ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم

ﻣﻌﻤﺎری ﺗﺠﺎری و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ

ﮔﺮم ﺧﺎﻧﮥ ﺣﻤﺎم ﻧﻮﺑﺮ ﺗﺒﺮﻳﺰ

ﺑﺎزار
ﮐﺎرواﻧﺴﺮا
ﺣﻤﺎم
ﭘﻞ
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ﻫﺪف ﻫﺎی رﻓﺘﺎری :در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻓﺼﻞ از ﻓﺮاﮔﻴﺮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ:
١ــ ﻋﻠﺖ روﻧﻖ ﺑﺎزارﻫﺎ در اﻳﺮان را ﺷﺮح دﻫﺪ.
٢ــ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺷﮑﻞﮔﻴﺮی ﻳﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﺳﻴﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در
ﺷﻬﺮ ﺳﻨﺘﯽ اﻳﺮان را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
٣ــ ﻣﻌﻤﺎری ﺑﺎزارﻫﺎی اﻳﺮان در دورهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎرﻳﺨﯽ را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
٤ــ ﻧﻬﺎد ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻣﻨﻴﺖ ﺟﺎده در زﻣﺎن ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎن را ﻧﺎم ﺑﺒﺮد.
اﻫﻤﻴﺖ ﮐﺎرواﻧﺴﺮا را از ﻧﻈﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺮح دﻫﺪ.
 ٥ــ ّ
٦ــ ﻣﻌﻤﺎری اﻧﻮاع ﮐﺎرواﻧﺴﺮا را ﺷﺮح دﻫﺪ.
٧ــ ﻣﻌﻤﺎری اﺟﺰای ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻤﺎم راﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
 ٨ــ ﻋﻠﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﭘﻞ در روزﮔﺎران ﻗﺪﻳﻢ را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
٩ــ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﭘﻞﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در اﻳﺮان ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ
آﻧﻬﺎ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮد.

ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺗﻤﺪنﻫﺎ ،ﮐﺎروانﻫﺎ ﻫﻤﻮاره در راه و رﻓﺖ وآﻣﺪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻧﻬﺎد
ﺗﻤﺪن اﻳﺮاﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺎﻳﺮ ّ
در ّ
ﺟﺎدهﻫﺎ ﺑﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی ﮐﻤﮑﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺎﺻﯽ از ﻣﺪتﻫﺎ ﭘﻴﺶ ،در زﻣﺎن ﮐﻮروش ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ
ﺗﺄﻣﻴﻦ ّ
ﺟﺎدهﻫﺎ،
راه اﻓﺘﺎده ﺑﻮد .ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻫﺮدوت» :ﻳﮑﯽ از اﺧﺘﺮاﻋﺎت اﻳﺮاﻧﻴﺎن اﻳﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ّ
ﺟﺎدهﻫﺎ ﻫﻤﻮاره اﻳﻤﻦ ﺑﻮد .ﭼﻮن ﻫﻤﻴﺸﻪ
اﻳﺴﺘﮕﺎهﻫﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻣﻴﻬﻤﺎن ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﺎﺷﮑﻮه ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ّ
در آﻧﻬﺎ ﺗﺮدد ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﺗﻌﺪاد اﻳﺴﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﺴﺖﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﺎده ﺳﺎردﻳﺲ ﺗﺎ ﺷﻮش ١١١ﻋﺪد
ﻣﯽرﺳﻴﺪ«.
اﺳﻼم ﻋﻼوه ﺑﺮﺳﻨﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،اﺷﺘﻴﺎق و ﻋﻠّﺖ دﻳﮕﺮی ﻧﻴﺰ در ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮای ﺳﻔﺮ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺖ و
آن ﻫﻢ ﻣﻨﺎﺳﮏ ﺣﺞ و ﺳﻔﺮﻫﺎی زﻳﺎرﺗﯽ دﻳﮕﺮ ﺑﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻋﻠﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺮوی از ﺳﻔﺎرﺷﺎت
دﻳﻨﯽ ،دﻧﺒﺎل ﻋﻠﻢ ﺗﺎ ﭼﻴﻦ ﻫﻢ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم دﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻣﯽزدﻧﺪ ﺗﺎ در ﻣﺤﻀﺮ اﺳﺘﺎداﻧﯽ در
ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ آﻣﻮﺧﺘﻦ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﺛﺮوت ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻧﻘﺎط دوردﺳﺖ اﺗﮑﺎ داﺷﺖ.
ﻃﻼب در ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺨﺖ و ﺳﺮزﻣﻴﻦﻫﺎی ﻧﺎآرام ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺟﺎﻫﺎی اﻣﻦ
زوار و ّ
ﺳﻴﺎﺣﺎنّ ،
ﻟﺬا ّ
ﺗﺠﺎرّ ،
و ﭘﻨﺎﻫﮕﺎﻫﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺑﻴﻦ راهﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ.
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ﺑﺎزار
ﺑﺎزارﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ اﻳﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺰﺋﯽ ﻣﻬﻢ و زﻧﺪه از ﺷﻬﺮ و در ﻣﺠﻤﻮع ،ﻋﺎﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی،
ﺗﺠﺎری ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻬﻤﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣﺮوزه در ﭘﯽ ﺗﺤﻮﻻت اﺧﻴﺮ،
ﺑﺎزارﻫﺎ دﻳﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد را در ﺷﻬﺮﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻳﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﮔﺴﻴﺨﺘﻪ ﺷﺪن
ارﺗﺒﺎط آﻧﻬﺎ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﻬﺮی و زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮدم ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻗﻄﻊ ارﺗﺒﺎط ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ
ﻗﻄﻊ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎزارﻫﺎﺳﺖ ،ﻻﺟﺮم ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺗﺪرﻳﺠﯽ ﮐﺎﻟﺒﺪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺑﺎزار
ﻗﺎرهای و ﻗﺮارﮔﻴﺮی ﺑﺮ ﺳﺮ راه
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺳﻮقاﻟﺠﻴﺸﯽ اﻳﺮان ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻗﺮارﮔﻴﺮی در ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﻴﻦ ّ
اﻫﻤﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و اﻳﺠﺎد ﮔﺴﺘﺮش ﺷﻬﺮﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص
ﻋﺒﻮر ﮐﺎروانﻫﺎ و راه ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎﻋﺚ ّ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻧﻮاﺣﯽ ﺧﺸﮏ و ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﯽ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﺷﺪهاﺳﺖ .ﺷﮑﻞﮔﻴﺮی و
در
ٔ
ٔ
ﺗﻘﺎﻃﻊ راهﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﺮﻫﻮن ﻫﻤﻴﻦ دادوﺳﺘﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮد .در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺑﺎزارﻫﺎ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻋﻠّﺖ وﺟﻮدی ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ.
)ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره ١ــ (٤
ٔ

