ویژهنــامه | منظر راه

نگاهی به کتاب «راه و رباط» با رویکرد منظرین

منظر راه در جغرافیای
تاریخی ایران

چکیـده | کتـاب «راه و ربـاط» بـه قلـم مرحـوم دکتـر کریـم پیرنیـا و کرامـت
اهلل افسـر در سـال  1370توسـط سـازمان میـراث فرهنگـی و انتشـارات آرمین
بـه چـاپ رسـید .مرحـوم پیرنیـا در ایـن کتـاب بـا روش مرسـوم خـود نگاهـی
تاریخـی -فرهنگـی بـه سـیر پیدایش و تکامـل راه و راهداری در پهنه سـرزمین
سـرفصل «پیش از
ایـران داشـته اسـت .کتاب ،سـیر راهداری در ایـران را به دو
ِ
اسلام» و «پس از اسلام» تقسـیم کرده و در قالب این دو سـرفصل به بررسـی
تاریخـی وضعیـت راهها پرداخته اسـت.
از دیـدگاه منظریـن ،کتـاب حاضر شـامل اطالعات ارزشـمندی پیرامـون منظر
راه در ایـران اسـت کـه تصویـر نسـبتاً دقیقی را از سـیر پدیدار شـدن و توسـعه
ایـن منظـر ارائـه میکند .بـر این اسـاس دو مؤلفه اصلـی در پدید آمـدن منظر
راه در ایـران قابلشناسـایی اسـت :
چرایـی بـه وجـود آمدن منظـر راه؛ علـل مکانیابی مسـیرهای اصلی و فرعی
.1
ِ
در سـرزمین ایـران؛ که منجر به «انتخاب» منظر راه شـده اسـت.
 .2چگونگـی سـاختار منظریـن راه؛ شـکلگیری و توسـعه مؤلفههـا ،تجهیـزات
و تأسیسـات مرتبـط بـا راه و راهـداری در مسـیر راههـای ایـران ،کـه منجـر
بـه «شـکلگیری» منظـر راه شـدهاند .در ایـن بخـش نقـش منظریـن و چنـد
عملکـردی ایـن مؤلفههـا در ایجاد مفهوم منظـر راه مختص به ایـران موردتوجه
قرارگرفته اسـت.
ایــن نوشــتار کتــاب حاضــر را از دیــدگاه منظریــن و بــر اســاس دو عنــوان
ذکرشــده در بــاال بررســی مینمایــد تــا درنهایــت بــه الگویــی بــرای منظــر راه
در ایــران دســت پیــدا کنــد.

سمانه رحمدل

کارشناس ارشد معماری منظر.
samaneh_rahmdel@yahoo.com
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واژگان کلیدی | راه و رباط ،راه های ایران ،منظر راه ،جغرافیای تاریخی.

منظر راه در جغرافیای تاریخی ایران

چرایی و چگونگی شـکلگیری منظر طبیعی-فرهنگی
راهها در ایران
چرایی به وجود آمدن راه  :انتخاب منظر
•
ِ

در نیمــه نخســت کتــاب راه و ربــاط ،بهطــور مشــخص بــه
علــل عمــدهای پرداختــه میشــود کــه موجــب پیدایــش و
مکانیابــی مســیر راههــای ایــران شــدهاند .ایــن بخــش از
ایــن لحــاظ حائــز اهمیــت اســت کــه نقــش مؤثــر «جغرافیای
تاریخــی ایــران» را در شــکلگیری مهمتریــن راههــای جهــان
باســتان بیــان میکنــد .بــر ایــن اســاس پدیــدار شــدن راههــا
در ایــران بهطــور عمــده تحــت تأثیــر ســه عامــل بســیار مهــم
بیانشــده اســت :
 .1مهاجرت آریاییها
جهان-شمول هخامنشیان
 .2امپراتوری
ِ
 .3موقعیـ ِ
ـی ایــران در پیونــد دوجهــان مشــرق
ـت میان-جهانـ ِ
و مغــرب باســتان
جغرافیایــی
نکتــه مشــترک در میــان ایــن ســه ،ســاختار
ِ
خشــکی-آبی ایــران بــود کــه در همــه ادوار ،الگــوی
ِ
واحــدی جهــت مکانیابــی و توســعه شــبکه راههــا ایجــاد
نمــود؛ بهگونــهای کــه در طــول قــرون متمــادی ،تغییــرات
اعمالشــده در مســیر راههــا محــدود بــود.

