدل نیز 

)عدل، ه کرده است تر به این موضوع اشارپیش

ای . در شرق نیز وجود پدیدة گسل لرزه(38: 2836

واسطة ارتفاع آن نسبت ـ بروات که در منطقه به بم

شود، خوانده می« افراز»به سطح اراضی اطراف 

مانع پیشروی شهر شده است. این پدیده اگرچه، 

های زیرزمینی به گفتة عدل، منبع بسیار غنی از آب

، پیوسته (53)همان: یره کرده را در پشت خود ذخ

کرد و ای آن ساکنین شهر را تهدید میآثار لرزه

های نخستین دوران اسالمی با مردم نیز در سده

اند، علم به عملکرد این پدیده از آن فاصله گرفته

توان آثار اگرچه در نقاطی از آن می

، (10، 12)همان: هایی را شناسایی کرد گاهسکونت

حریم آن را به خوبی رعایت کرده  تنة اصلی شهر

است. بنابراین، ربض شهر در جنوب شرق، غرب 

و بیشتر در جنوب توسعه یافت. رودخانة 

خانه، در جنوب و جنوب غربی، که با چله

شهید صدوقی و پاسداران کنونی  هایخیابان

منطبق است، مرز توسعة شهر محصور را مشخص 

 کرده است. 

برای شهر بم  ای که مقدسیچهار دروازه

گزارش کرد، در مطالعات گوبه نیز در شهر بیرونی 

؛ وی مجموعة ارگ بم را نیز صاحب اندگفته شده
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چهار دروازه گفته؛ یکی دروازة ورودی کنونی در 

جبهة جنوبی، دو تای دیگر در باروی شرقی و 

ای دیگر در جبهة شمالی و از این غربی و دروازه

بی محفوظ چهار تا دو تای شمالی و جنو

هایی که . دروازه(812-2812:860)گوبه، اندمانده

مقدسی به آن اشاره کرد، یکی دروازة نرماشیر و 

سه تای دیگر به ترتیب کوسکان، اسبیکان و 

. نرماشیر در (631 /0: 2862)مقدسی، اندکورجین

شرق شهرستان بم قرار دارد و ابتدای این منطقه 

« بُرا»یا « رَواتبَ»در جغرافیای قدیم شهر کنونی 

بوده است. این شهر در جنوب شرق شهر بم قرار 

دارد. بنابراین دروازة نرماشیر به احتمال زیاد در 

جانب جنوب شرقی شهر بوده است. این دروازه 

خانه گشوده ای احتماالً به رودخانة چلهبا فاصله

سوی رودخانه که دهی شده و از طریق پلی به آن

شده در آن موضع بوده، وصل می« آبادعیش»با نام 

یافته است. دِه و از آنجا به بُرا و نرماشیر امتداد می

آباد هم اینک یکی از محالت شهر بم است و عیش

هایی در آن بستر رودخانه نیز پر شده و خیابان

 ایجاد شده است. 