درﻳﺎی ﺧﺰر

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ١ــ ٤ــ راه ﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﻣﻬﻢ در ﮔﺬﺷﺘﻪ
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ﺑﺮرﺳﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺳﻴﺮ ﺗﺤﻮل ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﺑﺎزارﻫﺎ
ﭘﺪﻳﺪه ﺑﺎزار در اﻳﺮان ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪهای ،ﺗﺪاوم ﺧﻮد را در ﻃﯽ ﺗﺎرﻳﺦ ،از اﺑﺘﺪای ﭘﻴﺪاﻳﺶ
ٔ
دوره ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎن ﺑﺮاﺛﺮ رواج ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ
در
اﺳﺖ.
ﮐﺮده
ﺣﻔﻆ
ﻣﻴﻼد
از
ﭘﻴﺶ
ﻫﺰاره
ﭼﻨﺪ
در
اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﺟﻮاﻣﻊ
ٔ
ٔ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﯽ ،ﭼﻨﻴﻦ ﻓﻀﺎﻳﯽ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ وﺟﻮد ﻧﻬﺎد.
داﺧﻠﯽ و
ٔ
ﻣﺤﺪوده رﺑﺾ ﺑﻪ ﺻﻮرت
در اﺑﺘﺪای اﻳﻦ ﺷﮑﻞﮔﻴﺮی ،ﺑﺎزار در ﺑﻴﺮون دروازهﻫﺎی ﺷﺎرﺳﺘﺎن در
ٔ
دوره ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺘﻮن
ﮐﺎﻣﻼ ً اﺑﺘﺪاﻳﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ،وﻟﯽ در ﮔﺴﺘﺮشﻫﺎی ﺑﻌﺪ در ٔ
ﺣﺎﺷﻴﻪ رﺑﺾ ﻣﯽﮔﺴﺘﺮاﻧﻴﺪ .اﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻧﻘﺶ
داﻣﻨﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ
ٔ
ﻓﻘﺮات ﺷﻬﺮ از دل ﺷﺎرﺳﺘﺎن ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﺪ و ٔ
اﺳﺎﺳﯽ در ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺷﻬﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻴﺰ اﻳﻔﺎ ﮐﺮد .ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮی ﻣﻬﻢ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎزار و
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﻀﺎﻳﯽ آن ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ.
از اﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎزار ﮐﻪ از ﻳﮑﯽ از دروازهﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺷﻬﺮ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﺪ ،ﭘﺲ از اﺗّﺼﺎل ﺑﻪ
دروازه ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺸﻴﺪه ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﺎ رﺷﺪ ﺑﺎزار،
ﻗﻠﺐ ﻧﻤﺎدﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻳﻌﻨﯽ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ و در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﮐﺎخ ،ﺗﺎ
ٔ
ﺷﻬﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات و ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽ ﻣﯽﺷﺪ و از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎزارﭼﻪ ﻫﺎ ﮐﻮﭼﻪﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ
ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﺪ .ﻣﻴﺎن اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر و در ﻫﻤﺠﻮاری ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽ ،ﻓﻀﺎﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﺷﻬﺮ ﻫﻤﭽﻮن ﺣﻤﺎمﻫﺎ،
ّ
ﻣﺪرﺳﻪﻫﺎ ،ﮐﺎرواﻧﺴﺮاﻫﺎ ،ﻣﺴﺠﺪﻫﺎ ،ﺗﮑﻴﻪﻫﺎ ،ﺳﻘﺎﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ،زورﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﻗﻬﻮهﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺣﺠﺮهﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن
ﮐﻠﻴﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﺳﻴﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و
و ...ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺷﻬﺮ ﺳﻨﺘﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ٔ
)ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره ٢ــ(٤
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻬﺮ ،ﻳﮑﭙﺎرﭼﻪ و ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ.
ٔ
ﻣﺤﺪودۀ ﺷﻬﺮ ﻗﺪﻳﻢ
ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺎزار
ﮐﺎرﺑﺮی ﻫﺎی اﻃﺮاف ﺑﺎزار
دروازه ﻫﺎی ﺷﻬﺮ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ٢ــ٤ــ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺑﺎزار در ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دروازه ﻫﺎی آن
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ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻐﻮل در ﻗﺮن ﻫﻔﺘﻢ ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی ﺗﻀﻌﻴﻒ ﺷﺪ .وﻟﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮاردوﻟﺖ ﺻﻔﻮی
اﻳﻦ روﻧﺪ ﺑﺎ ٔ
دوره اﺳﻼﻣﯽ دوﺑﺎره ﺑﻪ اوج ﺧﻮد رﺳﻴﺪ اﻣﺎ در اواﺧﺮ ﻋﻬﺪ ﻗﺎﺟﺎر ،ﺑﻪ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻤﺮﮐﺰﺗﺮﻳﻦ دوﻟﺖ اﻳﺮاﻧﯽ ٔ
ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﺎ ورود ﻓﻨﺎوری ﻣﺪرن ،زﻣﻴﻨﻪﻫﺎی دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻓﻀﺎﻳﯽ و ﮐﺎﻟﺒﺪی ﺑﺎزارﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ .ﺗﺎ آﻧﮑﻪ از
اواﻳﻞ ﻗﺮن ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ورود اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﺣﻴﺎت ﺷﻬﺮی ،ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﮐﺎﻟﺒﺪی و ﻓﻀﺎﻳﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ و در
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎزارﻫﺎ دﭼﺎر دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺷﺪ .ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎنﻫﺎ ﮔﺴﻴﺨﺘﻪ ﮔﺮدﻳﺪ .ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و
دوﻟﺘﯽ ﺟﺪﻳﺪ در ﮐﻨﺎر ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻫﺎ اﺣﺪاث ﺷﺪ .ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﺴﻴﺎری از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺑﺎزارﻫﺎ
ﺟﺮﻳﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺮﺧﻮرداری از دﺳﺘﺮﺳﯽ ،اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﻬﺘﺮ و ارزش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ روز اﻓﺰونﺗﺮ ﻓﻀﺎﻫﺎی
ﺟﺪﻳﺪ ،ﺑﻪ ﺟﺪارﻫﺎی ﮐﻨﺎر ﺧﻴﺎﺑﺎنﻫﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ.
اﻧﻮاع ﺑﺎزارﻫﺎ
ﺑﺎزار در ﺷﮑﻞ ﮐﻠﯽ ﺧﻮد ﻧﻬﺎدی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺮﺿﻪ و
ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﻣﺒﺎدﻻت ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت دراﻳﺮان ،در ﻫﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻗﻮﻣﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻣﻠّﯽ دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮاﻳﻦ
اﺳﺎس اﻧﻮاع ﺑﺎزار را در اﻳﺮان ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﮐﺮد:١
١ــ روﺳﺘﺎﻳﯽ
٢ــ ﻋﺸﺎﻳﺮی
٣ــ ﺷﻬﺮی
ﺑﺎزارﻫﺎی روﺳﺘﺎﻳﯽ؛ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ادواری و ﻓﺎﻗﺪ ﻓﻀﺎی ﮐﺎﻟﺒﺪی و در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻌﺪادی
از روﺳﺘﺎﻫﺎی ﻣﺠﺎور ﻫﻢ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎﻻﻧﻪ ،ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ،ﻫﻔﺘﮕﯽ و … ﺷﮑﻞ
ﻣﯽﮔﻴﺮد.
ﺑﺎزارﻫﺎی ﻋﺸﺎﻳﺮی؛ ﻧﻴﺰ ﻓﺎﻗﺪ ﻓﻀﺎی ﮐﺎﻟﺒﺪی و اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺼﻠﯽ و ﺑﺮای ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت
داﻣﯽ و دﺳﺘﯽ ﻋﺸﺎﻳﺮ ﮐﻪ در ﻓﺼﻮل ﺧﺎﺻﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﻳﺪ.
ﺑﺎزارﻫﺎی ﺷﻬﺮی؛ اﻏﻠﺐ ﺷﻬﺮﻫﺎی اﻳﺮان دارای ﻳﮏ ﺑﺎزار اﺻﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ﺣﻮزه ﻧﻔﻮذ و ﻗﺪرت ﺧﻮد ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺎرﮐﺮد اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻧﻘﺶ ﻫﺎی دﻳﮕﺮی ﻫﻤﭽﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﻴﺎﺳﯽ،
ٔ
ﻣﺬﻫﺒﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻫﻢ داﺷﺘﻨﺪ .ﻳﻌﻨﯽ در ﺑﺎزارﻫﺎ ﻣﺮدم در ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺮاﻳﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﻬﺮ
ﺳﻬﻴﻢ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .اﻣﻮر اﺟﺮاﻳﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻮﺳﻂ داروﻏﻪ در ﻓﻀﺎﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﺑﺎزارﻫﺎ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه
ﺑﻮد ،ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﯽﺷﺪ .اﺗّﺼﺎل ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﺣﺴﻴﻨﻴﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزار ،آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری
١ــ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪی دﻳﮕﺮ از ﺑﺎزارﻫﺎ ،ﺑﺮ اﺳﺎس زﻣﺎن ﺗﺸﮑﻴﻞ آﻧﻬﺎﺳﺖ :اﻟﻒ( ﺑﺎزاﻫﺎی داﺋﻤﯽ ،ب( ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﻮﻗﺖ )ادواری(
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ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎزار ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺤﻮر و ﺷﺎﻫﺮاه ارﺗﺒﺎﻃﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻗﺪﻳﻤﯽ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آﻣﺪ و ﺷﺪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در آن ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و اﻃﻼﻋﺎت و اﺧﺒﺎر و … از ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻀﻮر
در آن ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﺮدم ﻣﯽرﺳﻴﺪ.
اﻫﻤﻴﺖﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮی ﻧﻴﺰ
در اﮐﺜﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺎزار اﺻﻠﯽ ﺷﻬﺮ ،ﺑﺎزارﻫﺎی دﻳﮕﺮی ﺑﺎ ّ
ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺎزارﻫﺎﻳﯽ ﭼﻮن ﺑﺎزار ﻧﺎﺣﻴﻪای ،ﺑﺎزارﭼﻪ ﻣﺤﻠﻪای ،ﺑﺎزار ﺑﻴﺮون ﺷﻬﺮ و ﺑﺎزار زﻳﺎرﺗﯽ ،ﮐﻪ
ﺷﺪت و ﺿﻌﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﺣﻴﺎت ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﻫﻨﻮز ﻫﻢ در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ّ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﺎزار
ﺑﺎزار ﺳﻨﺘﯽ اﻳﺮان ﺑﺮای رﻓﻊ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ دارای ﺗﻌﺪادی ﺑﻨﺎ ﺑﺎ ﻃﺮح و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺮای ﭘﺬﻳﺮا ﺷﺪن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻌﻀﯽ از اﻳﻦ اﺟﺰاء و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:
اﻟﻒ( راﺳﺘﻪ ،ﻳﺎ ﮔﺬرﮔﺎه اﺻﻠﯽ و ﻓﺮﻋﯽ ﺑﺎزار؛ ﻣﺴﻴﺮی ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در دو ﻃﺮف
آن دﮐّﺎنﻫﺎ و ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ،رو ﺑﻪ ﮔﺬر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻬﻢ راﺳﺘﻪﻫﺎ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻨﺼﺮ ﺑﻨﻴﺎدی ﺑﺎزار ،ﻗﺮارﻧﮕﺮﻓﺘﻦ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ در ﻣﻴﺎن آﻧﻬﺎﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ
راﺳﺘﻪ اﺻﻠﯽ ،ﺑﻪ راﺳﺘﻪﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﮐﻮﭼﻪﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ در آن
ﻣﺤﺮﻣﻴﺖ،
ٔ
ّ
ﻗﺮارداﺷﺖ ،ﻣﯽرﺳﻴﺪ.
ب( ﺳﺮا ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﮏ ﺣﻴﺎط ﻣﻴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺣﺠﺮهﻫﺎی ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ دور ﺣﻴﺎط آن
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .ﺗﻔﺎوت ﺳﺮاﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺷﮑﻞ زﻣﻴﻦ ،ﺗﻌﺪاد ﻃﺒﻘﺎت ،ﻧﻮع اﻳﻮان ،رواق و راﻫﺮوﻫﺎﺳﺖ.
ﻋﻤﺪه ﮐﺎﻻ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﻌﻤﻮلﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮع ﺳﺮاﻫﺎ دو ﻃﺒﻘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺳﺮاﻫﺎ ﻣﺤﻞ ﻓﺮوش ٔ
ﻋﺮﺿﻪ ﻳﮏ ﻧﻮع ﮐﺎﻻ اﺧﺘﺼﺎص دارﻧﺪ .ﺑﻪ
ج( ﺗﻴﻤﭽﻪ ،ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪهای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ٔ
ﻧﺪرت ،ﺗﻴﻤﭽﻪﻫﺎی روﺑﺎز ﻫﻢ دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺪود و ﮐﻮﭼﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻴﻤﭽﻪﻫﺎ ﻳﮏ ﻓﻀﺎی
آزاد در وﺳﻂ دارﻧﺪ و اﻃﺮاف آﻧﻬﺎ ﺣﺠﺮهﻫﺎ ﻳﺎ ﻣﻐﺎزهﻫﺎ در ﻳﮏ و ﻳﺎ در دو ﻃﺒﻘﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﭼﻮن
ﺗﻴﻤﭽﻪﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﻣﺴﻘﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،از اﻳﻦ رو ﻣﻌﻤﺎران و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﻳﺮاﻧﯽ ،ﭼﻴﺮهدﺳﺘﯽ و ﻣﻬﺎرت ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ در آراﻳﺶ ﺗﻴﻤﭽﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺳﻘﻒ اﮐﺜﺮ ﺗﻴﻤﭽﻪﻫﺎ ﮐﺎرﺑﻨﺪی و رﺳﻤﯽﺑﻨﺪی و در
ﮔﻮﺷﻪﻫﺎ ﻣﻘﺮﻧﺲﮐﺎری ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻳﮑﯽ از ﺗﻴﻤﭽﻪﻫﺎی ﻣﻌﺮوف اﻳﺮان ﺗﻴﻤﭽﻪ اﻣﻴﻦ اﻟﺪوﻟﻪ در ﮐﺎﺷﺎن اﺳﺖ
دوره ﻗﺎﺟﺎر
ﮐﻪ ﻣﻘﺮﻧﺲﮐﺎری ﺳﻘﻒ اﻳﻦ ﺗﻴﻤﭽﻪ از ﺷﺎﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻫﻨﺮی اﻳﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .اﻳﻦ ﺑﻨﺎ در ٔ
)ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره ٣ــ٤اﻟﻒ و ب(
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ٔ
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ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ٣ــ٤ــ اﻟﻒ ــ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﻃﺒﻘﺎت و ﻓﻀﺎی داﺧﻠﯽ ﺗﻴﻤﭽﻪ اﻣﻴﻦ اﻟﺪوﻟﻪ ﮐﺎﺷﺎن