مهاجــرت آریاییهــا؛ انطبــاق منظــر راه بــر ســاختار
جغرافیایــی فــات ایــران

در آغــاز مرحــوم پیرنیــا بــرای شــکلگیری قدیمیتریــن راهها
در دوران پیشازتاریــخ ،دو دلیــل اصلــی را متذکــر میشــود:
دریــای بــزرگ و مهاجــرت آریاییهــا .وی بــا گریــز بــه نظریــه
دریــای بــزرگ ،اشــاره بــه دریایــی میکنــد کــه در گذشــته
در محــل کنونــی کویرهــای مرکــزی ایــران وجــود داشــته
اســت .احتمــال در زمانــی کــه هنــوز رطوبــت داخلــی فــات
بیــش از امــروز بــوده ،در اطــراف کویــر اجتماعــات زیســتی
در قالــب مجموعــه دهکدههــا شــکلگرفته کــه بقایــای آن
امــروزه بهصــورت تپههــای باســتانی قابلمشــاهده اســت.
ازجملــه تپــه حصــار نزدیــک دامغــان ،چشــمهعلی در ری،
تپــه ســیلک کاشــان تپــه گیــان نزدیــک نهاونــد ،و بســیاری
تپههــای دیگــر .وجــود تپههــا در کنــار جادههــای اصلــی و
فرعــی ،تأییــدی بــر شــکلگیری نخســتین راههــا پیرامــون
تمدنهــای متأثــر از دریــای بــزرگ هســتند.
عامــل دوم شــکلگیری راههــای منظــم در دوران

پیشازتاریــخ ،مســیرهای مهاجــرت دســتهجمعی در ایــن
دوران اســت کــه مهمتریــن آنهــا مهاجــرت آریاییهــا اســت.
ـی اوســتا و ودا ،آریاییهــا
بــا اســتناد بــه کتــب مقــدس آریایـ ِ
حــدود ســه هــزار ســال پیــش از میــاد مســیح از مناطقــی
کــه احتمــاالً دشــتهای جنــوب ســیبری یــا ترکســتان
شــمالی اســت مهاجــرت تاریخــی خــود را آغــاز کردهانــد.
مســیر آنهــا از ســیبری بــه خــاک ســغد ،ازآنجــا بــه دره
بلخــاب (از شــعبات جیحــون) و بعــد بــه بلــخ بــوده کــه در
ایــن منطقــه آریاییهــا دوشــاخه شــدهاند .آنچــه مهــم اســت
اینکــه مســیر حرکــت آریاییهــا شــرق ایــران تابــع الگــوی
ســاختمان طبیعــی فــات ایــران بــوده اســت.