در آخرین دورة توسعة بارو دروازة خیرآباد، در 

پس از توسعة ، (6)شکلجانب جنوب شرقی شهر 

شهر و تخریب یا بالاستفاده شدن دروازة نرماشیر، 

تر این دروازه به مناطق مجاور در سمتی که پیش

شد، ایجاد شده است. در گزارش گشوده می

و « پل جرجان»مقدسی به وجود پلی با نام 

بازارهایی نیز در نزدیک آن اشاره شده است 

شود، دیده می 6طور که در شکل. همانجا()همان

خانه تنها در جنوب شرق به شهر چلهرودخانة 

ها غیر از شمال شد. در دیگر سمتنزدیک می

ای که وجود پلی را ایجاب کند دیده شرق، عارضه

تر آمد، یکی از طور که پیششود. هماننمی

های مهم شهر در این زمان دروازة نرماشیر دروازه

شوده ترین شهرهای نزدیک به بم گاست که به مهم

شده است. از سمتی دیگر رسم معمول در می

ترین انتخاب موقعیّت بازارها، نزدیکی آنها به مهم

ی شهر بوده است. وجود دو عامل یکی هادروازه

نماید و ای که ایجاد پلی را ضروری میرودخانه

های مهم در این جبهه، دیگر، یکی از دروازه

ین جانمایی پل جرجان و بازارهای آنرا در ا

در « جرجند»کند. روستایی با نام قسمت توجیه می

کیلومتری جنوب شرق بم در حد فاصل 05فاصلة 

واقع شده است. این « کُروك»بروات تا روستای 

میالدی از  20های پایانی سدة روستا در سال

مزارعی پررونق برخوردار بودهکه آب آن از نهری 

؛ 00: 2832)فرمانفرما، با نام جرجان تأمین شده است 

. شهریار عدل نام پل جرجان را (11، 16: 2836عدل، 

برگرفته و اشاره به این روستا دانسته و موقعیّت پل 

. (11، 16: 2836)عدل، را در جنوب شهر گفته است 

تر اشاره شد، این پل در سمتی طور که پیشهمان

واقع شده که احتماالً دروازة نرماشیر قرار داشته 

جان نیز یکی از دهات نرماشیر است. جرجند یا جر

است، چرا این پل با نام نرماشیر معروف نشده، 

سؤال قابل توجهی است که به دلیل سکوت دیگر 

توان به آن پاسخ داد، منابع تنها با طرح دو فرضیه می

اند یا در مجاورت پل سازندگان پل اهل جرجند بوده

  بودند. ای از این روستا اسکان یافتهعده

ای است که ة کوسکان دومین دروازهدرواز

کند. واژة کوسکان احتماالً مقدسی به آن اشاره می

شهری است هایی بروناشاره به کوشک یا کوشک
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که این دروازه به آنها گشوده شده است. یکی از 