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ٣ــ ٤ــ ب ــ ﺗﻴﻤﭽﮥ ﻣﻠﮏ در اﺻﻔﻬﺎن و ﺗﺰﻳﻴﻨﺎت آن
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ﺗﻴﻤﭽﻪ ﻣﻈﻔﺮﻳﻪ در ﺗﺒﺮﻳﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻴﻤﭽﻪ ﺣﺎﺟﺐ اﻟﺪوﻟﻪ در ﺗﻬﺮان و
از دﻳﮕﺮ ﺗﻴﻤﭽﻪﻫﺎی ﻣﻌﺮوف
ٔ
ٔ
)ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره  ٥ــ ٤اﻟﻒ و ب(
ٔ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ  ٥ــ٤ــ اﻟﻒ ــ ﺗﻴﻤﭽﮥ ﻣﻈﻔﺮﻳﮥ ﺗﺒﺮﻳﺰ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ  ٥ــ٤ــ ب ــ ﭘﻼن و ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺳﻘﻒ ﺗﻴﻤﭽﮥ ﻣﻈﻔﺮﻳﻪ ﺗﺒﺮﻳﺰ
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راﺳﺘﻪ اﺻﻠﯽ ،ﭼﻬﺎر ﺳﻮ ﻳﺎ ﭼﺎر ﺳﻮق ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
د( ﭼﺎرﺳﻮق )ﭼﻬﺎرﺳﻮ(؛ ﻣﺤﻞ ﺗﻘﺎﻃﻊ دو
ٔ
ﻣﻌﻤﺎری آن از دﻳﮕﺮ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی راﺳﺘﻪ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ و دارای ﻇﺮﻓﻴﺖ و ﺗﺰﻳﻴﻨﺎت داﺧﻠﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮی اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻓﻀﺎ در
ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی اﻗﺘﺼﺎد ﺷﻬﺮ در آﻣﺪه اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺎرﺳﻮق ﻗﻴﺼﺮﻳﻪ و ﭼﻴﺖ ﺳﺎزان
)ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره  ٦ــ (٤
در ﺑﺎزار اﺻﻔﻬﺎن.
ٔ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ  ٦ــ٤ــ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از ﭼﺎرﺳﻮق ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻔﺼﻞ ارﺗﺒﺎط دﻫﻨﺪه راﺳﺘﻪ ﻫﺎ

ﻣﻌﻤﺎری ﺑﺎزار
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎزار دارای ارﺗﻔﺎع ﺑﻴﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﻢ ﺟﻮار ﺑﻮده
در ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ،
ٔ
اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳﺘﺨﻮانﺑﻨﺪی اﺻﻠﯽ ﺷﻬﺮ را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽداد .ﻣﺴﻘﻒ ﺑﻮدن ﺑﺎزار ﺿﻤﻦ ﻣﺼﻮن ﻧﮕﻪ
اﻣﻨﻴﺖ آﻧﺠﺎ در ﺳﺎﻋﺎت ﺗﻌﻄﻴﻠﯽ ﺑﺎزار را ﻧﻴﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﻧﻤﻮد.
داﺷﺘﻦ ﻣﺮدم از ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺟﻮی ،ﺣﻔﻆ ّ
اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻮب ﻣﻮﺟﺐ ﺷﮑﻞﮔﻴﺮی ﭘﻮﺷﺶﻫﺎی ﻣﺴﻄﺢ ،ﺻﺎف و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺷﻴﺐدار ﻣﯽﺷﺪ.
درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺼﺎﻟﺤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺟﺮ ،ﮔﭻ ﻳﺎ ﺳﻨﮓ و آﻫﮏ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞﮔﻴﺮی
)ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره
ﭘﻮﺷﺶﻫﺎی ﮔﻨﺒﺪی ﺑﺎ ﻫﻨﺪﺳﻪ و ﻧﻘﻮش زﻳﺒﺎی ﮔﭻ ﺑﺮی ،ﮐﺎﺷﯽ ﮐﺎری وآﺟﺮﮐﺎری ﺷﺪه اﺳﺖ.
ٔ
 ٧ــ(٤
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ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ٧ــ٤ــ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺟﺰﻳﻴﺎت ﺗﺰﻳﻴﻨﺎت ﭘﻮﺷﺶ ﺳﻘﻒ ﺑﺎزار