دوران هخامنشی؛ گسترش ارگانیک راهها

مطابق ادعای کتاب ،اقدامات عمده مربوط به مکانیابی راهها
از دوران داریوش بزرگ به بعد و در دو بُعد صورت گرفته است
 :راه خشکی و راه آبی.
راه خشکی؛ در این بخش از یک شاهراه اصلی و چندین راه
فرعی یاد شده است« .راه شاهی» که شهر سارد و نواحی
آسیای صغیر را در کنار دریای اژه به شوش ،مهمترین پایتخت
هخامنشیان میپیوست .در کنار آن راههای دیگری وجود
داشت که کرسی ایاالت و کشورهای تابعه را به نواحی مختلفه
شاهنشاهی متصل میکرده است .عالوه بر پایتختها و
شهرهای مهم ،دو مسیر لشکرکشی کوروش کوچک و اسکندر
نیز مسیر و وضعیت راههای دوران هخامنشی را مشخص
میکند.
راه آبی؛ شاهراههای آبی تا پیش از دوران هخامنشی بر محور
دو رود دجله و فرات بود که واسطه بین دنیای مشرق و
مغرب بودند .در زمان هخامنشیان ایرانیان راه خشکی را به
راه آبی ترجیح دادند؛ از رودخانه فرات بهعنوان سد دفاعی
استفاده کرده و بر روی آن سدهای آبیاری احداث کردند.
بهعنوان جایگزین راه دریایی هند و بحر احمر را دایر کرده
و با حفر کانالی دریای احمر را با دریای مغرب (مدیترانه)
پیوند دادند .بهاینترتیب راه برای حرکت کشتیهای بازرگانی
هندی به کشورهای کناره دریای مغرب باز شد .از عواقب
حفر کانال [سوئز] از دست رفتن اهمیت شهر بابل بود که در
کنار شاهراه آبی سابق یعنی رود فرات قرار داشت .هرچند که
تجارت داخلی همچنان وابسته به فرات بود و بنادر خلیجفارس
همچنان اعتبار بازرگانی خود را حفظ کردند.
پاییز ۱۳۹۵
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در دوران مذکــور بهرغــم نفــوذ و قــدرت شاهنشــاهی
هخامنشــی ،امــا توســعه راههــا بیشــتر تابــع الگــوی فیزیکــی
ســرزمین ایــران در هــر دو بخــش خشــکی و آبــی بــود .یعنــی
مدیریــت مکانیابــی راههــا بهدرســتی و جهــت صــرف حداقل
اتــاف زمــان و نیــرو صــورت گرفــت .تبعیــت حداکثــری از
الگــوی ســاخت زمیــن ،موجــب مداخلــه حداقلــی در منظر راه
نســبت بــه منظــر طبیعــی و بکــر موجــود میشــد .درنتیجــه
میتــوان راههــای ایــن دوران را واجــد طبیعیتریــن منظرهــا
بهحســاب آورد کــه در هــر دو وجــه عینــی و ذهنــی آنهــا
مؤثرتریــن مؤلفــه عناصــر طبیعــت بودهانــد کــه در ســاخت
فهــم و خاطــره راه و ایجــاد منظــر آن نقشآفرینــی کردهانــد.
توســعه راههــا در ایــن دوره و بهویــژه پیونــد آبــی دو دریــای
هنــد و مدیترانــه توســط دریــای فــارس ،مقدم ـهای بــود بــر
نقــش واســطهگریِ ایــران در جهــان باســتان کــه در دوره
َ
ساســانی و در قضیــه راه ابریشــم بــه اوج خــود رســید.

دوران اشکانی و ساسانی  :تجارت عامل جدید
شکلدهنده راه

مهمتریــن اتفــاق در عرصــه راههــا پــس از خــروج ســلوکیان
از ایــران ،اهمیــت یافتــن نقــش واســطهگری ایــران در
تجــارت بیــن غــرب (روم) و شــرق (چیــن) درزمینــه
کاالهــای ارزنــده بهویــژه ابریشــم بــود .در ایــن زمــان بــود کــه
موقعیــت ویــژه جغرافیــای ســرزمین ایــران ،بهعنــوان حلقــه
اتصــال دو قطــب جهــان باســتان آشــکار شــد .در قضیــه
شــکلگیری راه ابریشــم ،عــاوه بــر ســاختار فیزیکــی فــات
ایــران در مقیــاس میانــی ،موقعیــت اســتقرار کل فــات در
مقیــاس کالن نیــز مطــرح شــد .یعنــی هرچنــد کــه مســیر
شــکلگیری راه ابریشــم-در آن بخشــی کــه از ســرزمین
ایــران عبــور میکــرد -تابــع الگــوی ســاختمانی فــات و
کمابیــش منطبــق بــا مســیرهای پیشــین بــود ،امــا رونــق و
اهمیــت فوقالعــاده آن تابــع جایــگاه جدیــدی بــود کــه
بــودن فــات ایــران بهدســتآمده
بهواســط ه میان-جهانــی
ِ
بــود .ایــن رونــق تبعــات خــود را بــر شــکلگیری منظــر راه
بــر جــای گذاشــت .ســاخت و پرداخــت عناصــر متعلــق بــه
راه ازجملــه کاروانســراها و تجهیــزات پشــتیبانی ،همجــواری
بــا روســتاهایی کــه بهواســطه نزدیکــی بــه راههــا توســعه
بیشــتر مییافتنــد و رونــق اقتصــاد کشــاورزی در مســیر
راه بهواســطه امــکان بهرهبــرداری از تســهیالت حملونقــل
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تولیــدات و حتــی رونــق ساختوســازها بهواســطه قرارگیــری
در مســیرهای پــر رفتوآمــد بــه پیدایــش منظــر جدیــدی
بــرای راههــا منجــر میشــد.
دســتیابی رومیــان بــه بــازار پرســود چین بــدون عبــور از پهنه
ســرزمینی ایــران غیرممکــن بــه نظــر میرســید و در عهــد
اشــکانی و ســپس ساســانی ایــن تجــارت در انحصــار ایرانیــان
بــود .هــم راههــای خشــکی و فــات ایــران و هــم راههــای
دریایــی خلیجفــارس و بحــر احمــر اهمیــت بازرگانــی فراوانــی
در جهــان آن روزگار پیــدا کردنــد .دراینبیــن راه ابریشــم کــه
از چیــن شروعشــده و بــا عبــور از فــات ایــران ،درنهایــت بــه
ســاحل دریــای مدیترانــه میرســید ،بــه مهمتریــن شــاهراه
بازرگانــی تبدیل شــد.

