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 زنده در دل صخره ها یموزه ا |مندیم یروستا

 

 

 

 ،شناسیباستانو طبق اظهارات  قرار گرفته  کرمان استان در «شهربابک»  تاریخی میمند در منطقه روستای

 مورد این در که آنچه ولیاند.داده نسبت قبل سال ۱۲،۰۰۰ به را منطقه در موجود ینگارهسنگ نقوش

 ۲ و قدمت آن به  آمده دست به میمند دژ از که است هاییسفال وجود  کرد، مطرح قطع طور به توانمی

منظر فرهنگی میمند به عنوان نوزدهمین اثر جهانی ایران در فهرست یونسکو پیش می رسد. هزارسال ۳ تا

 ه است.به ثبت رسید

 وجود به برخیدارد. جریان آن در زندگی سنتی روابط هنوز که هایی است گاهسکونت جزو اولین این روستا

 و در زبان تاجاییکه  .میدانند آن اولیه ساکنان مهرپرستی اعتقادات از ناشی را میمندسبک زندگی   آمدن

 .شودمی استفاده ساسانی پهلوی کلمات از هنوز هاآن گویش

 

 جایزه مرکوری

 -فرهنگی منظر هفتمین روستا این. مشاهده کرد خوبیبه را طبیعت و انسان تعامل در این روستا می توان 

 از که است ایجایزه  مرکوری ملینا جایزه. کرد دریافت را مرکوری جایزه که بود جهان تاریخی و طبیعی

 از حفاظت شواری) ایکوموس و یونسکو مانند المللیبین فرهنگی مجامع همکاری با و یونان دولت سوی

 تاریخی و طبیعی فرهنگی، ضوابط و شرایط دارای که شودمی اهدا آثاری به( تاریخی هایمحوطه و بناها

 .باشد فرد به منحصر
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 پیشینه ی روستا

 و یکجانشین جوامع از هاییگروه شهربابک، منطقه در هجری دهم تا چهارم هایقرن اتفاقات پی در

 هم هنوز گرچه بودند؛ سکونت برای امنی نقاط جستجوی در مهاجران این. آمدند میمند سمت به روکوچ

 به کوچک هایپناهگا که است معلوم اما نیست؛ مشخص میمند در انسان استقرار نخستین دقیق تاریخ

 . اند شده تبدیل کند دست هایخانه با هاییروستا

 

 (kiche) کیچه

 آتش خاکستر) توف جنس از ای صخره های حفره  دل در " کیچه " نام به روستا این مانند غار های خانه

 خانه این. اند کرده خلق را شاهکار بی نظیری  مالت، و آجر و خشت به نیاز بدونکه  شده ساخته(  فشانی

 خانه کف خانه هر سقف. هستند واصطبل اتاق چند یا یک شامل و شده ساخته طبقه پنج تا ازدو ها

 .نیستند منظم هندسی نظر از هااتاق اندازه. دیگراست

و نکته  شده گذاشته هاآن در لوازم و اشیا که آیدمی وجودبه ایطاقچه یا حفره دیوار، کندن با ها اتاق داخل

 روستا خود در هاکیچه تعداد .است بیرون از متفاوت درجه ۵ حدود هااتاق این حرارت درجه ی جالب اینکه

  .باشدمی عدد ۲۵۶۰ هااتاق تعداد و عدد ۴۰۶

 عمق به هاتپه دل در که هستند افقی هایمسیر آن هایکوچه و ندارد وجود معبری یا در میمند کوچه

به صورت  ها و قلعه آتشکده و حمام مسجد، در این روستا مدرسه،منازل می رسند. به انتها در و روندمی

 است. فرد به منحصردر نوع خود  هاسازه این از هرکدام دست کند است که

 میمند حمام

 و وسط در حوضی ،رختکن  دارای سنتی هایحمام صورت به و شده کنده سنگ دل در نیز میمند حمام

 برای آن شکل هاللی منفذ و شده کندهدر سنگ  ایخزانه صحن پایین در باشد؛می اطراف در سکو سه

 داشته است. قرار حمام زیردر  آتشخانه و بوده آب برداشتن

 بر مرمر سنگی که باشدمی رختکن و صحن باالی در سوراخی که است آن حمام این در عجیب نکات از

 حمام نور منبع واقع در و کندمی منعکس حمام در را نور عجیبی طرز به سنگ این که اندگذاشته آن روی

 .باشدمی
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 میمند  سوغات

علت بکر به  دارویی گیاهانو  شودمی استفاده آن از نان پخت در که است سنجد آرد میمند، هایسوغاتی

 بودن منطقه از اهمیت خاصی برخوردار است. 

 

 

 

  : طناز اکبریگردآورنده 
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