ﮐﺎرواﻧﺴﺮا
ﻧﻬﺎد ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻣﻨﻴﺖ ﺟﺎدهﻫﺎ ﺑﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﮐﻤﮑﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺎﺻﯽ در اﻳﺮان از زﻣﺎن ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎن
درﺑﺎره ﻣﻌﻤﺎری اﻳﻦ ﺑﻨﺎﻫﺎ ﻣﺪرﮐﯽ دردﺳﺘﺮس ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .در دوران
ﺑﺎ ﻧﺎم ﭼﺎﭘﺎرﺧﺎﻧﻪ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد .اﻣﺎ
ٔ
اﻫﻤﻴﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﺎرت ،ﺳﻴﺎﺣﺖ و زﻳﺎرت ﭘﻴﺪا ﮐﺮد ،ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎرواﻧﺴﺮاﻫﺎ روﻧﻖ ﻳﺎﻓﺖ.١
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ّ
ﮐﺎرواﻧﺴﺮا را ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ»رﺑﺎط« ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ.
واژه »ﮐﺎرواﻧﺴﺮا« ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ از »ﮐﺎروان« ﻳﺎ »ﻗﺎﻓﻠﻪ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮوﻫﯽ ﺳﻔﺮ
ٔ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،و »ﺳﺮا« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﮑﺎن اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﭘﻼن ﮐﺎرواﻧﺴﺮاﻫﺎ ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی
دروﻧﮕﺮا ﺑﺎ ﺣﻴﺎط ﻣﺮﮐﺰی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺑﻨﺎﻫﺎ ﺷﺒﺎﻫﺖ زﻳﺎدی ﺑﻪ ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺪارس ﻧﻴﺰ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
ﮐﺎرواﻧﺴﺮا ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم از اﻗﻮام و ﺣﺘﯽ ﻣﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ در آن ﭼﻨﺪ روزی در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ زﻧﺪﮔﯽ
درﺑﺎره ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻟﺬا ﻣﺤﻠﯽ را ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرد اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﺎ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ
ٔ
اﻧﺘﻘﺎل آداب و رﺳﻮم ﻣﺘﻔﺎوت ،ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ.
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎرواﻧﺴﺮاﻫﺎ از ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ را ﻳﮏ ﻣﻨﺰل ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ .ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺎروان در ﻃﻮل ﻳﮏ روز ﻣﯽ ﭘﻴﻤﻮد و ﻣﻌﺎدل ﭘﻨﺞ ﻓﺮﺳﻨﮓ،
١ــ
ٔ
ﺣﺪود  ٣٠ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﻮد.
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اﻣﻨﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺗﺠﺎرت و داد و ﺳﺘﺪ ﮔﺴﺘﺮش
دوره ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد ّ
در ٔ
ﻳﺎﻓﺖ .از اﻳﻦ رو ،اﻳﺠﺎد ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ راه ﻫﺎ و اﺣﺪاث ﮐﺎرواﻧﺴﺮاﻫﺎ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺣﺎﮐﻤﺎن ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ .ﻳﮑﯽ از زﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ ﮐﺎرواﻧﺴﺮاﻫﺎی اﻳﻦ دوران ،ﮐﺎرواﻧﺴﺮا ﻳﺎ رﺑﺎط ﺷﺮف ﻧﺰدﻳﮏ ﺳﺮﺧﺲ در ﺷﺎﻫﺮاه
ﺑﻐﺪاد ــ ﻣﺮو ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ رﺑﺎط دارای دو ﺣﻴﺎط ﺗﻮدرﺗﻮ ﺑﺎ ﺣﺠﺮه و اﺗﺎق ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮای
اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﺎرواﻧﻴﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺷﻬﺮت اﻳﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺰﻳﻴﻨﺎت آﺟﺮی زﻳﺒﺎ و ﻣﺘﻨﻮع آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
)ﺗﺼﺎوﻳﺮﺷﻤﺎره  ٨ــ٤اﻟﻒ ،ب و ٩ــ(٤
ٔ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ  ٨ــ٤ــ اﻟﻒ ــ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی رﺑﺎط ﺷﺮف

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ  ٨ــ ٤ــ ب ــ ﻧﻘﺸﮥ رﺑﺎط ﺷﺮف
١ــ ورودی اﺻﻠﯽ
٢ــ ﺣﻴﺎط ﮐﻮﭼﮏ
٣ــ اﺻﻄﺒﻞ
٤ــ اﻳﻮان
 ٥ــ ﺣﺠﺮه
 ٦ــ ورودی ﺣﻴﺎط ﺑﺰرگ
٧ــ رواق
 ٨ــ اﻳﻮان
٩ــ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ
١٠ــ ﺣﻴﺎط ﺑﺰرگ
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دوره ﺻﻔﻮی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .روﻧﻖ
ﻋﺼﺮ ﻃﻼﻳﯽ و ﺷﮑﻮﻓﺎﻳﯽ اﺣﺪاث ﮐﺎرواﻧﺴﺮاﻫﺎ در اﻳﺮان ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ٔ
اﻣﻨﻴﺖ راه ﻫﺎ ،ﺑﻪ وﻳﮋه راه ﻫﺎی زﻳﺎرﺗﯽ ،ﻣﻮﺟﺐ اﺣﺪاث ﮐﺎرواﻧﺴﺮاﻫﺎی زﻳﺎدی
ﺗﺠﺎرت داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽّ ،
در اﻳﻦ دوران ﮔﺮدﻳﺪ.

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ٩ــ٤ــ ﻧﻘﺶ اﺳﻠﻴﻤﯽ در ﮐﺎرواﻧﺴﺮای رﺑﺎط ﺷﺮف ،ﺧﺮاﺳﺎن ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺪۀ ﭘﻨﺠﻢ ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی

وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری ﮐﺎرواﻧﺴﺮاﻫﺎ
دﺳﺘﻪ ﮐﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﺮد:
ﺑﻪ ﻃﻮرﮐﻠﯽ ﮐﺎرواﻧﺴﺮاﻫﺎی اﻳﺮان را ﺑﻪ ﺳﻪ ٔ
اﻟﻒ( ﮐﺎرواﻧﺴﺮاﻫﺎی ﮐﺎﻣﻼً ﭘﻮﺷﻴﺪۀ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎرواﻧﺴﺮای اﻣﺎﻣﺰاده ﻫﺎﺷﻢ ﺳﺮ
راه ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎل
ب( ﮐﺎرواﻧﺴﺮاﻫﺎی ﺑﺪون ﺣﻴﺎط ﺣﺎﺷﻴﮥ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس
ج( ﮐﺎرواﻧﺴﺮاﻫﺎی ﺣﻴﺎط دار ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻮﻳﺮی
ﮐﺎرواﻧﺴﺮاﻫﺎی ﺣﻴﺎطدارﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ و زﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ ﮐﺎرواﻧﺴﺮاﻫﺎی اﻳﺮان ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،از ﻧﻈﺮ
ﻣﺪور ،ﭼﻨﺪﺿﻠﻌﯽ ،دو اﻳﻮاﻧﯽ ،ﭼﻬﺎر اﻳﻮاﻧﯽ
ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ّ
)ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره ١٠ــ(٤
ﺑﺎ ﺗﺎﻻر ﺳﺘﻮندار و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ٔ
ﮐﺎرواﻧﺴﺮاﻫﺎ دارای ﻳﮏ در ورودی ﭘﻬﻦ ﭼﻮﺑﯽ و ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ورود ﭼﻬﺎرﭘﺎﻳﺎن ﺑﺎ
ﺑﺎرﻫﺎی ﺣﺠﻴﻢ را ﻧﻴﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ .ورودی دارای ﺳﺮدر و اﻳﻮان ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻘﻒ ﺑﻌﻀﯽ از اﻳﻮان ﻫﺎ
۱۱۵