نقش «انتخاب» در شکلگیری منظر راه

تصویــری کــه کتــاب از ســیر توســعه راه در ایــران ارائــه
میکنــد ،منجــر بــه تعریــف ماهیــت منظــر راه میشــود.
بــر ایــن اســاس ،منظــر راه در ایــران ماهیتــی کامـ ً
ا تجــاری
داشــته کــه بهواســطه موقعیـ ِ
ـت اســتراتژیک فــات ایــران در
جهــان قدیــم بــه وجــود آمــده اســت.
کالن جهانــی مطــرح بــوده
در ایــن میــان بحــث اقتصــاد
ِ
و جنبــه رقابتــی نیــز مزیــد بــر علــت بــوده اســت ،چراکــه
همــواره برخــی ســرزمینها بــه دنبــال دور زدن ایــران
بودهانــد .بنابرایــن انتظــار مــیرود چنیــن دســتگاه عظیــم
جابجایــی بــاارزش بــاالی اقتصــادی و گــردش مالــی فــراوان،
تأسیســات راهــداری متناســب بــا ماهیــت خود داشــته باشــد.
در ایــن زمینــه هــم بعــد اقتصــادی و هم جنبــه امنیتــی راهها
موردنظر اســت.
در ادامــه کتــاب بــا شــرح تأسیســات منظریــن راهــداری
ایرانــی ،تناســب آن را بــا ماهیــت منظــر راه موردبررســی قــرار
داده است.

چگونگی ساختار منظرین راه  :شکلگیری منظر
ِ

ـی پدیــدار شــدن و توســعه راههــای ایــران،
پــس از بیــان چرایـ ِ
مرحــوم پیرنیــا در نیمــه دوم کتــاب مباحثــی را مطــرح
ـی مدیریــت و
میکنــد کــه تجســم نســبتاً دقیقــی از چگونگـ ِ
شــکلگیریِ منظــر راه در ایــران ارائــه میکنــد .وی در ایــن
بخــش بهطــور مفصــل بــه تشــریح تأسیســات ،ساختوســازها
ت ارائهشــده درراههــای ایــران پرداختــه کــه در کنــار
و خدمــا 

منظر راه در جغرافیای تاریخی ایران

یکدیگــر بیانگــر «منظــر طراحــی شــد ه راه» در ایران هســتند.
بــا توجــه بــه ماهیــت تجــاری منظــر راه در ایــران ،انتظــار
مـیرود کــه شــیوه مدیریــت و طراحــی منظــر راه متناســب با
ایــن ماهیــت باشــد .منظــر راه تجــاری همزمــان نیازمنــد ارائه
خدمــات رفاهــی ،حملونقــل مناســب و مراقبتهــای امنیتــی
بــه کاربــران مســیر اســت .محتــوای کتــاب نشــاندهنده ایــن
اســت کــه منظــر راه در جهــت انطبــاق بــا ماهیــت تجــاری
شــکلگرفته و توســعه تأسیســات و توزیــع خدمــات در آن
نیــز در همیــن راســتا بــوده اســت.
بر اساس اطالعات ارائهشده توسط مرحوم پیرنیا ،سه الگوی
چگونگی منظر راه در ایران قابلشناسایی
منظرین در ارتباط با
ِ
است که بهصورت یک مجموعه وابسته به هم ،ساختار نهایی
منظر راه ایرانی را ترسیم میکنند :
 منظر اقامتی -رفاهی منظر هدایتی -منظر حرکتی -امنیتی