نام داشته « در کوشک»های نرماشیر نیز دروازه

. در شهر بخارای سامانی نیز (630 /0: 2862)مقدسی، 

ر بیرون از شهر و در ربض گروهی بازرگان و د

اند و به همین ها زندگی کردهمتمول در کوشک

. (50: 2868)نرشخی، اند گفته« کشکثان»دلیل به آنها 

واژة کوسکان نیز بی ارتباط با چنین موضوعی 

نیست. در جانب شرقی شهر بم و بیرون از ربض 

 متری، اخیراً کوشکی شناسایی شد0022در فاصلة 

که تعلق آن به سدة سوم هجری محرز شده است؛ 

است، عمارت « آبادکوشک رحیم»این بنا که نامش 

)صارمی نائینی ـ مرکزی چهارباغی بزرگ بوده است 

. وجود این کوشک و (30: 2808جودکی عزیزی، 

های نخستین دهند که در سدهچهارباغ آن نشان می

ی هاکم یکی از محلدوران اسالمی محل یا دست

آباد بوده ساخت کوشک و باغ، منطقة کنونی رحیم

های ای وسیع از زمیناست. در این نقطه عرصه

ترین مکان در استفاده مستعد فراهم است؛ نزدیک

شمار از ذخیرة آب پشت گسل یا افراز بم به

رود؛ انتقال آب این پدیده به صورت ثقلی به می

پذیر است؛ ها امکانتمام عرصة این زمین

های ترین موقعیّت در مواجهه با سیالباسبمن

رود است و از خانه و پشتفصلی دو رود چله

ای نسبتاً نزدیک با شهر و سویی دیگر فاصله

. مقدسی نیز (10)همان: استحکامات آن داشته است 

موقعیّت باغات شهر را در این سمت شهر گفته 

اینک نیز انبوه . هم(631 /0: 2862)مقدسی، است 

های شهر پیرامون ارگ در این موقعیّت دیده باغ

رسد دروازة نظر می. بنابراین به(5)شکلشوند می

ها و احتماالً کوسکان به این ناحیه که محل باغ

شده است. در های آن بوده، گشوده میکوشک

های شهر، شرق باروی متأخر یکی از ورودی

های دروازه باغ نام دارد. احتماالً پس از ناامنی

اواخر دورة سلجوقی که تا دورة صفویه و حتی 

پس از آن ادامه داشت و به تبع آن سکونت در 

شهری را با خطراتی های برونها و باغکوشک

ها متروك و مخروبه شد همراه کرد، عمارات باغ

طور که هم اینک ـ همان هاولی به دلیل بقای باغ

 های شهر را در این نقطهتوان انبوه باغنیز می

ـ  از دروازة کوسکان به دروازه باغ تقلیل و  دید

ای تغییر نام یافت. موقعیّت این دروازه به گونه

آباد را است که در مسیری مستقیم کوشک رحیم

ساخته است به استحکامات شهر وصل می

توان موقعیّت و از این جنبه نیز می (5و6)اشکال

تقریبی دروازة کوسکان را یافت. مسجد خوارج، 

تر موقعیّتش در این جبهه پیشنهاد شد، ه پیشک

توجهی با این دروازه دارد؛ نزدیکی  نزدیکی قابل

ها و گاه واقع شدن مسجد به یکی از دروازه

)جغرافیانگاران در مورد مسجد بازاری در کنار آن 

، از رسمی اند(خوارج و بازار کنار آن شرحی داده

بن معمول پیروی کرده است. وجود خانة منصور

توجهی  خوردین در کنار این مسجد نکتة قابل

شناسی، معماری، تاریخی و است. شواهد باستان

، تعلق کوشک 25یابی دقیق از طریق کربنسن

آباد به زمان عمرولیث صفاری و به احتمال رحیم

)صارمی اندقوی منصوربن خوردین را محرز دانسته

عدل و  ؛38، 2808:30جودکی عزیزی،  ـنائینی 

. بنابراین ساخته شدن خانة منصوربن (2808،راندیگ

ای که با طی خوردین در کنار مسجد و دروازه

ترین فاصله را با کوشک مسیری مستقیم کوتاه
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ای است که وجود دروازة آباد داشت، نکتهرحیم

. کندتر میکوسکان را از این منظر قابل پذیرش

رسد که حاکم، عمارت درون شهر نظر میچنین به

کوشک بیرونی خود را در موقعیّتی نزدیک به  و

هم و در شرق شهر گزینش کرده بود. بنابراین 

های جغرافیانگاران در این توان در تصدیق گفتهمی

زمینه تأکید نمود و موقعیّت مسجد خوارج، یکی 

از بازارها و خانة یکی از حکام کرمان را به آن 

 جانمایی کرد.  (6)شکلواسطه در شرق ربض 

های مورد اشارة مقدسی، کی دیگر از دروازهی

اسبیکان است. وجود روستایی با همین نام در 

شمال غرب مجموعة ارگ بم به جانمایی دروازه 

کند. در آخرین دورة در این موقعیّت کمک می

ها آسبیکان تاریخی توسعة شهر نیز یکی از دروازه

 از نام داشته و نوربخش موقعیّت آنرا در این جبهه

. شهریار عدل نیز (8)شکلشهر نشان داده است 

موقعیّت این دروازه را همان دروازة مورد اشارة 

. راه مهمی که (15: 2836)عدل، مقدسی گفته است 

ساخته و مرکز ایران را به جنوب شرق متصل می

اند با توجه پیوسته جغرافیانگاران به آن اشاره کرده

مک دیده به پلی که بقایای آن در منطقة باغچ

کرده شود، از کنارة شمالی شهر بم عبور میمی

است؛ با توجه به این سند معماری و آنچه عدل 

، دسترسی شهر است در ارتباط با آن تشریح کرده

به بم از این طریق بود و دروازة  دارزینکرمان و 

ساخته اسبیکان شهر را به این راه مهم وصل می

ن جبهه به مراتب . بنابراین دروازة ای)همان(است 

ها داشته است. با اهمیتی افزون بر دیگر قسمت

توجه به مسیر جریان رودخانة پشترود در نزدیکی 

این دروازه، وجود پلی دیگر را در این ناحیه 

های تاریخی کند؛ اگرچه در گزارشایجاب می

هایی که در ای به آن نشده، وجود سیالباشاره

ک هفته در این فصولی از سال طی چند روز تا ی

مسیل جریان داشته، قطع ارتباط این دو ناحیه به 

چند دلیل تقریباً غیر ممکن است؛ یکی عبور 

ترین راه منطقه در این قسمت همچنین وجود مهم

روستاهایی پررونق در این جبهه از ربض. به همین 

علل در این ناحیه نیز همیشه ضرورت ساخت پلی 

 وجود داشته است. 

احتماالً در جبهة « کورجین»وازة موقعیّت در

رسد به سمتی نظر میغربی شهر بوده است و به

در آن « کوزرون»شد که محلة معروف گشوده می

قرار دارد. شاید نام دروازة مورد اشارة مقدسی در 

این جبهه اشتباه شنیداری و نوشتاری نویسنده بوده 

که کوزرون یا نامی نزدیک به آن را کورجین ضبط 

 کرده است؟! 

