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 سریزد
 یتاریخروستای 

 کویر مرکزی ایران حاشیهدر 

 زادهمحمدعلی عزت

 شناسیکارشناسی ارشد ایران جویدانش

 دانشگاه تهران
 

 درآمد

نوروز سال سفر در  .شده استجهانیان شناخته سریزد با داشتن آثـار تاریخی بسیار چشمگیر و جذاب؛ کمتر برای ایرانیان و

در همسایگی  ،گالری آثـار هنری با کاربریِ شدهخانه تاریخیِ بـازسازی-« خانه کسرا»از در بازدید به شهر یزد و  99۳1

 سریزد بکر و دنج روستـای در« قلعه سریزد» سویمرا به (9تصویر )از ارگی تـاریخی مسحورکننده تصویری  -یزد شکدهآت

یافت  در اینترنت سریزدهیچ نام و اثری از  ی که هنوززمان در نوب یزد، نزدیک شهر تاریخی مهریز؛کیلومتری ج4۰در کشاند؛ 

، و اهالی و مسؤوالن را به دیدار از آن شما، روستای تاریخی/ های این شهربـا توصیف جاذبه کوشمدر این گزارش، می. شدنمی

 .کنم ترغیب از این میراث تاریخی ارزشمند را به نگهداری و مراقبت

 

 

 

 

 

 

 

 

 (گالری خانه کسرا، یزد: مأخذدست، عکس از مهدی خبره) سریزد از باال قلعه (9 تصویر

 سریزد

سرشماری عمومی نفوس و مسکن، ) تن سکنه 429آنچه از سریزد بـاقی مانده، طبق تقسیمات کنونی کشوری؛ روستـایی است بـا 

ای بزرگ و حسینیه امعـجمسجد  ،های گوناگون تاریخیاز دورهدو کاروانسرا  و انبارآب چون ارگ، هشتاری هماما آث. (99۳1

ها با در ورود به سریزد، خـانه .چندان دور داردهای نهیک شهر در گذشتهنشان از  پررونق؛ همگی دیرپـا و گردانیِبا نخل

با انهای کهن ساختم. بسیار آرام و دلپذیر استروستا  ضایف. آیندار به پیشواز میانگیز انیبای گِلی، و باغهای هوسدیوارهای ز

زارع، بـاغهای میوه، م. استـرانی به سریزد بخشیدهران؛ رنگ و روی ناب ایوانه کویری ایـاری جادُنواز و معمادگیرهای چشمبـ

 .ندآیشمار میبه نشانه زندگی روستایی ،وزامر ر دنیایدهای گوسفند و حتی کاروانهای شتر، این سو و آن سو؛ گله
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 (عکس از پرتو اخوان)باغ انار در ورودی سریزد ( 2تصویر 

 

 
 (زادهعکس از محمدعلی عزت)سریزد کهن در کاهگلی  خانه( 9تصویر 
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 (زادهعکس از محمدعلی عزت)در سریزد  ورد استفادهمو  ویرانی قدیمساختمانهای ( 1و  4تصاویر 

 

          
 (عکس از پرتو اخوان)بسته در سریزد شترهای آذین( 7و  6تصاویر 
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 سریزد انبارهایآب

        های از دورهمعماری متنوع طراحی و با انبار سریزد دارای هشت آب

 .که نشانگر اهمیت باالی آن در گذشته است تاریخی استمختلف 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انبار چهاربادگیره، پیش از دوره صفویآب( ۳تصویر 
 (زادهعکس از محمدعلی عزت)

 ساله سریزد، از دوره صفوی1۰۰انبار آب( 1تصویر 
 (زادهعکس از محمدعلی عزت)

 محله پایینساله  9۰۰انبار آب( 99تصویر 
 (زادهعکس از محمدعلی عزت)

 انبار پای برج از دوره قاجارآب( 9۰تصویر 
 (زادهعکس از محمدعلی عزت)
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 سریزد قلعه

ارگ  هـایی دنـج و آرام، چهره افسونگربـاغها و کوچهدر جنوب غربی روستـای کنونی سریزد و پس از پشت سر نهـادن خانه

