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  مقدمه:
-روید بلکه در شاخسار معرفتش مردان و زنانی پا به عرصـه گیتـی مـی   در کویر، تنها طاق و گز نمی

  ور و مقاوم، مهربان و دوست داشتنی پرتالش و غیرتمند.گذارند همچون طبیعت کویرش صب

اینک اردکان، این دیار کهن تاریخ بر اریکه کویر تکیه زده و حکمران بالمنازع سـرزمین کویریسـت.   

مردمانش به شهادت زمانه در طول تاریخ، گوي سبقت را از دیگران ربوده که حتی حمداهللا مستوفی 

ــ  ــاریخ جـــامع مفیـــدي نیـ ــار  صـــاحب کتـــاب تـ   ز لـــب بـــه ســـتایش و تمجیـــد از ایـــن دیـ

  نویسد:گشاید و میمی

دانشـمندان بـوده و هسـت و در     در این قصبه شریفه از قدیم االیام توطن فضال و حکما ومنجمین و

هـاي  توان با گام نهادن در کوچـه اصحاب هوش به یونان کوچک اشتهار دارد. به راستی که می میان

  ر از صفا و صمیمیمش ، یر سر سفره عشق نشست.هاي پکاهگی این دیار و خانه

  هاي الوان(خانه طبایی)شیشه
-تشکیل شده که ارد به معنی مقدس و کان به معنی معـدن مـی  » کان«و » ارد«اردکان از دو کلمه 

باشد. اما درجامع مفیدي ارد را به کسر الف به معنی دور معنی کرده و نوشـته اسـت چـون اطـراف     

وجود دارد، در نزد مردم این منطقه به اردکان معروف شده اسـت. ممکـن اسـت    اردکان معادن زیاد 

» ارتاکـان «رود نام اردکان از کلمهباتیان اردکان نیز زرتشتیان بوده باشند. در این صورت احتمال می

  به معنی راستی و درستی آمده باشد که در آیین زرتشتی یک از ایزدان است.

زرتشتیان نیز بوده و هم اکنون چنـدین خـانوار زرتشـتی در شـریف     اردکان از دیر باز محل سکونت 

باشند و داراي در مهر(محل عبادت زرتشـتیان) و چنـد پرستشـگاه در اطـراف     آباد اردکان ساکن می

شریف اباد هستند. همچنین در کوههاي اطراف این شهر پرسشتگاههاي زرتشتیان وجود دارندکه از 
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ز چک چک را نام برد که از بزرگترین پرسشـتگاههاي زرتشـتیان در   توان پیر سبمعروفترین آنها می

شود. این مکان همه ساله زرتشتیان زیادي را از سراسر جهان، براي انجام مراسـم  جهان محسوب می

  باشد.خاص در اوایل تیرماه، پذیرا می

نیـز مشـهور    »بهشـت معـادن  «این شهر کویري بدلیل دارا بودن معان زیاد در نزد ایران دوستان به 

توان به معدن اورانیم، معـدن سـنگ آهـن چـادرملو، مـدن      گردیده است که از جمله این معادن می

باریت، سرب، روي، طالق، تنگستن و سیلیس اشاره کرد. در حوزه شهرستان اردکان در حال حاضـر  

  باشد.شصت معدن فعال می

  بافت تاریخی
  است از: زیباترین قسمتهاي بافت تاریخی این دیار عبارت

مسجد جامع محمدحسین، مسجد جامع، دربند صدر الفضال، دربند مجدالعلما، دربند سلطان، دربنـد  

حاج مالتقی، دربند حکیم باشی، بازار چهارسـوق، منـزل آیـت اهللا خـاتمی، منـزل الصـاري، منـزل        

  صدرالفضال، منزل تقدیري، منزل سنایی، برج علی بیک و ...
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  تشتیان)(زیارتگاه زر چک چک
این مکان از مهمترین زیارتگاههاي زرتشتیان جهان است که در میان کوه واقع شده و همه ساله در 

ــارت آن          ــه زی ــنج روز ب ــدت پ ــه م ــتیان ب ــن از زرتش ــزاران ت ــاه ه ــرداد م ــانی خ ــاي پای   روزه

  باشد.می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مسجد چرخاب
رفیـع و داراي دو ایـوان سـتون     مسجد حاج رجب علی مسجد تابستانی محله چرخاب است با ایوانی