از ﻳﮏ ﻧﻴﻢ ﮔﻨﺒﺪ ﺳﺎده و ﺳﻘﻒ ﺑﺮﺧﯽ دارای
ﻣﻔﺼﻞﺗﺮی ﺑﻮد .ﻣﻌﻤﻮﻻ ً اﻳﻮان ورودی
ﺗﺰﻳﻴﻨﺎت ّ
دو ﻃﺒﻘﻪ داﺷﺖ و ﺷﺎهﻧﺸﻴﻨﯽ در ﻃﺒﻘﻪ دوم ﺑﺮای
اﻗﺎﻣﺖ ﺑﺰرﮔﺎن و اﻓﺮاد ﺧﺎﺻﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ
از اﻳﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﺑﺮای دﻳﺪهﺑﺎﻧﯽ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده
ﺑﻘﻴ ٔﻪ ﺑﻨﺎی ﮐﺎرواﻧﺴﺮا ﻳﮏ ﻃﺒﻘﻪ
ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖّ .
ودر روی ﻳﮏ ﺳﮑﻮ و ﻳﺎ ﺻ ّﻔﻪ ﮐﻪ از ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ
ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﺑﻮده ،ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻻﻳﻪ
اﺻﻄﺒﻞ ﭼﻬﺎرﭘﺎﻳﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ ً در ٔ
ﺑﻴﻦ اﺗﺎقﻫﺎ و ﺣﺼﺎر ﺑﻴﺮوﻧﯽ ﮐﺎرواﻧﺴﺮا ﻗﺮار
)ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره١١ــ (٤اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺎﻫﯽ
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ.
ٔ
اﺻﻄﺒﻞ در ﺣﻴﺎط ﺟﻠﻮ و ﺣﺠﺮهﻫﺎی ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ١٠ــ٤ــ ﮐﺎرواﻧﺴﺮای ﺧﺎن ﺧﻮره،
در ﺣﻴﺎط دوم واﻗﻊ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﺑﺎط ﺷﺮف.
ﺟﺎدۀ ﺷﻴﺮاز ﺑﻪ آﺑﺎده ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دورۀ ﺻﻔﻮی
ﺷﻤﺎره  ٨ــ(٤
)ﺗﺼﻮﻳﺮ
ٔ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﭘﻼن ﻣﺪارس ﺑﺎ ﭘﻼن ﻏﺎﻟﺐ ﮐﺎرواﻧﺴﺮاﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻻﻳﻪﻫﺎی دور ﺣﻴﺎط ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.در ﻧﻮع ﺣﻴﺎطدار ﮐﺎرواﻧﺴﺮا ،اﺗﺎقﻫﺎ در اﻃﺮاف ﺣﻴﺎط ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ .ﺣﺪ واﺳﻂ ﺑﻴﻦ اﺗﺎقﻫﺎ و
ﺣﻴﺎط ،اﻳﻮان ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪهای ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ را ﭘﺬﻳﺮا ﻣﯽﺷﺪ .ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻳﯽ از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺠﻤﻊ
)ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره ١٢ــ(٤
ﺳﺎﮐﻨﻴﻦ ،ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ،اﻧﺒﺎر ﻣﻮ ّﻗﺖ و ﺑﺎراﻧﺪاز.
ٔ
٣
٢
١

١ــ ﺣﻴﺎط
٢ــ ﻓﻀﺎﻫﺎی اﻗﺎﻣﺘﯽ )ﺣﺠﺮه ﻫﺎ(
٣ــ ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪاری ﭼﺎرﭘﺎﻳﺎن
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ١١ــ٤ــ ﻣﻘﺎﻳﺴﮥ ﭘﻼن ﻣﺪارس ﺑﺎ ﭘﻼن ﻏﺎﻟﺐ ﮐﺎرواﻧﺴﺮاﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻻﻳﻪ ﻫﺎی دور ﺣﻴﺎط
ﺳﻤﺖ راﺳﺖ :ﭘﻼن ﺷﻤﺎﺗﻴﮏ ﮐﺎرواﻧﺴﺮا
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ﺳﻤﺖ ﭼﭗ :ﭘﻼن ﺷﻤﺎﺗﻴﮏ ﻣﺪرﺳﻪ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ١٢ــ٤ــ ﮐﺎرواﻧﺴﺮای ﭼﺎﻟﻪ ﺳﻴﺎه در ﻧﺰدﻳﮑﯽ اﺻﻔﻬﺎن

اﺗﺎق ﻓﻀﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻒ آن ﺑﺎ آﺟﺮ ﻓﺮش ﻣﯽﺷﺪ .در وﺳﻂ ﺣﻴﺎط ﮐﺎرواﻧﺴﺮا ،ﭼﺎه ﻳﺎ
ﺣﻮض آﺑﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺎرف ﺧﻮراﮐﯽ و ﺷﺴﺖ وﺷﻮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ.
ﮐﺎرواﻧﺴﺮاﻫﺎی داﺧﻞ ﺷﻬﺮﻫﺎ اﺳﺘﺤﮑﺎﻣﺎت ﮐﻤﺘﺮی داﺷﺖ و ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺮج و ﺑﺎرو ﺑﻮد ،و ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻓﻀﺎﻳﯽ
ﺑﺮای ﭼﻬﺎر ﭘﺎﻳﺎن ﻧﻴﺰ در آﻧﻬﺎ در ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ زﻳﺮا در ﻫﺮ ﺷﻬﺮ ﻳﮏ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺤﻞ ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮار ﭼﻬﺎرﭘﺎﻳﺎن
وﺟﻮد داﺷﺖ.
ﭘﻼن اﻳﻦ ﮐﺎرواﻧﺴﺮاﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﭘﻼن ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی دروﻧﮕﺮا ﺑﺎ ﺣﻴﺎط ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻮده ﮐﻪ از ﭘﺎﻧﺼﺪ
ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم ﺗﻮﺳﻂ اﺷﮑﺎﻧﯽ ﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ.
ﻧﻴﻤﻪ دوم ﻗﺮن  ١٣ﻫـ .ق ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،ﻳﻌﻨﯽ ﺑﻌﺪ از ﺳﭙﺮی ﺷﺪن روزﮔﺎر ﻋﻈﻤﺖ و روﻧﻖ ﮐﺎرواﻧﺴﺮاﻫﺎ،
از ٔ
ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ارزان ﻗﻴﻤﺖ،
اﻫﻤﻴﺖ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده و ﺑﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای
ٔ
آﻧﻬﺎ وﻇﻴﻔﻪ و ّ
ﻧﻘﻠﻴﻪ و اﻧﺒﺎر ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻧﺪ.
ﭘﺎرﮐﻴﻨﮓ وﺳﺎﻳﻞ ّ

ﺣﻤﺎم
اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺴﺠﺪ و ﻣﺪرﺳﻪ
ﺣﻤﺎمﻫﺎ در ﺑﻴﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮی از ّ
و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎزار ،از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﺣﻤﺎمﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً در ﺟﺎﻳﯽ در ﻣﺴﻴﺮ
۱۱۷

