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کوهجهانبین

Names Club

حسینرستمیهفشجانی
نسل فردا

کوه زیبــای جهانبین به طــول حدود 30
کیلومتر از جنوب روســتای شــمسآباد تا
غرب روستای مصطفیآباد امتداد مییابد و
در غرب و جنوب شهر هفشــجان در استان
چهارمحال و بختیاری واقع شده است .جهت
رشتهکوه زاگرس از شمال غرب تا جنوب شرق
و مرتفعترین قلل این کوه به ترتیب داالنک

( 3342متر) ،نای هفشــجان ( 3315متر)
و نای شــمسآباد ( 3138متر) است .کثرت
چشمهساران،دامنههای سرسبز شمال شرقی،
صخرههای مرتفع و غارهای ژرف و نیز زیبایی
بینظیر قل ه مرکزی؛ یعنی نای هفشجان -که
در عین خود کمنظیر و منظمترین قلل کشور
اســت -از ویژگیهای منحصربهفرد این کوه
اســت .همانطوری که در کتب تاریخی نیز
احتمال میرود منطقهای که از آن بهعنوان
آب حیات و َمرغ هزار خانی یا هزار و یک چشمه
یادشده و در نزدیکی اصفهان قرار دارد ،همین

کوه زیبا و استوار جهانبین باشد .در دامنه این
کوه آثار تاریخی ،از شکلگیری تمدنهایی
کهن در هزارههای پیشازتاریخ حکایت دارد.
بقایای راههای سنگچین شاهراهی شوش
و خوزستان به اصفهان یا گبیانه ،کتیب ه نیمه
تصویرنگاری گرنوشته یا پیکتوگرام ،تپ ه شهر
کهنه و از همه مهمتر تپههای اسکندری که
خارقالعاد ه ترین آثار بشری این منطقه است
در ایجاد تمدنی بهصورت یک دولتشــهر و
قرار گرفتن تپ ه اسکندری بهصورت یک معبد
گاه عظیم چون زیگوراتهای بینالنهرین و

ایالمیان از ویژگیهای ممتاز دامنه این کوه
است .چشمههای بســیار زیاد آن سبب شد
تا این منطقه را با عنوان َمــرغ هزار خانی یا
منطقههزار و یک چشمه بشناسند حالآنکه
امروزه گردشــگاه چشــمه زنه در دامن ه قله
مرکزی جهانبین در غرب شــهر هفشجان
ازجمل ه جاذبههای گردشگری نزدیک به مرکز
استان است.
عالوه بر این گردشگاه ،چشمه وقت و ساعت
شمسآباد ،چشمه شعبان ،چشــمه رم رم،
چشمه سید ،چشــمه حســن و ....از دیگر

جاذبههای گردشگری این منطقه است .قله
مرکزی جهانبین یا نای هفشــجان دومین
نقط ه بزرگ و مرتفع جهانبین با ارتفاع حدود
 3315متر در غرب شهر هفشجان واقعشده
است .قل ه مرکزی جزو زیباترین و منظمترین
قلل ایرانزمین است که در فاصل ه 3کیلومتری
از شهر هفشجان و  118کیلومتری اصفهان
واقعشده و چشمانداز زیبا و خارقالعادهاش از
شهرکرد ،مرکز استان چهارمحال و بختیاری
که بام ایران نیز محســوب میشود ،بهوضوح
قابلمشاهده است.
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میراث
ارگ راین