• منظر اقامتی -رفاهی

کاروانســرا ،ســاباط ،ربــاط ،خــان ،آبانبــار از مهمتریــن
المانهــای شــکلدهنده بــه منظــر اقامتی-رفاهــی راههــای
ایــران هســتند .وجــود بیشــتر ایــن لغــات فارســی مربــوط
بــه راه و راهــداری در فرهنگهــا و زبانهــای دنیــا خــود
مهــر تأییــدی بــر نقــش ایرانیــان در تکامــل نظــام راهــداری
جهان اســت.
شــکلگیری منظــر اقامتی-رفاهــی راههــا در ســه بعــد
قابلبررســی اســت :
الــف .بــا توجــه بــه هویــت و شــخصیت تجــاری راههــای ایران
و تــردد کاروانهــای متعــدد و متمــول تجــاری ،وجــود شــبکه
وســیع و ســازماندهی شــده اقامتی-رفاهــی در نظــام راههــا
ضــروری بــه نظــر میرســد.
ب .ســاختار جغرافیایــی ایــران ضــرورت شــکلگیری منظــر
اقامتی-رفاهــی نظاممنــد را تشــدید مینمایــد .پهنــاوری
ســرزمین ایــران و دوری شــهرها و آبادیهــای ایــران و
کشــورهای همســایه از دالیلــی اســت کــه پیرنیــا بهعنــوان
ضــرورت وجــود راههــای مناســب و بــا منزلگاههــای مکفــی و
مجهــز برشــمرده اســت.
پ .عــاوه بــر ابعــاد عملکــردی حاکــم بــر منظــر اقامتــی،
ایــن منظــر ازلحــاظ شــیوههای طراحــی قابلتحلیــل اســت.

الگــوی معمــاری تأسیســات اقامتــی و رفاهــی همچــون
کاروانســرا ،ربــاط و آبانبــار ،از الگــوی معمــاری شــهری و
روســتایی ایــران متمایــز نبــوده بلکــه در همــان راســتا اســت.
طــرح رایــج کاروانســراها و رباطهــا بــر اســاس الگــوی
حیــاط مرکــزی دارای حــوض در وســط و شــکلگیری
فضاهــای ســکونتی و نیــز ایوانهــا پیرامــون ایــن حیــاط
مرکــزی بــود اســت .الگویــی کــه در گونههــای معمــاری
مســکونی ،فرهنگــی ،مذهبــی و زیارتــی ایــران نیــز همــواره
مورداســتفاده قرارگرفتــه اســت .در مــورد کارباتهــا
(کاروانســراهای پیــش از اســام) نیــز ذکرشــده کــه دارای
حــوض یــا پایــاب بودهانــد .تزیینــات و آرایههــای معمــاری
نیــز متناســب بــا ســبک رایــج در ایــران در هــر دوره ســاخت
در ایــن ابنیــه بهکاررفتــه اســت .بســیاری از ایــن بناهــا مانند
ربــاط شــرف و ربــاط ســپنج از آثــار نفیــس معمــاری ایرانــی
بــه شــمار میرونــد .همیــن اتفــاق در مــورد آبانبارهــا نیــز
رخداده و اجــزای تشــکیلدهنده آن مشــابه نمونههــای
شــهری و روســتایی اســت.
ایــن مســئله بســیار مهــم بــوده و بیانگــر آن اســت کــه تفاوت
منظــر اقامتــی راههــا بــا منظــر شــهری و روســتایی صرف ـاً
تفــاوت عملکــردی اســت و ازنظــر زیباییشناســی همگــی
تابــع الگــوی واحــد معمــاری و منظــر ایرانــی هســتند.