اي است که در زمان عبور از کوچه، داخل مسجد را بـه دلیـل   دار، نوع ساخت ورودي مسجد به گونه

  توان دید.چرخش در ورودي نسبت به قبله نمی

  هاخانه تقدیري
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اي به جـا مانـده از زمـان قاجاریـه اسـت کـه       این خانه که در بافت قدیمی شهر بنا شده است، خانه

هـاي ایـن   باشد. از زیباییمشتمل از دو خانه نوکرنشین و اعیان نشین و تنها یک مطبخ مشترك می

هاي الوان نام برد. این بنـا تمـامی خصـلت تـاي     ها و پنج دري ها با شیشهتوان به سه دريخانه می

انی نشـین  باشد؛ زمستان نشین، صفه، تابستانی نشین، پایـاب و ... زمسـت  یک خانه کویري را دارا می

هاي خانه هاي کویریست که یـادگیر دارد. درب اتـاق پـنج    خانه تقدیري جزو معدود زمستانی نشین

هاي الوان، زیبایی خاصی به بنا بخشیده است. پایـاب و قنـات خانـه از    ها و شیشهدري با گره چینی

  بخشد.گیرد. آبی که فضاي خشک خانه را جانی دوباره میقنات بهاالدین آباد سرچشمه می

  اي به جا مانده از دوران ساسانیان آرمیده است پرفریاد و آرامش هزار آوایش قلعه خرانق بر فراز تپه

  کند.هاي خرم مالیم زمزمه میرا قرنهاست که همراه با نسیم

هـاي مسـکونی روسـتایی    خوانید: قلعه خرانق یکی از بزرگتـرین قلعـه  اردکان، مهد ادب در ادامه می

هاي آن از خشت و گـل سـاخته شـده اسـت. ایـن قلعـه از آن       مایشگاهی است که غرفهاستان یزد ن

هایی است که براي حفظ موجودیـت و اصـالت بـراي اسـتان یـزد بـه ارمغـان آورده اسـت.         مجموعه

مساحت این قلعه در حدود یک و یک دهم هستند. قلعه حصـارهایی اسـت کـه آن را احاطـه کـرده      

خانـه دو یـا سـه طبقـه اسـت و       80ود. این بافـت قـدیمی داراي   شاست و موجب استحکام آن می

متناسب با توانایی اقتصادي و موقعیت اجتماعی قلعه نشینان طراحی و ساخته شده است. از خشـت  

و گل است و سقف آن از تیرهاي چون حصیرهاي الیافی، چـوب و پوشـال اسـت. ایـن خانـه داراي      

ت که متصل به بدنه قلعه است. همچنـین ایـن قلعـه    هاي است و داراي شش برج نگهبانی ااسسقف

هاي باریکی است کـه  داراي چهار دروازه به پایین، رضاخان سرداري و خالواست و اطراف قلعه کوچه

معروفترین آن کوچه گرگ است در این کوچه به نام گرگ شایان ذکر اسـت کـه در گذشـته موقـع     
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کردنـد.  ند و بعد به آنها حملـه مـی  کشاندا به دنبال میورود غارتگران به قلعه، مردم این روستا آنها ر

مورد آن در فهرسـت آثـار    23قلعه تاریخی و باستانی شناسایی و نقشه یزد  45در استان یزد حدود 

  ملی کشور به ثبت رسیده است.

کیلومتري شـمال شـرقی شـهر یـزد و جـز       125بخش خرانق در 

ین بخش کشـور  شود. خرانق بزرگترمی شهرستان اردکان محسوب

است و وسـعت آن بـه تنهـایی از کـل اسـتان آذربایجـان شـرقی        

-وسیعتر است. خرانق از لحاظ اقتصادي داراي اهمیـت ویـژه مـی   

باشد، چون معدن چادرملو و معادن اورانیم کشـور در ایـن بخـش    

-باشد. خرانق را در تاریخ خورانق یعنـی زادگـاه خورشـید مـی    می

باشـد. در  نفر دارد و داراي بخشداري مسـتقل مـی   2000ی بالغ بر اند. این بخش کشور جمیعتگفته

طبس واقع است. از لحاظ اقلیمی داراي دو اقلیم کویري و کوهستانی است و خـود   -شرق جاده یزد

ــت و داراي      ــده اســــ ــع شــــ ــتانی واقــــ ــه کوهســــ ــق در ناحیــــ ــتاي خرانــــ   روســــ

عیت روستا امروز در بخـش  ویژگی هاي زیر است. امروزه داراي دو بخش جدید و قدیم است که جم

  جدید ساکن است.