مجیدبرزگر
نسل فردا

منوچهرلطفی
/رئیس انجمن مجموعهداران ایران

روز  29اسفندماه  1394مدت سه روز از سفر پانزدهروزه من به همراه خانوادهام جهت بازدید و دیدار با مجموعهداران شناساییشده در
طول سال که در استانهای اصفهان ،یزد ،کرمان و فارس ساکن بودند ،میگذشت که باالخره ساعت  3بعدازظهر به شهر رفسنجان رسیدیم.
طبق عادت ما مجموعهداران ،اولین چیزی که سراغ آن
را از مردم گرفتیم ،موزه آن شهر بود .عدهای اطالعی از
وجود موزه نداشتند! ولی چند نفر موزهای را جهت بازدید
به ما معرفی کردند .پس از پارک اتومبیل وارد بوستانی
در شهر رفسنجان شــدیم و به دنبال ساختمان موزه
گشتیم .به دلیل نبود هیچ تابلوی راهنمایی جهت پیدا
کردن موزه ،با مشکل مواجه شدیم و بعد از چند بار دور
زدن در پارک باالخره با پرس و جوی زیاد ساختمانی را
با معماری زیبا و پردوام و قوام پیدا کردیم .به آن نزدیک
و با شک و تردید وارد آن شدیم و تازه متوجه شدیم موزه
همینجاست .اولین سوالی که پس از ورود از مسئوالن
آنجا کردیم ،این بــود که چرا یک تابلــوی راهنما در
بیرون از پارک و در مسیر پیادهرو و خیابان اصلی نصب
نکردید؟ که پاسخشان این بود که جلوگیری میکنند!
من سؤال کردم چه کســی مانع میشود که خالصه

توضیحی ندادند و من در فکر فرورفتم چرا موزه آقای
رفسنجانی! در شهر و زادگاه خودش رفسنجان! اینقدر
مهجور مانده که حتی تابلویی نمیتواند داشته باشد؟
من که همیشه از مسائل سیاسی دوری میکنم و نقش
فرهنگی بزرگان و اشــخاص مطرح را رصد میکنم تا
سیاست آنها ،در آن وضعیت خیلی در خود فرورفتم و به
این فکر میکردم آیا نمره سیاست در زندگی ما اینقدر
بیارزش است؟ خالصه بگذریم .با ورود به ساختمان
که جذابیت معماری آن توجه من را بسیار برانگیخت و
با مشاهده انواع و اقسام هدایا ،آثار ،مکاتبات و نوشتهها
و تصاویر آیت ا ...رفسنجانی که خود ایشان به این موزه
که تحت مدیریت آقای مرعشی هست ،اهدا کرده بودند
پی به ارزش و زیبایی این اقدام بردم و آرزو کردم کهای
کاش مسئوالن دیگر نیز به این اقدام ارزنده دست بزنند.
در طی  2ساعتی که سرگرم دیدن این آثار بودم ،غرق

دروازه ارگ سمنان
محمودرحیمیان
نسل فردا

دروازه ارگ سمنان ،شــاخصترین اثر تاریخی این
شهر و نماد آن محسوب میشود .ساختمان اصلی
ارگ ســمنان بهعنوان دارالحکومه شهر و در زمان
حکومت حاجی بهمن میرزا بهاء الدوله فرزند فتحعلی
شاه قاجار بنا شد که شامل اماکنی مثل تلگرافخانه،
قراول خانه ،آبانبار ،حمام ،حســینیه و ...بوده که
امروز جز چند عکس اثری از آنها بهجا نمانده است.
دروازه ارگ درواقع ورودی شمالی ارگ دولتی سمنان
بوده که به دستور ناصرالدینشــاه قاجار و در زمان
حکومت انوشــیروان میرزا ضیاء الدوله پســر دهم
عباس میرزا نایبالسلطنه در سال 1302ه.ق ساخته
و به ساختمان اصلی اضافهشــده است .بنای اصلی
دروازه با ارتفاع  7متر از آجر ساختهشــده که دارای
دو نمای شمالی و جنوبی بوده و ازنظر هنر معماری

مریمحجتی
مهندسیشهرسازی

و کاشیکاری در نوع خود ،نمونه ارزشمندی است.
نمای شمالی که بهمراتب زیبا تراز نمای جنوبی است
شامل شش مناره تزئینی با ارتفاع مختلف و نقوش
هندسی و اساطیری است .در باالی پیشانی این نما
و در بین بلندترین منارهها ،کاشیکاری هفترنگی از
نبرد اسطورهای رستم و دیو سپید به شکل نیمدایره،
زیبایی و اهمیت ویژهای به آن بخشیده است .درست
در باالی ورودی ،تصویر سربازان قاجاری با اسلحه و
تجهیزات ،کاشیکاری شده است ،در طرفین ورودی
نیز تصویر شیر و خورشید و سرباز قاجاری بهصورت
متقارن نقش بستهاند .در باالی دیوار اصلی بنا ،پنج
کتیبه به خط نستعلیق ســفید و زمینه الجوردی
در بین گل و برگهای اسلیمی متن زیر را در خود
جایدادهاند« :برحسب امر قدر بندگان سکندرشان
اعلی حضرت القدس همایون شاهنشــاه جم جاه
فلک بارگاه و ملجأ السالطین و الخاقان ابن الخاقان
بن الخاقان ناصرالدینشاه قاجار خلد ا ...ملکه و دولته