ادریسی در نیمة اول سدة ششم هجری پیرامون 

)ادریسی، ت بم را با قراء متعددی گزارش کرده اس

 ؛ از سویی دیگر شواهد تاریخی نشان(580ق: 2500

دهند حصاری که نوربخش به عنوان شهربَست می

یا باروی ربض جانمایی کرده بخش زیادی از آن 

در اواخر دورة صفویه وجود داشته است؛ در 

حملة محمود افغان به بم اگرچه موفق به تسخیر 

ت کرد. قلعه )ارگ( نشد، قُراء بیرونی را غار

تا از این قراء آباد، سرابستان و مهدآب سهعیش

خان، و باغ (655 /0: 2810)وزیری، روند شمار میبه

ها ضبط سرآسیاخان و دِهشتُر از دیگر این قریه

. این موضوع نشان (06، 00: 2808)وزیری،  اندشده

دهد که آخرین باروی شارستان بم به پیش از می

دارد و محالت کنونی اواخر دورة صفویه تعلق 
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آباد و سرابستان، ده یا دهکده و یا مهدآب و عیش

کم در به عبارت درست حومة شهر بم، دست

اینک . هم(6)شکلاند اواخر دورة صفویه بوده

بخشی از محلة سرابستان با ابتدای خیابان کنونی 

شود و این فرضیه وجود تختی منطبق دانسته می

عنوان قریة خارج از محله را در گزارش متون به 

دهد؛ اما وزیری حصار ربض مورد تردید قرار می

در ذکر تسخیر شهر بم توسط میرزا ابابکر در 

ق به روشنی فاصلة محله تا شهر 328حدود سال

ای )احتماال ارگ بم( را نیم فرسخ یا سه هزار قلعه

متر ضبط کرده است و آن را موقعیّت مناسبی گفته 

 /0: 2810)وزیری، اردو بزند تا لشکر مهاجم در آن 

ق نیز امیر 150. زمانی پیش از آن و در سال (060

مبارزالدین مظفری به قصد تسخیر بم در همین 

قریه که فاصلة آن تا شهر باردیگر سه هزار گام 

 /2: 2810)وزیری، گفته شده خیمه برپا کرده است 

دیگر وی منطبق  . این گفتة وزیری با گزارش(538

است چرا که سروستان نیز در فهرست و هماهنگ 

وسیلة محمود افغان آمده قراء تسخیر شدة بم به

است. فاصلة نیم فرسخی نیز موقعیّتی بیرون از 

دهد و از این منظر حصار ربض را نشان می

توان در جانمایی کنونی محلة سرابستان تردید می

دهند که تاریخی نشان می هایکرد. این گزارش

بم دست کم به پیش از سال  حصار ربض شهر

 ق تعلق داشته است. 150

در نهایت باید وسعت تقریبی شهر را در 

های نخستین دورة اسالمی و موقعیّت احتمالی سده

آن را بررسی کرد. متأسفانه طی چند دهة گذشته، 

ساخت و سازهای جدید، سیمای شهر را از 

صورت اولیه قدری خارج کرده است. به همین 

توان شواهد های سطحی کمتر میررسیدلیل در ب

شناسی در اثبات حریم شهر بم یافت؛ اما در باستان

هایی که کمتر این تغییرات صورت گرفته و بخش

هایی از حاشیة مسیل جدید ترین آن قسمتمهم

خانه در دو محلة کوزرون و دهشتر است، چله

که قدمت  (0)شکلشوند می قطعات سفالی دیده

های همانند با برخی از آنها به مونهترین نقدیمی

های طور نسبی در شهر اسالمی جیرفت به سده

)چوبک،  اندسوم تا پنجم هجری نسبت داده شده

. اگرچه آسفالت (80و  00، 01؛ تصاویر00، 02: 2802

جایی های جدید و جابهکف معابر، احداث خانه

خاك باغات در حدفاصل این محالت تا هستة 

کان بررسی سطحی را از بین برده، مرکزی شهر ام

دهند که مرز شرقی شهر این شواهد نشان می

های نخستین دوران اسالمی در موقعیّت سده

 یکمحالت کوزرون و دهشتر بوده است. در هیچ

از متون تاریخی و جغرافیایی کهن وسعت شهر بم 

گزارش نشده است؛ اما در  های نخستیندر سده

تر از جیرفت گفته توصیف اصطخری بم بزرگ

. اصطخری درازای (266: 2818)اصطخری، شده است 

. از جا()همانجیرف را دوفرسنگ ضبط کرده است 

وسعت  حدودالعالمسویی دیگر مؤلف ناشناس 

فرسخ  فرسخ در نیم جیرفت را نیم

: 2810، حدودالعالم)متر( آورده است 8222×8222)