  

  خرانق کجاست؟
انـد، از آن پـس بـا    یزد، اردکان، خرانق و چک چک این مکانها را سرزمین یـزدان و یـزدیش نامیـده   

اي نیایشگاه ها و آتشکده هاي متعددي که در این دیار برپا شد و این منطقه جایگـاه مـذهبی ویـژه   
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هـاي  هاي کهن ایران شـد. ایـن منطقـه یکـی از سـرزمین     آیین بافت و محل عبادت ایزدان و خداي

  باستانی اقوام ایرانی بوده است که میراثی درخشان از فرهنگ و تمدن در ادوار مختلف تاریخی دارد.

انـد، روسـتاي کـویري خرانق(خـورداق)     گفتهیعنی زادگاه خورشید می» خورانق«خرانق را در تاریخ 

 60از بخش هاي شهرستان اردکان استان یزد بوده کـه در فاصـله    مرکز بخشی است به همین نام و

طـبس) واقـع    -کیلومتري شمال شرقی شهر یزد(در شرق جـاده یـزد   85کیلومتري شرق اردکان و 

  باشد.است و داراي بخشداري مستقل می

نفر جمعیت از لحاظ وسعت بزرگترین بخش کشور  2000کیلومتر مربع وسعت و  22000خرانق با 

و وسعت آن به تنهایی از کل استان آذربایجان شرقی وسیعتر است. این روسـتا در دامنـه کـوه    است 

  متر) قرار گرفته است. 3185هاي خورانق با قلعه معروف خونزا(به ارتفاع 

خرانق در ناحیه کوهستانی واقع شد است و اقلیم کویري، بیابانی و هواي گرم و خشک دارد، دمـاي  

درجـه بـاالي صـفر     42درجه زیر صفر و در گرم ترین روزهاي سال به  12ه آن در سردترین شبها ب

  تر است.رسد، در تابستان هواي خرانق از مناطق دیگر استان به نسبت، خنکمی

این روستا از لحاظ کمیت سفره آب زیرزمینی بسیار فقیر است و اراضـی محـدوده آن بـه شـدت در     

هاي گچ و نمک درصد بزرگی از سطح منطقه را الیهمعرض فرسایش ، تخریب و نفوذ شوري است و 

  پوشانده است.

از حوالی روستا(دامنه ارتفاعات) بـه   مسیلی بزرگ و عمیق به شکل رودخانه اي فصلی به نام دوکالی

  شود.کیلومتر جاري می 22سمت کویر در انجیر تا فاصله 
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تا، در بخـش جدیـد سـاکن    این روستا امروزه داراي دو بخش جدید و قدیم است که جمیعـت روسـ  

خـانوار و   145است و به علت افزایش مهاجرت به شهر، کاهش جمعیت داشـته و هـم اینـک تنهـا     

  نفر جعیت در این روستا ساکن هستند. 530

شغل اصلی ساکنان عموماً کشاورزي یا باغداري اسـت و در کنـار آن گـاهی بـه دامـداري در سـطح       

یبافی هم مشغولند، محصوالت عمده این روستا: گندم، هـویج،  پردازند و زنان به قالکوچک روستا می

  پنبه و خربزه است.

روستاییان در فصولی از سال ناچار در امور ساختمانی یا سایر مشاغل در شهرهاي دیگر بـه فعالیـت   

  پردازند به خصوص در کارخانه ها و کارگاه هایی که در این ناحیه تأسیس گردیده است.می

حمام، نانوایی، آب لوله کشی، برق اسـت و امکـان اسـتفاده از تلفـن همـراه در آن       این روستا داراي

میسر است. دو مدرسه ابتدایی و دو مدرسه راهنمایی و یک کتابخانـه عمـومی دارد کـه روسـتاهاي     

  کنند.همجوار هم از آن استفاده می

چـادرملو، اورانـیم،    باشد، وجود معـادن سـنگ آهـن   خرانق از لحاظ اقتصادي داراي اهمیت ویژه می

ساغند، باریت، روي و گرانیت و همچنین منطقه حفاظـت شـده دره انجیـر یـا دارا بـودن حیوانـاتی       

خـاص و مـورد    چون: کل، بز، میش، قوچ، گربه وحشی، سیاه گوش ، یوزپلنگ و هوبره این منطقه را

  توجه ساخته است.