ﮔﺬر آب روان ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﻧﻴﺰ ﻻزم ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺧﺮوﺟﯽ ﻓﺎﺿﻼب آﻧﻬﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
در اﻏﻠﺐ ﺣﻤﺎمﻫﺎ ﻣﺴﻴﺮ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ
ﺑﻨﺎی اﺻﻠﯽ ﺣﻤﺎم ﺑﺎ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪی ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺻﻮرت
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .رﻋﺎﻳﺖ اﻳﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻓﻀﺎﻳﯽ ﻫﻢ
از ﺑﻴﺮون ﺑﻪ درون و ﻫﻢ در ﺑﻴﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎی دروﻧﯽ
ﺣﻤﺎم ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ دﻣﺎ و رﻃﻮﺑﺖ ﻫﺮ ﻓﻀﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎور ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮد؛ و
از ورود ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻫﻮای ﺳﺮد ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ
آﻳﺪ.
ﺣﻤﺎمﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻗﺒﻞ از ورود ،در ﺟﻠﻮی
ﺧﻮد ﻓﻀﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﻴﺸﺨﻮان ﺑﺎ ﺳﺮدر
و ﺗﺰﻳﻴﻨﺎت آﺟﺮﮐﺎری و ﮐﺎﺷﯽﮐﺎری ﺧﺎﺻﯽ
ﺣﻠﻘﻪ
داﺷﺘﻨﺪ .ﺳﭙﺲ راﻫﺮوﻳﯽ ﺑﺎرﻳﮏ و ﭘﻴﭽﺪار ٔ
اﺗﺼﺎل ِدر ورودی ﺑﺎ ﻓﻀﺎی ﺑﻴﻨﻪ )ﺳﺮﺑﻴﻨﻪ( ﺑﻮد؛
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ١٣ــ٤ــ ﻓﻀﺎی ﺑﻴﻨﮥ ﺣﻤﺎم ﮔﻨﺠﻌﻠﯽ ﺧﺎن ﮐﺮﻣﺎن
ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺒﺎدل ﻫﻮاﻳﯽ و ِاﺷﺮاف ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﯽﺷﺪ.
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺣﻤﺎم ﻣﻌﻤﻮﻻ ً در دو ﺑﺨﺶ ﺑﻴﻨﻪ و ﮔﺮم
ﺷﻤﺎره ١٣ــ (٤ﭘﺲ از ﻗﺴﻤﺖ ورودی،
)ﺗﺼﻮﻳﺮ
ٔ
ٔ
ﺷﻤﺎره ١٤ــ ٤و ١٥ــ(٤
ﺧﺎﻧﻪ ،ﺣﻮل اﻳﻦ دو ﮐﺎﻧﻮن اﺻﻠﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ) .ﺗﺼﺎوﻳﺮ
ٔ
ﻣﻔﺼﻞ و دارای ﻏﺮﻓﻪﻫﺎﻳﯽ ﺑﻮد .ﻏﺮﻓﻪﻫﺎ ﺳﻄﺤﯽ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ از
ﺑﻴﻨﻪ ﻳﺎ ﺳﺮﺑﻴﻨﻪ ﻓﻀﺎﻳﯽ وﺳﻴﻊ ﺑﺎ ﺗﺰﻳﻴﻨﺎﺗﯽ ّ
ﻓﻀﺎی ﻣﻴﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ و از درون ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮده و در زﻳﺮ آﻧﻬﺎ ﺣﻔﺮهﻫﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻔﺶﮐﻦ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه
)ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره ١٣ــ (٤ﻓﻀﺎی ﺑﻴﻨﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻫﺸﺖ ﮔﻮش ﻳﺎ ﭼﻬﺎر ﮔﻮش و ﺑﻪ ﻧﺪرت داﻳﺮهای ﺑﻮد .در
ﺑﻮد.
ٔ
ﻣﺮﮐﺰ آن ﺣﻮﺿﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ ،ﮐﻪ ﮔﻨﺒﺪی ﺑﺎ ﺗﺰﻳﻴﻨﺎت آﺟﺮی ﻳﺎ ﮐﺎﺷﯽﮐﺎری زﻳﺒﺎ در ﺑﺎﻻی آن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ
ﻫﻨﺪﺳﻪ ﺣﻮض ﺑﺎ ﻣﺸﺒﮏﻫﺎی رﻧﮕﯽ ،ﻧﻮر ﺗﻠﻄﻴﻒ ﺷﺪهای را ﺑﻪ اﻳﻦ ﻓﻀﺎی ﻣﻴﺎﻧﯽ
و ﻣﻌﻤﻮﻻ ً روزﻧﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن
ٔ
ﮐﻪ ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﻏﺮﻓﻪﻫﺎ ﺑﻮد ،وارد ﻣﯽﮐﺮد.
ﻓﻀﺎی ﺑﻴﻨﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای درآوردن ﻟﺒﺎس ،ﮔﻔﺖوﮔﻮ ،ﮐﺎرﻫﺎی ﭘﻴﺮاﻳﺸﯽ و ﻣﮑﺎن ﺗﺠﻤﻊ ﺷﻬﺮی
ﺑﻮد و در روزﻫﺎی ﺧﺎص در آﻧﺠﺎ ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﭼﻮن ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪﺧﻮاﻧﯽ و ﻧﻘّﺎﻟﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻳﮏ
ﻗﺴﻤﺖ از اﻳﻦ ﻏﺮﻓﻪﻫﺎ ﻋﻤﻴﻖﺗﺮ و وﺳﻴﻊﺗﺮ و ﭘﺮ ﺗﺰﻳﻴﻦﺗﺮ از دﻳﮕﺮ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎً ﺑﻪ آن ﺷﺎهﻧﺸﻴﻦ
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١٣
١٤

١٢
١١
١٤

٥

١٠

٩

١ــ ﺳﺮدر
٢ــ ﻫﺸﺘﯽ

٧

٨

٣ــ ﺑﻴﻨﻪ

٦

٤ــ ﺣﻮض

٥

٥

 ٥ــ ﻏﺮﻓﻪ
 ٦ــ ﻣﻴﺎن در

٥

٣

٥

٤

٧ــ آب رﻳﺰﮔﺎه
 ٨ــ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺧﺎﻧﻪ
٩ــ ﮔﺮم ﺧﺎﻧﻪ

٥

٥
٢

١٠ــ ﭼﺎﻟﻪ ﺣﻮض
١١ــ ﺧﺰﻳﻨﻪ آب وﻟﺮم

١

١٢ــ ﺧﺰﻳﻨﻪ آب ﺳﺮد
١٣ــ ﺧﺰﻳﻨﻪ آب ﮔﺮم
١٤ــ ﻏﺮﻓﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ١٤ــ٤ــ ﭘﻼن ﺣﻤﺎم ﮔﻨﺠﻌﻠﯽ ﺧﺎن

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ١٥ــ٤ــ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﺑﺮش ﺧﻮردۀ ﺣﻤﺎم ﮔﻨﺠﻌﻠﯽ ﺧﺎن

۱۱۹

ﺣﻠﻘﻪ اﺗّﺼﺎل ﺑﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﮔﺮمﺧﺎﻧﻪ ﻳﻌﻨﯽ
ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ .اﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﻣﺨﺼﻮص اﻋﻴﺎن و ﺑﺰرﮔﺎن و دوﻟﺖ ﻣﺮدان ﺑﻮدٔ .
ﮔﺮمﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺣﻤﺎم ،ﻓﻀﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻴﺎندر ﺑﻮد .ﻣﻌﻤﻮﻻ ً اﺳﺘﺤﻤﺎمﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از راﻫﺮوﻫﺎ
و ورود ﺑﻪ ﮔﺮمﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﮔﺮﻣﺎ ،رﻃﻮﺑﺖ و ﻧﻮر ﮐﻤﺮﻧﮕﯽ ﮐﻪ از ﺳﻘﻒ ﻣﯽﺗﺎﺑﺪ ،و ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻪﮔﻮﻧﻪای ﺑﻪ ﻓﻀﺎ
ﻣﯽﺑﺨﺸﻴﺪ ،ﻋﺎدت ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﻳﻦ ﻓﻀﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺗﺰﻳﻴﻨﺎت آﻫﮏ ﺑُﺮی داﺷﺖ و اﺳﺘﺤﻤﺎمﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
ﺷﻤﺎره ١٦ــ(٤
روی ﺳﮑﻮﻫﺎی ﺳﻨﮕﯽ ﺑﻴﺎراﻣﻨﺪ و ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻤﺎم و ﻣﺸﺖ و ﻣﺎل ﺑﭙﺮدازﻧﺪ) .ﺗﺼﻮﻳﺮ
ٔ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ١٦ــ  ٤ــ ﮔﺮم ﺧﺎﻧﮥ ﺣﻤﺎم ﮔﻨﺠﻌﻠﯽ ﺧﺎن

در زﻳﺮ اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ ﻫﻮای ﮔﺮم از ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺳﻔﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮔﺮﺑﻪرو ﺑﻪ ﮐﻒ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﺪ.
ﺧﺰﻳﻨﻪ آب ﮔﺮم ،وﻟﺮم و ﺳﺮد ﺑﻮد ،در ﻗﺴﻤﺖ آﺧﺮ ﺣﻤﺎم ﺟﻬﺖ آﺑﮑﺸﯽ و
ﺧﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ
ٔ
ﺷﺴﺖ وﺷﻮی ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ .اﺳﺘﺤﻤﺎمﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﻨﻪ ﺑﺮﻣﯽﮔﺸﺘﻨﺪ و ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﭼﺎی و
ﺷﺮﺑﺖ آورده ﻣﯽﺷﺪ.
درﺧﺎﺗﻤﻪ ،ﺳﺆاﻟﯽ ذﻫﻦ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽدارد ،ﮐﺎری ﮐﻪ اﻣﺮوزه در ﻓﻀﺎﻳﯽ ﮐﻮﭼﮏ و ﺗﺎرﻳﮏ
اﻫﻤﻴﺖ در ﮐﻨﺠﯽ از ﺧﺎﻧﻪ و ﻳﺎ در ﻓﻀﺎﻳﯽ ﮐﻴﻮﺳﮏ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﻴﺮد ،ﭼﻪ ﻧﻴﺎزی ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻔﺼﻴﻠﯽ
و ﺑﯽ ّ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ را ﻣﯽﺗﻮان از ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺎﺳﺦ داد .از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻨﮑﻪ درآن زﻣﺎن ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت
ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد .اﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻳﯽ از اﻳﻦ دﺳﺖ ﺑﺮﻏﻢ ﺑﻬﺮهای ﮐﻪ
آبرﺳﺎﻧﯽ و ﮔﺮمﺳﺎزی ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﻣﺮوز
ّ
۱۲۰