• منظر هدایتی

«اگــر کســی یکــی دو بــار از دشــتهای پهنــاور ایــران
و بهویــژه از کــوره راه یــزد بــه طبــس گذشــته باشــد بــا
دیــدن تپههــای بــزرگ ریــگ روان کــه هــر روز جــای خــود
را عــوض میکنــد درمییابــد کــه وجــود میــل و منــاره در
کنــار جــاده حتــی از ربــاط و کاروانســرا هــم الزمتــر بــوده
اســت» (پیرنیــا و افســر.)144 : 1370 ،
منظـر هدایتـی توسـط عناصـری شـکلگرفته کـه در هدایت
و مسـیریابی کاروانهـا و مسـافران ،عمدتـاً در فواصـل بیـن
مناظـر اقامتـی تأسـیس میشـدند .شـاخصترین ایـن عناصر
میلهـا و منارههایـی هسـتند کـه بهعنـوان بناهـای راهنمـا
مورداسـتفاده قـرار میگرفتنـد .مکانیابـی ایـن ابنیـه هم در
کنـاره شـاهراهها و هـم در کورهراههـای بیابانـی و جنگلـی
صـورت میگرفـت .گزارشـی از میلهـای دریایـی نیـز در
سـواحل خلیجفـارس در کتـاب ذکرشـده اسـت.
میلهـا و منارههـا بـا حضـور در مقیاس میانی منظـر راه ،نقش
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نشـانهای راه را بـر عهـده گرفتنـد و بـه ایـن سـبب در ایجـاد
هویـت منظـر راه نقـش مؤثری داشـتند.
منظـر هدایتـی راه علاوه بـر بعـد عملکـردی از دو جنبه دیگر
نیز قابلبررسـی اسـت :
الف .بسیاری از میلهای راهنما در طول تاریخ به گونه زیارتی/
آرامگاهی تغییر عملکرد دادهاند .همانگونه که در کتاب هم
ذکرشده بسیاری از امامزادهها و بقاع مقدسه بهویژه در سواحل
جنوبی دریای خزر ،برای نمونه بقعه امامزاده هاشم رشت،
ازنظر مکانیابی دقیقاً در محلی قرار دارند که باید میل راهنما
تأسیس شود .هرچند که به گفته خود مرحوم پیرنیا ،این دو
عملکرد باهم در تعارض نیستند .مسئله قابلتوجه ،اهمیت و
اعتبار معنایی است که میلهای راهنما در طول زمان عالوه
بر نقش عملکردی خود به دست آورندهاند و از کارکرد عینی
به عینی/ذهنی ارتقا یافتهاند .شاید انطباق الگوی تاریخی-
مذهبی قرارگیری اماکن مقدس در ارتفاع بر ماهیت عملکردیِ
ِ
میلها ،بتواند علت این تغییر کارکرد را تا حدی شرح دهد.
درهرصورت عنصری مانند میل که در منظر راه دارای نقشی
کام ً
ال عملکردی بوده ،با اضافه شدن کارکرد معنایی ،موجب
ایجاد جنبه معنوی و ذهنی برای منظر راه شده و آن را از
جنبه تجاری مطلق خارج کرده است.
ب .همانند منظر اقامتی ،معماری عناصر منظر هدایتی نیز
بازتابی از سبکهای رایج در ادوار معماری ایرانی است .در
اینجا نیز الگوی طراحی میلها و منارهها با الگوی پالن
مرکزی رایج در معماری فالت ایران منطبق است .پیرنیا حتی
هدایتی برخی چارتاقیهای
نظریه معروف خود مبتنی بر نقش
ِ
موجود در کناره راهها را در این کتاب تکرار میکند که در
طراحی گونه معماری هدایتی
صورت پذیرش این نظر ،انطباق
ِ
بر سایر گونههای معماری ایرانی مجددا ً تائید میشود .تزیینات
نیز بازتابی از دوره ساخت بنا بودهاند ،برای نمونه میل نادری
مجموعهای از تزیینات سبک رازی را در خود دارد که با دوره
ساخت آن و بناهای مشابه در ایران مطابقت دارد.