در نوشتهها ،آثار و تصاویر مربوط به زمان مسئولیتشان
در کسوت ریاست جمهوری شدم .این آثار شامل هدایا
و یادگاریهای سران و مسئوالن کشورهای خارجی،
الواح و یادبودهای اهدایی مسئوالن و انجمنهای داخلی،
آثار شخصی و خصوصی ایشان مانند رادیو ،جانماز و ،...
آثار مکتوب و دستنوشتههای ایشان و تصاویر کمتر
دیدهشده شامل عکسهای خصوصی و زمان مسئولیت
وی میشد .اقدام به گردآوری و نظم بخشیدن به چنین
آثاری همانا شعوری اســت واال .آخر وقت موزه و زمان
تعطیلی فرارسید و ما بهناچار بایستی موزه را علیرغم
میل باطنی ترک میکردیم .در هنگام خروج از مسئوالن
موزه که به گرمی با ما همصحبت شــدند ،تلفن آقای
مرعشی که آن لحظه حضور نداشتند را گرفتم .فردای
آن روز پس از ترک هتل با آقای مرعشی تماس گرفتم
که بامحبت بسیار با من صحبت کرد .افسوس که وقت
به سعی و اهتمام جناب اشرف ضیاء الدوله انوشیروان
میرزا حکمران سمنان ،دامغان ،شاهرود ،بسطام اتمام
همت پذیرفت ،فی شــهر محرمالحرام سنه بیچی
ئیل خیریت دلیل» در کنار همین ســطر با خطی
ریزتر هنرمندان خالق این اثر ارزشــمند و ماندگار
بدین شرح معرفیشدهاند« :هزار و سیصد و دو .عمل
استاد حبیبا ،...ولد اســتاد علی کاشیپز کاشانی
کتیبه محمدباقر ولد حاجی سید مهدی الطباطبائی
السمنانی» .درب اصلی این دروازه در نمای شمالی
قرارگرفتــه و از الــوار قطور بــا گلمیخهای آهنی
ساختهشده است .نمای جنوبی بهمانند نمای شمالی
از آجر ساختهشده و در طرفین آن دو اتاق با ایوانهایی
در جلوی آنها و دو راهروی کوچک بهصورت متقارن
و مدخل اصلی در وسط آنکه محل عبور و مرور بوده
قرارگرفته اســت .در باالی مدخل ورودی و متقارن
با نمای شــمالی ،کتیبهای به شکل نیمدایره با خط
نستعلیق و متن زیر به چشم میخورد« :السلطان ابن
السلطان سلطان صاحبقران ،ناصرالدینشاه قاجار
 »1302پس از پیروزی انقالب اسالمی ،عدهای قصد
تخریب این کتیبه را داشتند که باهمت ریاست وقت
سازمان میراث فرهنگی ،پوششی از گچوخاک جهت

نبود و نتوانستم با ایشان مالقات حضوری داشته باشم
و برای رفتن به کرمان راهی جاده شدیم و مثل هرسال
زمان تحویل سال نو را در جادهها بودیم و فقط ما بودیم
و پلیسهــای راهور که با گرمی برای ما دســت تکان
میدادند و به این نوع سال نو را تبریک میگفتیم.
ما مجموعهداران این را خوب میدانیم که ممکن است
پس از چند سال از مرگ ما ،بازماندگان ما را به فراموشی

محافظت روی آن کشیده و مانع از تخریب آن شد .در
سال 1372این پوشش تخریب و کتیبه اصلی مجددا
آشکار شد .دروازه ارگ سمنان در حال حاضر به یکی
از میدانهای اصلی شهر تبدیل و در تقاطع خیابان
طالقانی و شیخ فضل ا ...نوری واقعشده است .بازدید
از این مکان در تمام طول ســال و ساعات شبانهروز
امکانپذیر و کامال رایگان است .این بنای ارزشمند و

بسپارند؛ اما آن چیزی که هرگز فراموش نمیشود ،نمره
فرهنگی ما هست که بخشی از آن شامل آثار فرهنگی
هنری بهجامانده از ماست که در طی نسلهای آینده
در موزهها مورد بازدید واقع میشــوند و عالوه بر آن
اقدامات فرهنگی ماســت که در خدمت بشریت قرار
میگیرند.
روحشان شاد...