از ﺣﻘﻴﻘﺖ دارﻧﺪ ،ﺟﺎﻣﻊ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .زﻳﺮا اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻮد ،اﻳﺠﺎد ﻓﻀﺎﻳﯽ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺷﮑﻮه و ﭘﺮاﺑ ّﻬﺖ ،ﺟﻬﺖ اﻳﻦ
ﻣﺎدیﺗﺮﻳﻦ ﻋﻤﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﭘﺎﮐﻴﺰﮔﯽ ﺟﺴﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻴﺎزی ﻧﺒﻮد .و اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪی را ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
در ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﻴﺮﻧﺪ.
اﻳﻦ ﻗﺪر ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻴﺎن ﻫﻤﻪ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ ،از اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻏﻔﻠﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ،ﺑﻪ
ِ
روان آدﻣﯽ دﺳﺖﮐﻢ ﺑﻪ ﻗﺪر ﺟﺴﻢ او اﻋﺘﻨﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،و ﺷﺴﺖوﺷﻮی ﺟﺴﻢ را وﺳﻴﻠﻪای ﺑﺮای ﺗﺬﮐّﺮ و
ﺗﻄﻬﻴﺮ روح ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ.

ﭘﻞ

اﻳﺮاﻧﻴﺎن از اﺑﺘﺪا ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻴﺎت ﮐﺸﻮر واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻳﮏ ﻧﻈﺎم ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﮐﺎرآﻣﺪ و ﻣﻄﻤﺌﻦ اﺳﺖ.
ﺗﻤﺪن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮدهای
ﮐﻪ ﺑﺪون آن اﻳﺮان ﺑﻪ ﺟﺎی اﻳﻨﮑﻪ ﻳﮏ ﮐﺸﻮر ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ و ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺆﺛّﺮ در ّ
ﺟﻤﻌﻴﺖ ،ﮐﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﻫﺎی
از ﺟﻮاﻣﻊ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و درﻫﻢ رﻳﺨﺘﻪ در ﻣﯽآﻣﺪ .ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ،ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ
ّ
درهﻫﺎﻳﯽ آن را ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﺮده ،ﻫﻤﮕﯽ ﻟﺰوم ﺳﺎﺧﺖ ﭘﻞﻫﺎ را از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده
ﺧﺸﮏ ،ﮐﻮه ﻫﺎ و ّ
)ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره ١٧ــ(٤
ﺑﻮد.
ٔ
ﻗﺪﻳﻤﯽﺗﺮﻳﻦ ﭘﻠﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز اﻳﺠﺎد آن را ﺑﻪ اورارﺗﻮﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺑﺮ روی رود ارس ﮐﻪ رود
ﻣﺮزی اﻳﺮان و ﺷﻮروی ﺳﺎﺑﻖ اﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ ﮐﺸﻮر ﭘﻞ ﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﺳﺪﻫﺎﻳﯽ ادﻏﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺑﺮای آﺑﻴﺎری ﺿﺮورت اﺳﺎﺳﯽ
١
دوره
داﺷﺖ .از آن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﭘﻞ ﺷﻮﺷﺘﺮ و دزﻓﻮل ﮐﻪ در زﻣﺎن آلﺑﻮﻳﻪ ﺑﺮ روی ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺳﻨﮕﯽ ٔ
ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ را ﻧﺎم ﺑﺮد.
اﻳﻦ ﭘﻞﻫﺎی دوﮐﺎره ،ﻣﻬﺎرت و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﺳﺨﺖ ﻣﻌﻤﺎر را ﻃﻠﺐ ﻣﯽﮐﺮد .ﭼﻮن ﺑﺎﻳﺪ دﻫﺎﻧﻪاش
آن ﻗﺪر ﭘﻬﻦ ﻣﯽﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻃﻐﻴﺎن ،ﺳﻴﻼب را از ﺧﻮد رد ﮐﻨﺪ ،در ﺿﻤﻦ ﺑﺮای ﻋﺒﻮرﮔﺎری و ﭼﺎرﭘﺎﻳﺎن
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻻزم را ﻧﻴﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
١ــ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﭘﻞ ﺑﻨﺪ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ.

۱۲۱

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ١٧ــ٤ــ ﭘﻞ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺑﺮ روی رودﺧﺎﻧﻪ زاب ﮐﻮﭼﮏ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺮدﺷﺖ ﮐﺮدﺳﺘﺎن

ﺷﺎدروان ﺷﻮﺷﺘﺮ را ﺑﻪ ﻃﻮل  ١٦٥٠ﻣﺘﺮ ﺑﺮروی رودﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎرون ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎن ﭘﻞ ﺑﻨﺪ ُ
اداﻣﻪ ﺳﺒﮏ ﭘﻞﺳﺎزی ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﻨﮓﮐﺎری زﻳﺒﺎی ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﻞﻫﺎی ﻗﺪﻳﻤﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ٔ
دﻫﻨﺪه ﻣﻬﺎرت
ﺑﻘﺎﻳﺎی ﭘﻞدﺧﺘﺮ در ﻧﺰدﻳﮑﯽ اﻧﺪﻳﻤﺸﮏ ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪای  ٢٠ﻣﺘﺮ و دﻫﺎﻧﻪای ﻋﻈﻴﻢ ،ﻧﺸﺎن ٔ
)ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره ١٨ــ (٤
ﻣﻌﻤﺎران اﻳﺮاﻧﯽ در زﻣﺎن ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎن در ﺳﺎﺧﺖ ﭘﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ٔ
اﻳﻦ ﭘﻞﻫﺎ ﭼﻴﺰی ﺑﻴﺶ از ﻋﺒﻮر از رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮد؛ اﻏﻠﺐ از ﻟﺤﺎظ ﺗﻨﺎﺳﺐ و ﺟﻠﻮه ،زﻳﺒﺎﻳﯽ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮی
داﺷﺖ و ﻗﺪرت و ﺑﺮازﻧﺪﮔﯽ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ.
۱۲۲

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ١٨ــ ٤ــ ﭘﻞ دﺧﺘﺮ در ﻧﺰدﻳﮑﯽ اﻧﺪﻳﻤﺸﮏ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دورۀ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ

ﺳﻠﺠﻮﻗﻴﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﭘﻞﺳﺎزی اﻫﺘﻤﺎم ورزﻳﺪﻧﺪ .از ﻗﺪﻳﻤﯽﺗﺮﻳﻦ ﭘﻞﻫﺎی ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ ﭘﻞ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در
اﺻﻔﻬﺎن اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﭘﺎﻳﻪﻫﺎی ﻳﮏ ﭘﻞ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ ﭘﻞ ﮐﻪ ﻗﺪﻳﻤﯽﺗﺮﻳﻦ
ﭘﻞ اﺻﻔﻬﺎن اﺳﺖ ،از ﺑﺮوز ﺗﺤﻮﻟﯽ در ﭘﻞﺳﺎزی ﺣﮑﺎﻳﺖ دارد .ﺳﻨﮕﻴﻨﯽ اﻳﻦ ﭘﻞ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﻃﺎقﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ
در ﻓﻮاﺻﻞ ﻃﺎقﻫﺎی ﺑﺰرگ روی ﭘﺎﻳﻪﻫﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻳﻦ ﻃﺎقﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻪ در ﻣﻴﺎن
ﭘﺎﻳﻪﻫﺎ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ اﻳﺠﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ ،آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺑﺎﻻ آﻣﺪن ﺳﻄﺢ آب رودﺧﺎﻧﻪ ،آب از آﻧﻬﺎ ﻫﻢ
ﺷﻤﺎره ١٩ــ(٤
ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ و از ﺷﺪت ﻓﺸﺎر وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻪﻫﺎ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﮔﺮدد) .ﺗﺼﻮﻳﺮ
ٔ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ١٩ــ٤ــ ﭘﻞ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺮ روی رودﺧﺎﻧﮥ زاﻳﻨﺪه رود ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دورۀ ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ

۱۲۳

دوره ﺻﻔﻮی ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﻴﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﺷﺪ،
در ٔ
ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎرواﻧﺴﺮاﻫﺎ ،ﭘﻞﻫﺎی زﻳﺒﺎﻳﯽ ﻧﻴﺰ ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻧﻈﺎم ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ.
از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﭘﻞ اﻟﻠﻪ وردیﺧﺎن و ﭘﻞ ﺧﻮاﺟﻮ ﮐﻪ ﺑﺮ روی زاﻳﻨﺪه رود ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ را ﻧﺎم
)ﺗﺼﺎوﻳﺮﺷﻤﺎره ٢٠ــ ٤و ٢١ــ(٤
ﺑﺮد.
ٔ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ٢٠ــ٤ــ ﭘﻞ ﺧﻮاﺟﻮ ﺑﺮ روی زاﻳﻨﺪه رود اﺻﻔﻬﺎن

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ٢١ــ٤ــ ﭘﻼن و ﻧﻤﺎی ﭘﻞ ﺧﻮاﺟﻮ در اﺻﻔﻬﺎن

۱۲۴

ﺗﻔﺮج
اﻳﻦ دو ﭘﻞ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﻋﺒﻮر ،ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻗﻒ ﻫﻢ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و در آن ﺟﺎﻫﺎﻳﯽ ﺑﺮای ّ
وﺟﻮد دارد .ﺳﺮاﺳﺮ ﻃﻮل ﭘﻞ از ﻏﺮﻓﻪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ زﻳﺒﺎﻳﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﺷﯽ و ﻧﻘﺶﻫﺎی دﻳﻮاری
زﻳﺒﺎﻳﯽ آراﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ دو ﭘﻞ از ﺟﻤﻠﻪ زﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮاﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
در دوره ﻗﺎﺟﺎر ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺪادی ﭘﻞ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﭘﻞﻫﺎی ﺻﻔﻮی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ از آن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﻞ ﺑﻠﺪه ﺑﺮ روی
ﺟﺎدهای ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدی ﭘﻞ
رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﻮر در ﺷﺮق ﺑﻠﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در زﻣﺎن ﭘﻬﻠﻮی اول ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﺑﻴﻦ ّ
اﺣﺪاث ﮔﺮدﻳﺪ ،ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﭘﻞ ِو ِرﺳﮏ در ﺷﻤﺎل اﻳﺮان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﺆاﻻت ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم
١ــ ﻧﻬﺎد ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺟﺎده در زﻣﺎن ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎن ﭼﻪ ﻧﺎم داﺷﺖ؟
واژه ﮐﺎرواﻧﺴﺮا را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
٢ــ ﻣﻌﻨﺎی ٔ
٣ــ ﻣﻨﺸﺄ ﻧﻘﺸﻪ ﮐﺎرواﻧﺴﺮا را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
٤ــ ﭼﺮا ﮐﺎرواﻧﺴﺮا از ﻧﻈﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﮑﺎن ﻣﻬﻤﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ؟
 ٥ــ ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم در ﮐﺪام دوره و ﭼﺮا ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎرواﻧﺴﺮاﻫﺎ روﻧﻖ ﻳﺎﻓﺖ؟
 ٦ــ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎ و ﻣﺤﻞ رﺑﺎط ﺷﺮف را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
٧ــ ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﮐﺎرواﻧﺴﺮاﻫﺎی اﻳﺮان ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؟ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
 ٨ــ ﮐﺎرواﻧﺴﺮاﻫﺎی ﺣﻴﺎطدار ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟
٩ــ ﻣﻌﻤﺎری ﮐﺎرواﻧﺴﺮا را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
١٠ــ از ِ
اﻳﻮان ﮐﺎرواﻧﺴﺮاﻫﺎ ﭼﻪ اﺳﺘﻔﺎدهای ﻣﯽ ﺷﺪ؟
١١ــ ﻣﺤﻞ ﻗﺮارﮔﻴﺮی اﺻﻄﺒﻞ در ﮐﺠﺎی ﮐﺎرواﻧﺴﺮا ﺑﻮد؟
١٢ــ ﺗﻔﺎوت ﮐﺎرواﻧﺴﺮاﻫﺎی داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﺷﻬﺮﻫﺎ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
وﺿﻌﻴﺖ ﮐﺎرواﻧﺴﺮاﻫﺎ را از ﺑﻌﺪ از ﻗﺮن  ١٣ﻫـ .ق ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
١٣ــ
ّ
دوره ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
١٤ــ ﻋﻠّﺖ روﻧﻖ ﺑﺎزارﻫﺎی اﻳﺮان را ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ٔ
١٥ــ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺑﺎزار در ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
١٦ــ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ در ﺷﻬﺮﻫﺎی اﻳﺮاﻧﯽ ﭼﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮی ﺑﺮ ﺑﺎزار ﮔﺬاﺷﺖ؟
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١٧ــ ﻳﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﺳﻴﺎﺳﯽ ،ﻣﺎﻟﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺷﻬﺮ ﺳﻨﺘﯽ اﻳﺮان ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ؟
دوره ﻗﺎﺟﺎر ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
١٨ــ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎزارﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ را در اواﺧﺮ ٔ
١٩ــ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
٢٠ــ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻋﺸﺎﻳﺮی ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآﻳﻨﺪ؟
٢١ــ ﺑﺎزارﻫﺎی روﺳﺘﺎﻳﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ؟
٢٢ــ ﻧﻘﺶﻫﺎی ﻏﻴﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎزارﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
٢٣ــ اﺟﺰاء ﻣﻬﻢ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ اﻳﺮان را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
٢٤ــ »راﺳﺘﻪ« را در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ اﻳﺮان ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.
٢٥ــ »ﺳﺮا« را در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ اﻳﺮان ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.
٢٦ــ »ﭼﻬﺎر ﺳﻮق« را در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ اﻳﺮان ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.
٢٧ــ ﻣﻌﻤﺎری ﺑﺎزارﻫﺎی اﻳﺮان را ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.
٢٨ــ اﺟﺰاء ﻣﻌﻤﺎری ﺣﻤﺎم را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
٢٩ــ »ورودی« ﺣﻤﺎم ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
٣٠ــ ﻣﻌﻤﺎری »ﺑﻴﻨﻪ« را در ﺣﻤﺎمﻫﺎ ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.
٣١ــ ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺣﻤﺎمﻫﺎ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
٣٢ــ »ﺷﺎهﻧﺸﻴﻦ« را در ﺣﻤﺎم ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.
٣٣ــ »ﻣﻴﺎندر« را در ﺣﻤﺎم ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.
٣٤ــ ﺧﺰﻳﻨﻪﻫﺎ در ﮐﺪام ﺑﺨﺶ ﺣﻤﺎم ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ؟ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
٣٥ــ ﺗﻔﺎوت ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺣﻤﺎم در ﻣﻌﻤﺎری ﮔﺬﺷﺘﻪ و اﻣﺮوز را ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.
٣٦ــ ﻗﺪﻳﻤﯽﺗﺮﻳﻦ ﭘﻞ اﻳﺮان در ﮐﺠﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
ﺗﻮﺟﻪ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﭘﻞ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
٣٧ــ ﻋﻠّﺖ ّ
ﻧﻤﻮﻧﻪ آن را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
٣٨ــ وﻳﮋﮔﯽ ﭘﻞﻫﺎی ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ ﮐﺸﻮر را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ .ﻳﮏ ٔ
دوره ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آن را ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.
٣٩ــ ﻗﺪﻳﻤﯽﺗﺮﻳﻦ ﭘﻞ ٔ
دوره ﺻﻔﻮی را ﺑﺎ ذﮐﺮﻧﺎم ﻳﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ.
٤٠ــ وﻳﮋﮔﯽ ﻣﻌﻤﺎری ﭘﻞﻫﺎی ٔ
دوره ﭘﻬﻠﻮی را ﻧﺎم
دوره ﻗﺎﺟﺎر و ﻳﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ٔ
٤١ــ ﻳﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ٔ
ﺑﺒﺮﻳﺪ.
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