. درازای دو فرسخی یا دوازده کیلومتری را (861

رسد با اغراق نویسنده نظر میکه اصطخری گفته به

های مؤلف وی با گفته همراه است و اگر گزارش

سنجیده شود، با توجه به  حدودالعالمناشناس 

های صاحب شناسی گفتههای باستانداده

تر است. در عین به واقعیّت نزدیک حدودالعالم
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باب بزرگی مساحت بم  ة اصطخری درحال گفت

 شود. نسبت به جیرفت پذیرفته می

ای بیش از بر این اساس شهر بم عرصه

شده است. این سند تاریخی هکتار را شامل می022

هکتار  062متری یا 2822×0222اگر با اندازة 

آخرین باروی شهر که شهربَست گفته شده، 

ین رود. اسنجیده شود، از حدود آن فراتر می

های باقیماندة موضوع در کنار اندازة بزرگ خشت

کند که شهر وصف بارو، ما را متوجه این نکته می

شدة استخری شامل شهر قلعه یا شارستان زمان 

وی و ربض توأمان بود که مجموعة ارگ بم هستة 

داده آغازین و بخش کوچکی از آن را تشکیل می

شهر  ای که مَحالتی برایاست. بنابراین محدوده

های نخستین تا اواخر دورة سلجوقی بم در سده

، چندان (228، 220: 2861)محالتی، است گفته 

تر درست نیست. همچنین طول یک مایلی که پیش

: 2808)وزیری، وزیری برای حصار شهربست گفته 

محل تردید است و در دقت برآورد او باید  (00

ز تر اتردید کرد؛ چون براساس آنچه نوربخش پیش

بقایای شهربست دیده و ضبط کرده طولی نزدیک 

متر داشته است. یعنی یک مایل نبوده  6222به 

فرسنگ بوده است. بر این اساس شهر  بلکه یک

ویژه های نخستین دوران اسالمی، بهبم در سده

سدة سوم هجری، با قدرت گرفتن حکام صفاری 

و انتخاب این شهر به عنوان کرسی والیت کرمان 

تر از شرح آن گذشتیم، شارستان شهر به شکه پی

بیشترین حد توسعة خود رسید و موانع طبیعی که 

یک افراز یا گسل در شرق و دو رودخانه در 

شمال و جنوب بودند، مانع از توسعة بیشتر آن 

شدند و هر آنچه بیرون از آن شکل گرفته، ربض 

های متأخر عرصة آن تحت عنوان بوده که تا سده

ن شهر گزارش شده است. به این ترتیب، قراء بیرو

آنچه محالتی در وصف محالت متأخر درون 

های شهربست گفته را باید عرصة شارستان سده

اسالمی دانست که با برآورد  نخستین دوران

ای بیش از نیم بتوان به اندازهمحالت بیرون از آن 

تر از جیرفت فرسنگ یا بزرگ فرسنگ در نیم

 دست یافت. 

از توسعة فیزیکی شهر در دورة پهلوی  تا پیش

در حریم دو محور اصلی شهر را  اول، حدود تنة

های مهداب در جنوب و غرب و کمربندی، با نام

هایی از جبهه شمالی عصر در بخش کمربندی ولی

توان برآورد کرد. اگر مساحت و شمال غرب، می

شهر بم را با این مجموعه بسنجیم به عددی 

کنیم. اگرچه کتار دست پیدا میه 022نزدیک به 

این رقم با مساحت شهر جیرفت که اصطخری بم 

کند، با افزودن تر از آن دانسته برابری میرا بزرگ

تر رسید، ای بزرگتوان به اندازهباغات حاشیه می

شناسی که اخیراً شناسایی های باستانکه البته داده

نند. کطور تقریبی آن را تأیید میبه( 0)شکلشدند 

نشان داده  6عرصة بخش محصور شهر در شکل

شده است؛ از پشت ارگ و بنای موسوم به 

کرده و در امتداد محور جنوبی عبور می« یخچال»