زیبا در سال ۱۳۵۸با شماره ۳۹۵در فهرست آثار ملی
ایران به ثبت رسیده است.
منابع
 -1کتاب چهــره ایــران ،راهنمای گردشــگری
استانهای ایران ،موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی
گیتاشناسی
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اینخانهرانوسازینکنید

بافتهای فرسوده ،تنها فرصتهای سکونتی برای کمدرآمدترین اقشار جامعه شهری هستند .حدود یک دهه است که نوسازی بافتهای
فرسوده بهعنوان یکی از ضرورتهای توسعه در کالنشهرهای کشور محسوب میشود؛ درحالیکه شاید امروزه کمتر متخصصی را بتوان
در حوزه مسائل کالنشهرها یافت که با ضرورت نوسازی بافتهای فرسوده موافق نباشد ،هنوز رابطه این تالشها با وضعیت سکونتی کمتوانترین
اقشار شهری قابلبررسی است .نوسازی هر خانهای ،میتواند به معنای افزایش کیفیت سکونت و باال رفتن ارزش زمین و مسکن در محدوده تلقی
شود ،اما از نگاهی دیگر به معنای کاهش امکان دسترسی برای خانوادههایی است که جویای مسکن ارزان هستند.
غفلت از آینده این اقشار قطعا نگرانکننده خواهد بود.
طی سالهای گذشته شــاهد طرح و اجرای موجی از
قوانین و برنامههای نوسازی و بهسازی در سطح کشور
و بهخصوص در کالنشــهرها بودهایــم .دالیلی چون
آسیبپذیری بافتهای فرسوده در برابر سوانح طبیعی
و غیرطبیعی ،آسیبها و جرائم اجتماعی موجود در این
بافتها و نیز توجیههایی همچون ضرورت توسعه درونی
شهرها ازجمله دالیلی هستند که توجه به این مسئله را
روزبهروز افزایش میدهند .این برنامهها در مقیاسهای
متفاوت و بــا رویکردهای گوناگونی تالش داشــتهاند
وضعیت بافتهای نابسامان شهری را بهبود ببخشند.
این در حالی است که سکونتگاههایی اینچنین ،نقشی
حیاتی در زندگی و سکونت اقشار کمدرآمد شهری بازی
میکنند.درصورتیکهایننقشدرنظرگرفتهنشود،ادامه
روند نوسازی میتواند صدمات بسیاری را به این بخش از
بدنه جامعه وارد سازد.
زندگیبامنابعمالیمحدودهموارهشرایط
ویژهایرامیطلبد
زندگی با منابع مالی محدود همواره شــرایط ویژهای
را میطلبد .تأمین ضرورتها و تالش برای پاســخ به
نیازهای اضطراری یکی از ویژگیهای فقر شهری است.
مسکن برای پایینترین سطوح درآمدی جامعه کنونی
ما بهعنوان یک حداقل ضروری مطرح است .قابل حصول
بودن یک واحد ســکونتی که در عین پاســخگویی به
ضروریترین نیازها کمترین هزینه را در برداشته باشد،
عاملیمهمدرتنظیمشرایطزندگیخانوارهایکمدرآمد
شهری محســوب میشــود ،اگرچه این امر به معنای
کاهش شدید کیفیتهای ســکونتی باشد .بافتهای
فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی اصلیترین منابع
تأمین مسکن حداقلی برای اقشار کمدرآمد محسوب
میشود .این بافتها با شــرایط ویژهای همچون تراکم
جمعیتیباال،سرانههایمسکونیوخدماتیپایین،معابر