• منظر حرکتی -امنیتی

منظــر حرکتــی -امنیتــی در نظــام راهــداری ایــران در ســه
زیرمجموعــه عملکــردی قابلبررســی اســت ،کــه بــا یکدیگــر
و بــا دو منظــر اقامتــی و هدایتــی در پیونــد هســتند :
 .1وســایل نقلیــه؛ بهصــورت بیچــرخ و باچــرخ ،متکــی
بــه چارپایــان یــا انســان ،بخــش مهمــی از منظــر حرکــت را
56
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تشــکیل م ـیداد و در شــکلگیری ســاختار عناصــر اقامتــی
نیــز مؤثــر بــود.
 .2پلهــا و معابــر کوهســتانی؛ هرچنــد کــه قدیمیتریــن
پلهــا از دوران ساســانی بهجاماندهانــد ولــی احتمــال
مــیرود برخــی از آنــان روی پایــه پلهــای هخامنشــی
ساختهشــده باشــند و اصــوالً هخامنشــیان بعیــد اســت
از ســاخت پــل عاجــز بــوده باشــند .ایــن مؤلفههــای راه
نیــز ماننــد دو مؤلفــه هدایتــی و اقامتــی ،نقشــی چنــد
عملکــردی را ایفــا میکننــد .بســیاری از پلهــا وظیفــه
دوگانــه پل-ســد را بــر عهــده داشــته و عــاوه بــر نقــش
منظریــن در منظــر حرکــت ،جزئــی از منظــر بومــی
مناطــق خــود نیــز بــه شــمار میرفتنــد .در دوران صفویــه
نیــز پل ـهای فراوانــی ســاخته شــدند کــه بعض ـاً عــاوه بــر
نقــش عملکــردی خــود ،کارکــرد نظرگاهی-تفرجــی نیــز
داشــتند ،امــا کارکــرد اصلــی پــل همچنــان توســعه منظــر
حرکــت بــود.
 .3بریــد و چاپارخانــه؛ عــاوه بــر تأسیســات ذکرشــده در
جابجایــی کاروانهــا ،منظــر حرکــت راههــای ایــران دارای
یــک شــبکه وســیع و بههمپیوســته اطالعاتــی امنیتــی
نیــز بــود کــه عناویــن مختلفــی داشــته امــا بهطورکلــی
بهعنــوان بریــد شــناخته میشــود .ایــن شــبکه نظاممنــد
در ســاختار جهــان کهــن در درجــه اول نقــش اداره پســت را
بــر عهــده داشــته و متناســب بــا عملکــرد خــود ،تأسیســاتی
در نظــام راه داشــته کــه مهمتریــن آن از دوره صفــوی
بــه چاپارخانــه معــروف شــده کــه جــزو ساختوســازهای
معمارانــه منظــر راه بــه شــمار میرفــت .در کنــار چاپارهــا
کــه حامــان اسبســوار اخبــار حکومتــی بودنــد ،افــرادی
موســوم بــه راهــدار نقــش کنتــرل امنیــت راههــا را نیــز بــر
عهــده داشــتند .مرحــوم پیرنیــا از قــول تاوارنیــه بــه ایــن
موضــوع اشــارهکرده اســت.
مجموعــه منظــر حرکتــی -امنیتــی راههــا در عیــن انطبــاق
و هماهنگــی بــا ماهیــت تجــاری راههــای ایــران ،شــامل
مجموع ـهای از رفتارهــای مردمــی نیــز اســت کــه بخشــی
از جنبــه فرهنگــی منظــر بــه شــمار مــیرود .از راهــدار
و چاپــار تــا افــرادی موســوم بــه عــاف کــه بــه فــروش
کاالهــای موردنیــاز مســافران میپرداختنــد .بهواقــع
رفتارشناســی مردمــی خــود بــه الیــه مکمــل منظــر
حرکتــی راههــای تبدیلشــده اســت.