  آثار و بناهاي روستاي خرانق
ه ذکر آبادي هاي ناحیه یزد و از جمله خرانق پرداخته، گزارشی اسـت  کهن ترین منبع تاریخی که ب

هجري شمسی مقارن با دوازدهمین سال سلطنت یزدگـرد   24که یکی از هیربدان زرتشتی در سال 

  ساسانی گردآورده است.
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یزد در حد شرقی ایالت پارس و کوه استخر قرار داشته و در معرض تاخـت و تـاز اقـوام چادرنشـین     

ت. به همین علت مناطق مختلف آن از جمله خرانق به عنوان گلوگـاه مسـیر تجـاري مـورد     بوده اس

هـا،  توجه بوده و از دوران هخامنشی به منظور ایمنی کاروانها و مال التجاره ها، در این نواحی: قلعـه 

  راهدارخانه ها و چاپارخانه هاي متعدد ایجاد شده است.

در دوران ساسانیان و سپس در دوران اسالمی تکمیـل شـده   از نمونه هاي کامل این تأسیسات ، که 

اند یکی هم قلعه و برج وباروي خرانق است. این قلعه روستایی عمدتاً مقر نگهبانان اند و توسعه یافته

در مرز شرق پارس بوده و در قرن چهارم هجري دومین منزلگاه کاروانیان مسـیر یـزد بـه خراسـان     

  شده است.محسوب می

از همه روستاي خرانق را ارزشمند ساخته عالوه بر چشم اندازهاي طبیعی، آثـار تـاریخی   آنچه بیش 

  روستا است که شامل:

قلعه، منارجنبان، کاروانسرا، مشهدك، باباخادم، پل آبراه، شترگلو، قریـه شـمس آبـاد، مسـجد بیـت      

آثاري چون پیر  باشد، البته در اطراف روستا همالمقدس، حمام، آسیاب، مسجد جامع و حسینیه می

  غـــیچ، غـــار بجنـــه و پیـــر ســـبز چـــک چـــک (زیارتگـــاه زرتشـــتیان) وجـــود دارنـــد کـــه از  

  آیند.هاي مهم منطقه به شمار میجاذبه

  قلعه قدیمی روستا
اي قدیمی در پایین روستا قرار دارد که در واقع محل روستاي قـدیم خرانـق اسـت. ایـن قلعـه      قلعه

اي قدیم واقعا دیدینی و بی نظیر است. هنوز در میـان قلعـه،   داراي یک منارجنبان است، بقیه روست

انـد، آنچـه موجـب شـهرت     خانه هاي قدیمی با همان حال و هوا گذشته، تا حد زیادي سـالم مانـده  

  روستاي خرانق شده است، همین قلعه تاریخی است که هسته اولیه این روستا بوده است.
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کامل ترین و زیبا ترین قلعه هاي مسـکونی روسـتایی   هکتار یکی از  1/1این قلعه با مساحتی حدود 

  گرداند.کشور است، قدمت قلعه و برج و باروي آن(در کتاب جامع مفیدي) به زمان ساسانیان باز می

قلعه خرانق در طول حیات خود از تغییرات درون کالبدي و فروپاشی کامل، تقریبـاً مصـون مانـده و    

شده اما هرگز اصالت و معناي کالبـدي اش را از دسـت نـداده    اگر چه به تدریج از ساکنان خود تهی 

است، حتی اشکال فعلی این قلعه هم گویاي نوع زندگی و مناسباتی اسـت کـه در آن معمـول بـوده     

  است.

بناهاي این قلعه عموماً خشت و گلی است و اندك مصالح دیگري چـون سـنگ گـچ و آجـر هـم در      

از مواد عـایقی چـون تیرهـاي چـوبی، حصـیرهاي الیـافی و       ها معماري آنها به کار رفته است، سقف

پوشال ساخته شده است، براي تسطیح و اندود اتاقها از مخلوط خاك و آهک براي روکـاري سـطوح   

بیرونی ساختمانها از مالت کاهگل و براي تزیین دیوار اتاقها، تاالرها و ایوانها، از گـچ اسـتفاده شـده    

  است.

باریک و سرپوشیده مصالح باز دارند تبادل گرا و به طور کلی سازگاري  بافت ساختمانی متراك معابر

و تناسب بناها با شرایط محیطی از ویژگی هاي مهم این قلعه است که عوامل آسیب زا و آزار دهنده 

  خاص اقلیم، منطقه را تا حدود زیادي قابل تحمل کرده است.