یافته و از این نقطه، تا شمال امامزاده زید ادامه می

رسیده است. می« حمام کتو»با جهت غربی، به 

امتداد آن جهتی شمال غربی گرفته و از محلة 

یدآباد با جهت شمالی به مسجد سعدالدوله وصل ب

شده است. از آنجا تا دروازة دارایی، سپس به می

گفته « صفه سرابستان»ای که هم اینک حدود محله

شود، رسیده و پس از آن با حاشیة رودخانة می
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و  (250: 2861)محالتی، رود موازی شده پشت

بقایای موجود آن به دروازة اسبیکان وصل شده 

ست. امتداد جبهة شمالی آن در شمال ارگ بم به ا

یخدان متصل شده است. گفتنی است هم اینک 

بخشی از جبهة جنوبی، قسمت اعظم جبهة شرق، 

و بخشی از جبهة شمالی حصار آن برجای مانده 

. از جبهة غربی نیز تا پیش از سال (6)شکلاست 

بود که با در دو نقطه آثاری برجای مانده  2830

تخریب شد و از بین  این سال کامالً زلزلةوقوع 

شیوة قابل قبولی  ؛ ولی نوربخش آن را بهرفت

با افزدون محالتی چون مستند ساخته است. 

کره، دختر الدین، امامزاده زید، باغ چلقطب

ای، قصر حمید، باغ جعفری، عباسعلی، کشته

آبادی، دلگشا، عربخانه، باغدشت، موسایی، صوفی

یروز، چگوری، زردشتیان و گوباز کمشک، لشکرف

حمید،  آباد، مهداب، قصربه محالتی از جمله عیش

باغان، افشارخان، کوزرون و دشتو که محالتی آنها 

های دورة قاجاری در بیرون شهر گفته، در را آبادی

های نخستین دوران یافتة سده واقع ربض توسعه

توجهی از  شود. بخش قابلاسالمی مشخص می

ت، با عنوان قراء بیرون بم، در این محال

به بعد در نتیجة  هشتم هجری های سدةگزارش

و  اندها و حمالت به بم گزارش شدهشهربندان

 پیش از این ذکر جزئیات آن رفت. 

در پایان باید افزود که ربض شهر بم، برخالف 

های نخستین، جز در ساختار معمول شهرهای سده

بدنة اصلی شهر  ای بانیمة غربی بافت یکپارچه

)شارستان( نداشته است؛ دلیل آن وجود دو 

خانه در جنوب رود در شمال و چلهپشت رودخانة

جای استفاده از این عامل باعث شد که بهاست. 

های بعد پیوسته با نام قراء یا واژة ربض، در سده

هایی که از نظر کالبدی، مستقل از بدنة آبادی

 اصلی شهر بودند، گزارش شوند.

 

 . نتیجه8

شهر بم در نیمة شرقی استان کرمان واقع شده 

است. محور تاریخی این شهر باعث جلب توجه 

رغم درخور توجه پژوهشگران متعددی شده است. به

بودن نتیجة تالش ایشان، ابهاماتی در ارتباط با 

های نخستین ساختار و سیمای شهر بم در سده

که این  اسالمی وجود دارد که تاکنون روشن نشده

پژوهش بر شناخت آن کوشیده است. گردآوری 

سوی و شناسی و معماری از یکهای باستانداده

های تاریخی و آنچه توجه بیش از پیش به گزارش

اند، از سویی دیگر، جغرافیانگاران ضبط کرده

رو شناختی منطقی و قابل توجه در تحقیق پیش

و اسنادی های میدانی است. تطبیق داده ست دادهدبه

با هم و تفسیر و تحلیل نتایج آن، مبنای عمومی این 

شناخت است. آنچه این تحقیق بدان دست یافت، 

ترین شهر منطقة ترین و پررونقدهد که مهمنشان می

کرمان در نیمة شرقی بم بوده است. وجود 

سوی و عبور نظیر در منطقه از یکاستحکاماتی کم

ی مرکز و غرب ایران های تجارترین راهیکی از مهم

به جنوب شرق در کنار این شهر از سویی دیگر، 

رونق و پیشرفت اقتصادی بم را تضمین کردند. 

های مستعد های پهن و وسیع از زمینعرصه

کشاورزی و باغداری و برخورداری از منابع غنی 

آب زیرزمینی که استحصال آن با صرف کمترین 

ایه ممکن بوده هزینه در زمان، نیروی انسانی و سرم

 است، را باید به علل پیشین افزود. 
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ای یافتهشهر بم از نظام شهرسازی سازمان

بخش ارگ، برخوردار بوده و ساختار آن از سه

شارستان و ربض تشکیل شده است. هستة مرکزی 

های پیش از اسالم مجموعة ارگ شهر همانند دوره

بم بوده است. شارستان شهر که زمانی خود ربض 

های نخستین دوران موعة ارگ بم بود در سدهمج

اسالمی محصور شد و در سدة چهارم هجری با 

چهار دروازه با بیرون در ارتباط بوده است. 