غیراستاندارد ،ایمنی و امنیت نامطلوب ،خدماترسانی
نامناسب،مشکالتحقوقیوثبتیفراوان،ساختمانهای
غیراستاندارد و ناپایدار و سایر دیگر مسائلی که عمدتا
بهعنوانمشکالتآنهاشناختهمیشود،تقریباتنهاشانس
برای دستیابی به یک سرپناه با حداقل هزینه را فراهم
میآورند .هرکدام از این ویژگیها مشکالت سهمی را در
کاهشهزینهزمینومسکنبهعهدهداشتهواسکانفقر
دراینمحدودههاراممکنساخت هاند.درعینحالتغییردر
وضعیتهریکازاینخصوصیات،میتواندمنجربهباالیا
پایینرفتنقیمتزمینومسکنشدهوبهبروزتفاوتدر
الگوهایسکونتیبینجامد.
ساماندهیبافتهایفرسودهباتمامیفوایدیکهبرایآن
برشمرده شده ،عمدتا و با هر روشی که در پیش میگیرد،
به دنبال بهبود کیفیتهای محیطی و بهتر ســاختن
وضعیتسکونتدرمحدودههایفرسودهونابساماناست.
اینمسئلهبهخودیخودباافزایشارزشزمینومسکنو
درنتیجه باال رفتن هزینه سکونت همراه میشود .صدمه
ناشــی از این امر بیش از همه متوجه اقشاری است که
بهصورتمستقیمازافزایشقیمتزمینسودینمیبرند،
اما تحت تأثیر آن قرار میگیرند .برای نمونه میتوان به
گروههایاجارهنشینهااشارهکرد.بخشمهمیازسرمایه
این افراد را پسانداز ثابتی تشکیل میدهد که بهعنوان
پول رهن پرداختشده و در طول زمان از یک صاحبخانه
به صاحبخانهای دیگر منتقل میشود .هر رویدادی که به
کاهشارزشپولبینجامد،قبلازهمهوبهمحسوسترین
شــکل ،تأثیر خود را بر زندگی گروههای اجارهنشینها
نشان میدهد .باال رفتن قیمت زمین و مسکن نیز از این
قائده مستثنی نیست و طبیعیترین نتیجه آن ،اجبار
مستاجرین به تغییر وضعیت سکونت خود است .تقریبا
شروع هر یک از پروژههای نوسازی به معنای بیرون رانده
شدن اجارهنشینهای پیشین آن محدوده است .با بهبود
کیفیت سکونت و افزایش ارزش زمین و مسکن پس از

اتمام پروژه ،این افراد توانایی بازگشت به سکونتگاه قبلی
خود را از دست میدهند .این امر را میتوان به آیندگانی
از همین قشر نیز تعمیم داد که با توانایی مالی اینچنین
محدود،بهدنبالخریدیااجارهمسکنخواهندبود.
ســاماندهی بافتهــای فرســوده علیرغــم تمامی
ضرورتهایش،تنهاهنگامیمیتواندامیدبخشباشدکه
بابررسیروندگسترش،کاهش،تولیدیاجابهجاییفقردر
شهرهمراهشود.جستوجویمابهدنبالراههاییمناسب
جهت ساماندهی بافتهای فرسوده ادامه دارد و باگذشت
زمان،منابعبیشتریبهاینبخشاختصاصپیدامیکند.
بااینوجود هر گا ِم روبهجلوی نوسازی ،اجارهنشینهای
کنونی محدودههای فرســوده را یک گام دیگر به عقب
یراند.نوسازیهرواحدمسکونیمساویاستباآوارگی
م
ساکن قدیمی یا متقاضی آینده آن و تالشش بهمنظور
یافتن مکانی دیگر؛ مکانی که بتوان بدون دستکاری در
سایر هزینههای زندگی در آن اسکان یافت .این روند ادامه
مییابد و چنانچه اهداف این برنامههای قانونی کشور-
مبنی بر نوسازی تمامی بافتهای فرسوده -محقق شود،
تأمینمسکنتوسطخانوادههایکمدرآمدجزبااستفاده
ازروشهایغیرقانونیامکانپذیرنخواهدبود.اینمسائل
اگرچهدرادامهحیاتبخشمهمیازساکنینشهر،دارای
اهمیت زیادی هستند ،در طرحها و برنامههای توسعه
شهری نادیده انگاشته میشوند .ساماندهی بافتهای
فرسوده علیرغم تمامی ضرورتهایش ،تنها هنگامی
میتواند امیدبخش باشد که با بررسی روند گسترش،
کاهش ،تولید یا جابهجایی فقر در شــهر همراه شود.
افزایش کیفیتهای محیطی و باال بردن ارزش سکونت
در محدودههای نابسامان بیش از همه برای صاحبان این
امالک سودآور است .اینگونه اقدامات سایر متقاضیان را
درصورتیکهنتوانندجزئیازاینمجموعهشوند،بیپاسخ
میگذارد.تالشهاییهمچونتوانمندسازییامشارکت
تنها با افزایش سرمایه غیرمنقول ،مالکان کنونی بافت