ن مجموعه هـاي زیسـتگاهی اسـت کـه نشـانه      قلعه خرانق با حصار، برج و دروازه و حتی خندق از آ

  هاي مقاومت براي حفظ موجودیت و اصالت را با خود به این زمان آورده است.

-هاي دشمنان محفوظ مـی دور تا دور قلعه خندق هاي عمیقی وجود داشته است که آن را از یورش

کرده است، احداث خندق دور شهر به منظور دفاع در مقابل حمالت دشـمنان از ابتکـارات ایرانیـان    

    بوده است که توسط سلمان فارسی به تازیان آموخته شد.
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، یک برج در شمال و دومی در جنوب غربـی قلعـه و چهـار    اندشش برج نگهبانی متصل به بدنه قلعه

هـاي دروازه بـاال و   برج دیگر هم در جبهه غربی واقع شده است، این قلعه از قدیم دو دروازه بـه نـام  

هاي پیچ دروازه پایین داشته و دروازه هایی بعدها به آن اضافه شده است. یکی از عجایب قلعه کوچه

گرفتـه  که براي غافلگیر کردن دزدان و راهزنان مورد استفاده قـرار مـی  و در پیچ و هولناك آن است 

  ها به کوچه گرگ معروف است.که یکی از این کوچه

هـایش  هاست و عمدتاً از اتصال دیوارهاي بلند پشـتی خانـه  قلعه در حصار بسیار بلندي از دیوار خانه

رسد جالـب اسـت کـه بیشـتر ایـن      شکل گرفته است، تعداد خانه هاي درون این بافت به هشتاد می

اند و متناسب با توانایی اقتصادي و موقعیت اجتماعی قلعه نشینان طراحـی و  ها دو یا سه طبقهخانه

اند. اکثر خانه هاي داخل قلعه جز چند واحد، برخالف خانه هاي معمـولی اقلـیم گـرم و    ساخته شده

اي بوده است، از طبقه زیرین آنهـا  وارهها گنبدي و گه-هاي خانهخشک، حیاط ندارند و عموماً سقف

شده است. این بخش زیـرین کـه گـاهی همسـطح     معموالً براي نگهداري احشام و طیور استفاده می

معبر بیرونی است مستقیماً در یا پنجره اي به بیرون قلعه نـدارد تـا از نفـوذ راهزنـان مصـون بـاد و       

ا براي انبار کردن علوفـه و غـالت هـم اسـتفاده     ارتباط آن از طري معابر درون قلعه است، از این فض

  اند.کردهمی

بافت ساختمانی متراکم، معبر باریک و سرپوشیده، مصالح باز دارنـده تبـادل گرمـا و بـه طـور کلـی       

شوند که عوامـل آزار دهنـد   سازگاري با شرایط محیطی از ویژگی هاي مهم قلعه خرانق محسوب می

انـد. ایـن قلعـه بـا حصـار، بـرج و دروازه از جملـه        تعطیل کـرده خاص اقلیم منطقه را تا حد زیادي 

هاي زیستگاهی است که نشانه هایی مقاومت براي حفاظت موجودیت و اصـالت را در خـود   مجموعه

  دارد.
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هر چه از این قلعه بنویسیم تمام ناشدنی است، قلعه تاریخی خرانق در فهرست آثـار ملـی ایـران بـه     

  ثبت رسیده است.

  و منارجنبان روستاي خرانقمسجد جامع 
هایی گرداگرد و منارجنبان است که در دل قلعه قرار دارد، مسجد این مسجد، شامل: شبستان، غرفه

  رسد.جامع، با صحن چند ضلعی، از سمت جنوب شرقی به حسینیه خرانق می

  مشهدك و باباخادم
یواره کاروانسرا اسـت،  مشهدك بقه گلین کوچکی است به صورت اتاقی تک گنبدي که چسبیده به د

 200روایات آورده شده که حضرت ثامن االئمه(ع) در راه سفر از مدینـه بـه مـرو در سـال      در برخی

اند به همین مناسبت است که محل نزول ایشـان بـه نـام مشـهدك     هجري در این مکان منزل کرده

  معروف شده است و از قداست خاصی برخوردار است.