هکتار  022ساختار عمومی شهر مساحتی بالغ بر

داشته است. طول باروی مجموعة ارگ بم یک 

و درازای حصار محیطی شارستان  متر(2322)مایل 

متأخر شهربست گفته شده، یک های که در سده

بوده است. شارستان مساحتی  متر(6222)فرسخ 

هکتار داشته است. وجود دو  062نزدیک به 

رودخانه در شمال و جنوب و یک پدیدة 

شناختی با نام افراز که درواقع یک گسل زمین

رغم رونق و خیز است باعث شدند که بهلرزه

ت، های نخستین داشاهمّیتی که شهر در سده

ای مشخص تر نگردد و در اندازهشارستان آن وسیع

خانه در شده محصور شود. جریان رودخانة چله

جنوب و جنوب غرب باعث شدند که انسجام 

کالبدی شهر در این نقاط گسیخته شده و ربض در 

های متأخر با نام قراء بیرون شهر گزارش سده

های شهر همانند شود. در کنار تعدادی از دروازه

اختار عمومی شهرهای همزمان، بازاری شکل س

مسجد جامع داشت، یکی در  گرفته بود. شهر سه

درون ارگ بم بوده و دوتای دیگر در شارستان 

اند؛ یکی در مجاورت غربی و دیگری قرار داشته

نظر در همسایگی شرقی ارگ بوده است. به

های شهر در حاشیة رسد باغات و کوشکمی

روستای اسبیکان در مجاورت  اند.شرقی شهر بوده

های بمی در شمالی یکی از مراکز مهم تولید پارچه

های نخستین دوران اسالمی بوده است. سده

های بم در حد فاصل این روستا با شهر بم آسیاب

اند. یکی رود قرار داشتهو در کنار رودخانة پشت

های بم به این روستا و مسیر تجارتی از دروازه

شده کرد، باز مینار آن عبور میمهمی که از ک

است. این دروازه آسبیکان نام داشته و موقعیّتش 

در باروی شمالی بوده است. یکی دیگر از 

ها در باروی جنوبی بود و چون به سمت دروازه

شد با این نام خوانده شده نرماشیر گشوده می

ای دیگر در باروی شرقی بود و چون است. دروازه

کرد، های شهر را فراهم میکوشکدسترسی به 

کوسکان نام داشته است. دروازة دیگر که نامش 

 کورجین بود در جبهة غربی قرار داشت. 

های نخستین دوران اسالمی آب بخشی در سده

شد که در جبهة از شهر بم از نهری تأمین می

شمال شرقی جریان داشت و در جبهة غربی، از 

در مرکز ضلع طریق یک سکو به شترگلوی واقع 

شده و از آن طریق وارد غربی ارگ وصل می

مجموعه شده است؛ از سوی مقابل یعنی ضلع 

شده است. های شهر وارد میشرقی خارج و به باغ

صنعت نساجی از دو مادة ابریشم و پنبه اهمّیت و 

نظیری داشته است؛ محصوالت آن به رونقی کم

شی از ای از کیفیّت دست یافته بودند که بخدرجه

بازارهای مصر، عراق و خراسان را در اختیار 

داشتند. گاه محصولی از آن طرازی بر قامت امراء 

رفت. شمار میبود یا بخشی از گنجینة امیری به

استحکامات قابل توجه شهر و نزدیکی آن به 

زرنج، مرکز حکومت امرای صفاری، باعث شد که 
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بم در سدة سوم هجری به عنوان کرسی والیت 

رمان انتخاب شود. ساختار غیرقابل نفوذ هستة ک

مرکزی شهر موجب شد که امرای صفاری، رؤسای 

معارض و مغلوب را از دیگر مناطق به قصد حبس 

به بم روانه سازند. در نهایت باید گفت که اهمّیت 

ای قاعدههای نخستین دوران اسالمی بهبم در سده

الیت است که دروازة رو به بم برخی از شهرهای و

 شدند. کرمان با نام این شهر خوانده می
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