را موردحمایت قرار میدهند ،اما اســتفادهکنندگان از
بافتهای فرسوده را تنها این افراد تشکیل نمیدهند.
لذا دراینباره پرسشهای فراوانی وجود دارد که هیچگاه
پرسیده نشده و درنتیجه هیچ زمانی نیز پاسخی دریافت
نکردهاند .ما هرگز مجال این را نداشــتهایم که از خود
بپرسیم بافتهای فرسوده چگونه بهجود آمدهاند و آیا
ساماندهیمیتواندمشکلآنهاراحلکند؟درچهصورتی
خطر تشکیل و گسترش بافتهای فرسوده جدید وجود
دارد؟ پس از اجرای بسیاری از طرحهای تأمین مسکن،
مخاطبین طرح تالش میکنند با فروش یا اجاره خانه
خود ،مزیت مالی تولیدشده را برای پاسخگویی به سایر
ضرورتهایشان به جریان بیندازند .با توجه به این امر،
آیا یارانهای که از طریق نوسازی بافت فرسوده به بخش
مسکنتزریقشده،درهمینبخشباقیخواهدماندیادر
سالهایآیندهبامهاجرتساکنینآنبامحلههاییسطح
پایینترروبهروخواهیمبود؟
آیا اجارهنشینهایی که نتوانستهاند در طرحهای نوسازی
مشارکتکنند،جاییبرایسکونتخواهندیافتیاروند
طردشدنآنهاتاتوسلبهشیوههاییغیرقانونیوتشکیل
سکونتگاههای غیررسمی جدید ادامه خواهد یافت؟ آیا
توانمندسازی ساکنین کنونی به شیوهای که ما آن را پی
گرفتهایم ،حل مشکالت نســلهای بعدی را نیز در پی
خواهد داشت یا تنها نگرشی سطحی را دنبال میکنند؟
آیا اقدامات ما راهحلهایی دائمی و ریشهدار هستند یا
در آینده فقر و فرسودگی بازهم صورت جدیدی به خود

گرفتهومارانیازمندصرفهزینههایدیگریمیسازند؟
آیا روند انتقال و گسترش فقر تنها بهصورت ارثیه از پدر به
فرزند میرسد و میتوان با کنترل این روند از گسترش
آن جلوگیری کرد یا در آینــده با کمدرآمدهایی روبهرو
خواهیم شــد که هیچگاه موضوع حمایت هیچ طرح یا
برنامهای نبودهاند؟ در این صورت ،آیا برای رفع نیازهای
آنان چارهای اندیشیدهایم یا تنها تالش خواهیم کرد مانع
تخلفاینافرادازقوانینوضوابطتعیینشدهخودشویم؟
اینسؤاالتوبسیاریدیگر،پرسشهاییهستندکهالزم
است پیش از دست زدن به هرگونه اقدامی در خصوص
سکونتگاههای نابسامان شهری موردتوجه قرار بگیرند.
اتخاذ سیاستهای مناسب تنها پس از یافتن پاسخهایی
درخور برای این پرســشها امکانپذیر است .مسائل
بسیاری هستند که الزم اســت پیش از شروع نوسازی
بررسی شوند .بافتهای ناکارآمد ،نمود کالبد فقر شهری
هستند .ضروری است بازسازی آنها نه بهعنوان یک هدف
مستقل ،بلکه در راستای پاسخگویی به مسئله مسکن
و معیشت مدنظر قرار گیرد .در غیر این صورت ،چهبسا
پسازصرفهزینههاییهنگفتبراینوسازیبافتهای
فرسوده و تزریق یارانههای گوناگون به این بخش ،تنها
شــاهد افزایش فاصله کمدرآمدترین اقشــار جامعه با
سایرین،تالشآناجهتبهکاربردنظرفیتهایقانونی
و غیرقانونی شهر جهت پاسخگویی به نیازهای خود و
درنهایت ،تحمیل هزینههای جدیــد به این مجموعه
کالنباشیم.