اي تاریخی روستاي خرانق است که بیرون قلعه واقع شده است و داراي یـک  آرامگاه باباخادم از بناه

  باشد.بقعه گنیدي است، بابا خادم نیز بنا به نقلی محل دفن خادم امام رضا(ع) می

  پل سنگی آبراه (آبگذر)
یکی از دیدنیهاي این روستاي باستانی، پلی دو منظوره است که هم در فصول خاص آب از زیر آن و 

باشد و از لحـاظ معمـاري در   ترین پلهاي انتقال آب میکند. این پل از قدیمیروي آن گذر میهم از 

  نوع خود کم نظیر است و به سبک ساسانی و رومی بنا نهاده شده است.

باشد و مصالح به کار رفته در آن ابتدا سنگ و مالت و سـاروج  این پل قدیمی یادگاري از ده قرن می

ش به سبک رومی و یا سنگ و گچ تاق زده شده است. سـطح بـاالي آن یـک    بوده است و دهانه های

متر و ارتفاعش از کف رودخانه بـیش از هفـت و نـیم متـر اسـت و هـدف از       40متر و نیم، طول آن 
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باشد. زیـرا مظهـر   احداث آن انتقال آب قنات از یک سوي رودخانه به سوي دیگر آن از باالي پل می

البته مـردم هـم بـراي     انه ومزارع و باغات در ساحل دیگر قرار دارد.قنات خرنق در یک ساحل رودخ

  کنند.گذر از رودخانه نیز از این پل استفاده می

  شترگلو
متـر   30شـود کـه   در مجاورت پل بقایاي شترگلو یا سیفونی از جنس سنگ و ساروج مشـاهده مـی  

  ه گذاري شده است.طول داشته است، بستر مسیر هم با سفالهاي پخته براي عبور آب، لول

  هابوکن
در حایه رودخانه(مسیل) و نزدیک به پل آبگذر تعدادي حفره عمیق بـه صـورت غارهـایی در خـاك     

  نامند.می» بوکن«هاگویند کنده و ساخته شده است. این حفرهمی» دق«یا » ردگ«سفت که به آن 

انـد و سـرپناه   قـرار داشـته  ها در حایه مسـیر کاروانسـراي قـدیمی    به گفته بومیان خرانق این بوکن

  ها هیچ مصالحی جز خاك به کار نرفته است.اند. در ساخت این بوکنمسافران و زائران بوده

  مسجد بیت المقدس
انـد، ایـن بنـا سـالها     اند امام رضـا(ع) در آن نمـاز گـذارده   در داخل قلعه مسجد دیگر است که گفته

ي شده اسـت، و تنهـا اثـر تـاریخی آن سـنگی      سال پیش به همت اهالی بازساز 40مخروبه بوده که 

  است که در جاي محراب قرارگرفته است.

: مسجد سرچشمه یکی از قدیمی ترین مساجد خارج از قلعه در روستا است. این مسجد سرچشمه

 120مسجد در حاشیه مظهر قنات در مقابل قلعه واقع شده است و اهالی روستا قدمت آن را حـدود  

شود. سنگ قبر ابوبکر بن محمود، متوفی بـه  ن مسجد براي اقامه نماز استفاده میدانند. از ایسال می

  اند.هجري قمري، بعد از انتقال از قبرستان قدیمی در ایوان مقابل مسجد نصب کرد 777سال 
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آسیاب هاي آبی: دو آسیاب آبی قدیمی در داخل قلعه و یکی هم در بیرون قلعه موجودند که قـدمت  

انـد و محـل بارانـدازي و    سال است. این آسیاب ها را در دل زمـین سـاخته   140هالی آنها به گفته ا

آردسازي آن، پایین تر از سطح زمین است و براي رسیدن به این مکانهـا بایـد از معبرهـاي پلـه دار     

پایین رفت. آسیاب هاي داخل قلعه بر حسب جهت جریـان آب قنـات، بـاال دسـت و پـایین دسـت       

  اند.نامیده شده

نظور دیگر از گود ساختن حمام، جلوگیري از اتالف گرما بوده است، دیوارهـاي حمـام از آجرهـاي    م

هـاي گنبـدي سـاخته شـده     بسیار ضخیم و پوشش سقف آن از آجرهاي آب انباري به صورت سقف

  رسیده است.هاي کوچک سقف به حمام میاست نور از روزنه

ي صحرایی تک بـادگیر بـوده اسـت کـه آب آن از بـاران      : آب انبار خرانق از نوع آب انبارهاآب انبار