را شکوهمند ای بنـیزد و راهنمـای ارگ، این زد و سراهالی ی .(92تصویر ) گرددی سریزد یا همان قلعه سریزد پدیدار میتاریخ

 .(دانشنامه شهرهای ایران) کنندمیو برخی منابع این ادعا را تأیید منسوب ساسانی  دوره به

 
 (زادهعکس از محمدعلی عزت)آن ورودی دروازه سریزد از سمت  قلعهنمای ( 92تصویر 

 

دارد؛ دروازه تـاشوی  و دوره اسالمی تا پیش از سلجوقیان هایی از معماری و هنر دوره ساسانیسریـزد مؤلفه قلعهمعماری 

و اشیاء، وسایل  ها، اتـاقها، پستوهـا، تنورهـا؛اقهای ضربی، خانه، بارو، برجها، راهروها، طهای خشتی، دژ دوالیهورودی، دیواره

 ...نگ وکوزه، کاسه، تُ و اطرافش یافته شده؛ همچون قلعهشناختی در هایی که در کاوشهای باستانفلزی و سفالینه

 
 (پرتو اخوانعکس از )بام قلعه از  و دشت اطراف سریزد قلعهنمای ( 99تصویر 
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 سریزد قلعه دروازه ورودی( 94تصویر      

 (زادهعکس از محمدعلی عزت)     

 قلعهدرون سریزد از  قلعه استحکامات باروی( 91تصویر       
 (زادهعکس از محمدعلی عزت)                              

، بدل به ی ارگاروـب ردِـرشده گِـحف از شدن و قرار گرفتن بـر خندقِـای تـاشو داشته که با بارگ سریزد در گذشته، دروازه

و همـگی در  (9۳-96ویر اتص)هستنـد  (طبقه)اُشکوبه و سه -دوساختمانهای ارگ . (94تصویر ) استهشدمی آنپـل ورودی 

 .اندقرار داشته (91و  91تصویر )پوشش حفاظتی بـارو و هفت برج بلند و بسیار مستحکم آن 

 
 (پرتو اخوانعکس از )بام طبقه اول از  سریزد طبقه قلعهو سه -ساختمانهای دونمای ( 96تصویر 
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 سریزد طبقات دوم و سوم ساختمانهای قلعهنمای ( 97تصویر       

 (پرتو اخوانعکس از )به شکل اصلی     

 شده طبقات دوم و سومبخشهای بازسازینمای ( 9۳تصویر   

 (پرتو اخوانعکس از ) سریزد ساختمانهای قلعه           

 در دوره  شهررشد جمعـیت و گسترش ا ـامـا ب ؛بوده سکونتگاه مردم شهر باستانی سریزداستان، ـاحتماال در دوران بن ارگ ـای

سازی بیرون ارگ، انو ساختم اسالمی

کم نـقش سکونتی خود را از دست کم

 به انبار آذوقه، مهمات و اشیاءداد و 

 ثراین ا. قیمتی مردم سریزد بـدل شد

 شماره با 9914 خرداد 27 تاریخ در

 ملی آثار از یکی عنوان به 9۰۳4 ثبت

 9979از سال  و  9هرسید ثبت به ایران

در اختیار دولت ایران قرار گرفته و از 

داری ـملی نگهعنوان میراث آن به

  .گرددمی

__________________________________________________________________________ 
1. http://www.citypedia.ir/ مهریز-در-سریزد-قلعه / 

 (پرتو اخوانعکس از )بام قلعه سریزد از  قلعه استحکامات باروی( 91تصویر 
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 ی سریزدهاکاروانسرا

 بنای .هستند روستای تاریخیاین ای دیگر از تمدن کهن جلوه ،سریزددر شرق ( رباط نو)و نو ( رباط کهنه)کهنه ی هاکاروانسرا

و کامال پابرجا، ساخته دوره صفوی  کاروانسرای نو،. و کامال متروک است گرددباز میصفوی،  از دوره پیشبه  کاروانسرای کهنه

 .استکاربری گردشگری یافته و شده بازسازیدر سالهای اخیر رای کهنه قرار دارد و کاروانس نزدیکی در

 
 (زادهعکس از محمدعلی عزت) 99۳1سریزد؛ فروردین  رباط نو،( 2۰تصویر 

اند؛ اما هنوز کاروانهـای شتر در اگر چه با تغییر سبک زندگی مردم و پیرو آن، سبک و وسایل سفر، کاروانسراها از رونق افتاده