ارگ ،قلعه ای است کوچک در میان قلعهای
بزرگتر و معموال محــل زندگی و حکومت
امیر و فرمانروای آن منطقه است .بزرگترین
بنای خشتی جهان ،ارگ بم بود که متأسفانه
در زلزله  1382از بین رفت و خوشبختانه در
حال بازسازی است و امید میرود که دوباره
به دوران اوج و شــکوفایی خود برگردد؛ اما
بعــدازآن ارگ راین ،دومین بنای خشــتی
جهان نامگرفته اســت که آنهم در استان
کرمان و در شــهر راین در  100کیلومتری
شــهر کرمان روی تپهای قرارگرفته است.
این ارگ هم تا حدودی شبیه ارگ بم است
و بهعنوان خواهر کوچکتر ارگ بم شهرت
دارد .ارگ راین با بیش از  22000مترمربع
مساحت در جنوب غربی شــهر راین واقع
است.
راین در دامنه کوه هزار قرار دارد که یکی از
مناطق سرسبز و خنک این استان کویری
است .این شهر در چهارراه تجاری کاروانها
از شمال تا جنوب (خراسان تا بندرعباس) و
از غرب تا شرق (اروپا ،مصر و عراق تا هند)
بوده و پارچههای ســاخت این سرزمین در
عراق و مصر به فروش میرســید .در ضمن
این شهر یکی از مراکز ساخت ادوات نظامی
مانند چاقو و شمشیر و بعدها تفنگ بود که
نیاز نظامیان و ســپاهیان را تأمین میکرد.
قدمت تاریخی ارگ راین به قبل از اســام
و به دوره ساســانیان برمیگردد و در منابع
قرن اول هجری هم از آن نامبرده شده است.
مصالح کلی آن خشــت خام است و بعد از
تخریب ارگ بم براثر زلزله بیشتر موردتوجه
گردشگران بهخصوص گردشگران خارجی
قرار گرفت .نقشــه ارگ تقریبا مربع شکل
اســت با یک ورودی در شــرق آن با سردر
باشکوه و بزرگ که در باالی آن اتاق نگهبانان
دروازه بوده ســوراخهایی در ایــن اتاقها
تعبیهشــده بود که ورود و خــروج مردم را
کنترل میکردند و در زمان جنگ ازآنجا آب
جوش و آتشبر سر دشمنان میریختند .این
ارگ دارای حصاری بوده با ارتفاع  10متر .از
برجهای  16گانه آن 12 ،برج بیرونی بوده و
مهمترین برج آن (به نام برج مادر) از دیگر
برجها اطالعات را میگرفته و به سربازخانه
و مرکــز حکومتی انتقال میداده اســت و
دورتادور حصار هم خندقی کشیده شده بود.
این ارگ تا  150ســال پیش محل سکونت
بوده و قســمتهایی از آن تخریبشده بود
که تاکنون بارها تعمیر و مرمتشده است .در
کنار ارگ راین قلعههای دیگری هم بودند که
حتی قدیمتر از ارگ راین بودند که متأسفانه
براثر حوادث طبیعی از بین رفتهاند و دیگر
اثری از آنها نیست .قســمتهای مختلف
ارگ شامل حاکمنشین ،اعیاننشین ،عامه
نشــین ،بازار ،چهار انبار ،آتشکده ،مسجد،
ســربازخانه ،مکتبخانــه ،اصطبل های
زمستانی و تابستانی و ساختمان قرنطینه
است .در نحوه ساخت و مصالح قسمتهای
اعیاننشین و عامه نشین تفاوتهایی وجود
دارد و همچنین در بیرون ارگ اتاقکی وجود
دارد که االن محل یــگان حفاظت از ارگ
است ولی در سابق قرنطینه بوده و کسانی را
که برای اولین بار میخواستند به ارگ وارد
شوند در آنجا قرنطینه میکردند تا مبادا با
خود بیماری به داخل ارگ بیاورد .ارگ راین
یکی از دژهای مهم ایران بوده و همانطور
که گفتیم در آن چاقو و شمشــیر و تفنگ
ساخته میشــده و در زمان نادرشاه افشار
محل حکومت فرمانروایی میرزا حسینخان
راینی و پس از او پســرش محمدعلیخان
در دوره زندیــه بود و به همیــن خاطر در
بسیاری از منابع ،این ارگ را به نام ارگ میرزا
حسینخان هم آوردهاند.