شده است، یک گنبد آجري ساده با دهانه ورودي مسقف دارد که کتبیه سـر در آن تـاریخ   تأمین می

  دهد، نام بانی و معمار آن بر روي ورودي آن ذکر شده است.هجري قمري را نشان می 1318

شـود و  اي هست که مـزار قـدیم خوانـده مـی    گورستان قدیم: در حاشیه جنوب غربی روستا محوطه

توسعه روستا را در آن جهت محدود کرده است، در مجاورت این گورستان متروك، غسالخانه ایی بـا  

خشت و گل و اتاق هایی گندبی دایر بوده است که در حاضر متروك است و تنها به عنوان طویله یـا  

  شود.انبار علوفه از آن استفاده می

ستان قدیم روستا، فضاهاي خاصی به نام پرده یا زردو وجود داشـته کـه امـروزه جـز     در مجاورت قبر

-هایی از آنها چیزي باقی نمانده است. سپرده محل دفن موقـت در گذشـتگانی بـوده کـه مـی     خرابه

  اند اجسادشان به عتبات عالیات منتقل و در آنجا دفن شود.خواسته
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حل روستاي متروکهاي به نام شـمس ابـاد بـه چشـم     قریه شمس آباد: در مجاورت روستاي خرانق م

خورد که از آن جز خرابه هایی از بناهاي سـنگ و گچـی قـدیمی بـه سـبک معمـاري ساسـانی،        می

خـورد کـه احتمـاالً    هایی به چشم مـی اي، ویرانهچیزي به جا نمانده است. در این قریه بر باالي تپیه

  روزگاري آتشکده معروف یزدان بوده است.

هاي کبرها: از تک بناهاي منحصر به فرد و مهم در منطقه خرانق که چیزي جز چهار دیـواري  خرابه

توان از خرابه هاي گیرها نام بـرد، ایـن خرابـه هـا را بـه دلیـل       هایی با سقف هاي ویران نیست، می

داننـد،  مصال به کار رفته در آنها و طرح مربع شکلشان نماینده سبک معماري دوران ساسـانیان مـی  

  اند.هاي گیرها در حد فاصل روستاي خرانق و قریه شمس آباد واقع شدهخرابه

کیلومتري روستاي خرانق(به سمت طبس) در دامنـه کـوه واقـع شـده      17روستاي زیباي درند: در 

  کند.است و در دل کویر مناظر طبیعی و چشم اندازهاي زیبایی را هدیه می

تـرین بناهـاي منطقـه    شـمال صـحن اسـت و از مرتفـع    مناره بلند مسجد جامع این روستا در ضـلع  

شود که در قدیم به عنوان فانوس دریایی براي گمشدگان در بیابـان، بـرج دیـده بـانی،     محسوب می

  گرفته است.نقش اطالع رسانی به ساکنان، اعالم اوقات و ... مورد استفاده قرار می

معابـد دوران ساسـانی دارد. و در طـی     اي است که احتماالً ریشـه در معماري منارجنبان سبک ویژه

سالها تغییرات کرده است، تنها مدخل فعلی مناره، اتاقک غریب خانـه اسـت کـه ظـاهراً خلوتگـاهی      

اند به نیایش بپردازند. مناره منارجنبان یک راه پله حلزونـی کـه بـا    خواستهبوده براي کسانی که می

رسد. در قسمت هـاي بـاالي منـاره    انتیمتر میس 40سانتیمتر شروع و در انتهاي منار به  70عرض 

ها از کالف هاي چوبی استفاده شده است. آن چه باعث شگفتی همگـان  براي نگهداري اجزا و دیواره
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شود. همچنین در این مسجد یک سـنگ قبـر از   شود جنبیدن آن است که به وضوح مشاهده میمی

  قرن پنجم هجري قمري وجود دارد.

ار از پیشینیان است و باید براي آیندگان باقی بماند، برخـی از بازدیدکننـدگان   قابل ذکر است این آث

رسد بـراي ایـن اثـر    اصرار دارند که با تکان هاي پی در پی ، آن را به حرکت در آورند که به نظر می

شـود بـراي آشـنایی و پاسـخ بـه حـس       تاریخی خطرات جدي به همراه خواهد داشت، پیشنهاد مـی 

ان، یک لوح فشرده تهیه شود و تکان هاي آن به نمایش گذاشته شود، آنگونـه کـه   کنجکاوي میهمان

گیرد. شـایان  مشخص است در صورت بی توجهی این منار منحصر به فرد در آستانه تخریب قرار می

  ذکر است مسجد جامع و حسینه خرانق به ثبت میراث فرهنگی رسیده است.