پناهگاه دنج و امن آن،  در. آسایندآیند، در این کاروانسرا میکنند و آنهایی که به سریزد میدشتهای کویری ایران سفر می

 .(29-29ویر اتص) بالندکنند و میآرمند، زاد و ولد میمی -این همرهـان تاریخی، پایبند و شکیبای ایرانیان کویرنشین-شترهـا 

 
 (پرتو اخوانعکس از )سریزد کهنه  استراحتگاه شترها، کاروانسرای( 29تصویر 
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 (زادهعکس از محمدعلی عزت) سریزد شترهای مادر و فرزند در رباط کهنه،استراحت امن ( 29و  22تصاویر 

هـا بوده و جالب ای اعیانی در گذشتهخورد که احتماال خانه، ارگی کوچک و زیبـا به چشم میی کهنهدر جنوب کاروانسرا

 .اکنون هنوز کاربرد مسکونی دارداست که هم

 
 (زادهعکس از محمدعلی عزت) سریزد ارگ مسکونی نزدیک کاروانسرای( 29تصویر 

 سریزد« پای نخل»حسینیه 

گفته اهالی بـه 2.است قاجارشده در دوره ساختهسریزد، حسینیه بزرگ روبازی قرار گفته که  روستای تاریخیدر مرکز 

قدیم سریزد که  هزار نفر است؛ اغلب از اهـالیمحل، در ایـام تاسوعا و عاشورا، این حسینیه معموال پذیـرای بیش از ده

کند کـه در آیین سنتی و در گـوشه حسینیه، نخـل عظیمی خودنمایی می. اکنون در یزد، تهران و کـرج اقـامت دارند

گردانی در سریزد؛ نشانه دیگری از شهر بودن سریزد و اهمیت آن پیشیـنه دراز نخـل. رودکار میگردانی بهمعـروف نخـل

 .در گذشته است

________________________________________________________________________  
2. https://iqna.ir/fa/news/2118484/ کشور-ملی-آثار-فهرست-در-مهریز-سریزد-نخل-پای-حسینیه-ثبت  
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 (زادهمحمدعلی عزتعکس از ) 99۳1ر؛ سریزد، فروردین رافَفَ دروازۀ

 ررافَفَدروازۀ 

( افتَرفَر)ساختمان خشتی عظیمی قرار گرفته که به گفته اهالی محل؛ دروازه شهر باستانی فَرافَر درشمال شرقی سریزد، بقایای 

خوبی مستحکم شده، اما از باال و روی سازه در معرض این اثر ارزشمند در وضعیت نامطلوبی است و هرچند پایه آن به. است

 .آسیبهای جدی در اثر باد و باران و آفتاب است

ساخت این . استنـام کهن سریزد بوده احتماال فرافرقدیم فرافر؛ و  شهر( دروازه)بخشی از سازه ورودی احتماال ی تاریخاین اثر 

 9.رسدی میصفودوره پیش از کم به زنیهـای تاریخدانـان، دستبنـا به گفته اهالی محـل به دوره ساسانی و بر پـایه گمانه

در حمله اعراب بـه ایـران در پایان دوره ساسانی، مدتها ( سریزدِ کهن یا باستانی)فرافر  شهر، گفته اهالی کهنسال سریزدبر بنا

 .استدر محاصره مهاجمان قرار داشته و سرانجام، ویـران شده

 مآخذ

 .لیاپژوهش محلی و گفتگو با اه( 9

 .«قلعه سریزد در مهریز»؛ (پدیاسیتی) وبالگ دانشنامه شهرهای ایران( 2

 .«فرافر»صداوسیمای مرکز یزد؛ وبگاه  (9

 .9911اردیبهشت  97، «معرفی شهرستان مهریز»وبگاه فرمانداری مهریز؛ ( 4

 .991۳آبان  97: روزرسانیآخرین به، «سریزد»پدیای فارسی؛ وبگاه ویکی( 1

 

 
__________________________________________________________________________ 

 .یزد استان گردشگری و فرهنگی میراث در کنار آن،شناسه اثر ( 9