  کاروانسراي خرانق
دهد و بزرگترین نوع ساختمانهاي اسـالمی  ست که کاروان را در خود جاي میکاروانسرا، ساختمانی ا

است. پالن آن معموالً مربع یا مستطیل شکل است، واژه رباط به ساختمان هاي کنار راه و بـه ویـژه   

شود و از روزگاري بسیار کهن به زبان تـازي راه یافتـه اسـت. رابـط     بیرون از شهر و آبادي اطالق می

وض و آب انبار، داراي اتاق هاي متعـددي اسـت کـه گرداگـرد حیـاطی را فـرا گرفتـه و        عالوه بر ح

توانند یک یا چند سب در آن بیاسایند، در کتاب جامع مفیـدي تـألیف مسـتوفی بـاقی     مسافران می

  آمده است که رابط خرانق را حدود چهار هزار سال پیش شخصی به نام خور افروز ساخته است.

متون جغرافیایی یعنی کتاب المسالک و الممالک در وصف راه ها و منزلگاه هـا   یکی از قدیمی ترین

از خزانق به نام خزانه یاد کرده و قلعه و رباط و برج وبارویی عظیم آن را ثبـت کـرده اسـت، در هـر     

  حال خرانق چون در مسیر حرکت کاروانیان بوده است اهمیت بیشتري داشته است.
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اند، سبک بناي فعلی را شاه اروانسراهاي دشتی است که عموماً یک طبقهکاروانسراي خرانق از نوع ک

انـد و یکـی شـان بـدون سـقف      اند، این رباط چهار تیمچه دارد که سه تاي آنها مسقفعباسی نوشته

هاي فضاها و اند و سقفها نوك تیز و شیب دار است. بامها مسطح و کم شیباست، سقف اغلب صفه

اي ها با آجر پوشیده شده و اگر کسـی در وسـط تیمچـه   اند. سقف تیمچهقوسیاتاقهاي بزرگ کامالً 

پایش را بر زمین بکوبد، صداي آن در سقف گنبدي شکل تیمچه تا چند لحظه به نحو جالبی تکـرار  

  شود.می

هـایی بـا تـاق هـایی هاللـی دور آن را      این کاروانسرا به شکل حیاط مرکزي است که اتاقهـا و صـفه  

نماي خارجی با آجر کاري، کاشی کاري، گـچ بـري و سـنگبري تـزیین شـده اسـت و در       اند، گرفته

ــمت دروازه    انــد، جهــانگردانی در  ورودي، تــاق نماهــا و ایــوان هــا هــم آجرکــاري شــده      قس

میـراث  بـه ثبـت    1377اند این کاروانسرا اسفندماه کاروانسراي خرانق نام بردههایی خود از سفرنامه

  داخلی و خارجی با امکانات رفاهی مناسب در نظر گرفته شده است.فرهنگی، رسیده است، 

  خرانق
هاي ناب طبیعی و تاریخ، تنوع زیست محیطی و خصوصـیات چشـمگیري معمـاري،    خرانق با جاذبه

اي است که ایرانگـردان را شـیفته خـود کـرده و     قلعه باستانی و کاروانسراي قدیمیش، چنان منطقه

وا داشته است. این روستا مرکز بخشی است به همـین نـام کـه یکـی از     آنان را به تحسین و اعجاب 

بخشهاي شهرستان اردکان است که در فاصله شصت و دو کیلومتري شرق شهر اردکان در مسیر راه 

شهر مشهد قرار دارد قلعه خرانق، یکی از ارزشمندترین آثار تاریخی یزد، در این روستا واقع شده که 

رسـد. مسـجد جـامع ومنارجنبـان از دیگـر      مت آن به سه هزار سال قبل مـی بنا به بعضی روایات قد

بناهاي تاریخی خرانق است که مناره آن حدود دو متر قطر و از پشت بام پانزده متر ارتفاع دارد و به 
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توان آن را به حرکت درآورد. تنها بدشانسی این منارجنبان این است که در شـهر بزرگـی   راحتی می

  ر نگرفته است وگرنه گوي سبقت را از منارجنبان معروف ربوده بود.مثل اصفهان قرا

  قلعه خرانق، نمایشگاهی ساخته شده از گل و خشت در اردکان
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