منظر راه در جغرافیای تاریخی ایران

جمعبنــدی | منظــر راه در ایــران تحــت تأثیــر دو عامــل
جغرافیــای طبیعــی و جغرافیــای سیاســی کشــور ،ماهیتــی
تجاری-امنیتــی بــه خــود گرفتــه اســت .طبیعتــاً انتظــار
مــیرود ایــن منظــر در ابعــاد عینــی و ذهنــی بــا منظــر
راههــای زیارتــی ،گردشــگری و ...متمایــز و دارای تشــخص
تجــاری باشــد .مرحــوم پیرنیــا و کرامــت اهلل افســر در
کتــاب راه و ربــاط در ســه ســطح بــه بررســی منظــر راه
ایــران پرداختهانــد :
الــف .در ســطح نخســت «انتخــاب» منظــر راه ،کــه در
واقــع گام اول در ایجــاد منظــر راه اســت ،بهدرســتی و
برمبنــای عوامــل جغرافیایــی طــی دو مرحلــه صــورت
گرفتــه اســت؛ نخســت انتخــاب مســیر منطبــق بــا راههــای
فــات ایــران ،و دوم انتخــاب مســیر بــه ســبب جایــگاه
جغرافیایــی ایــران بهعنــوان واســطه شــرق و غــرب ،کــه
در ایــن مرحلــه انتخــاب مســیر بــه تکامــل رســیده و راه
آبــی نیــز در کنــار راه خشــکی بــه نظــام منظریــن راههــای
ایــران اضافهشــده اســت .در ایــن مرحلــه جغرافیــای
تاریخــی ایــران مهمتریــن نقــش را در انتخــاب نهایــی و
ِ
تکمیــل فراینــد انتخــاب منظــر توســط ایرانیــان داشــته
اســت .ایــن انتخــاب بهانــدازهای صحیــح و منطبــق بــا
ـی ســرزمین ایــران بــوده کــه پــس
الگــوی تاریخی-جغرافیایـ ِ
از اســام و اشــغال ایــران توســط اعــراب نیــز بــا حداقــل
تغییــرات مورداســتفاده قرارگرفتــه اســت .1منظــر راه ایــران
در مرحلــه انتخــاب راه ،ماهیــت تجاری-امنیتــی خــود را
بهطــور کامــل بــه دســت آورده اســت.
ب .در ســطح دوم« ،شــکلگیری» منظــر راه تحــت تأثیــر
ماهیــت تجــاری منظــر اتفــاق افتــاده اســت .عواملــی چــون

شــیوه و زمــان مســافرت ،ویژگیهــای جغرافیایــی و اقلیمــی،
و ارزش تجــاری کاروانهــای ترددکننــده ،منجــر بــه ایجــاد
ســه الگــوی منظریــن در توســعه منظــر راه ایــران شــد .ایــن
ســه الگــوی منظــر اقامتی-رفاهــی ،منظــر هدایتــی و منظــر
حرکتی/امنیتــی ،بــا توجــه بــه قــدرت عملکــردی ،جنبــه
عینــی منظــر راه بــا ماهیــت تجــاری را محقــق نمودنــد.
پ .در ســطح ســوم« ،جنبــه ذهنــی» منظــر راه تحــت
تأثیــر فرهنــگ بومــی ایرانــی اضافهشــده اســت .کاربــرد
معمــاری و تزیینــات منطبــق بــا ســبکهای معمــاری
ایرانــی در ســاخت تأسیســات راهــداری ماننــد کاروانســرا و
میــل ،نشــان از توســعه منظــر راه از بعــد عملکــردی صــرف
ـی منظــر دارد .ایــن نقــش بــا
بــه ابعــاد زیباشناســانه و هویتـ ِ
تبدیــل میلهــای راهنمــا بــه اماکــن مقــدس و زیارتــی،
منجــر بــه پررنــگ شــدن جنبــه ذهنــی منظــر راه شــده
اســت .درواقــع منظــر راه ایــران کــه در ابتــدا تنهــا ماهیــت
تجــاری و بینالمللــی داشــته ،بهتدریــج بــا اضافــه شــدن
الیههــای معنایــی و زیباییشــناختی ،بــه بخشــی از هویــت
منظــر ســرزمین ایــران تبدیلشــده تشــخص بومــی نیــز
پیــدا میکنــد .در واقــع تفاوتهــای موجــود میــان منظــر
شــهر ،منظــر روســتایی و منظــر راه ایــران بیــش از هــر چیــز
جنبــه عملکــردی داشــته و منظــر راه در عیــن دارا بــودن
ماهیــت فــرا وطنــی ،تشــخص وطنــی نیــز پیداکــرده اســت.
الگــوی منظریــن راه ایرانــی هرچنــد در بعــد عملکــردی
بیشــتر بــه شــخصیت تجــاری راه نزدیــک اســت ،ولــی از
بعــد زیبایــی شناســانه و فرهنگــی ارتبــاط تنگاتنگــی بــا
نظــام ذهنــی منظــر ایرانــی داشــته و جزئــی یکپارچــه بــا
ایــن منظــر تشــکیل داده اســت.

پینوشــت
 .1مرحــوم پیرنیــا سرنوشــت راههــای ســرزمین ایــران را پــس از ورود اســام ،بــه
«آبادانــی و نوســازی پــس از ویرانــی نخســتین» تعریــف میکنــد :
«انــدک زمانــی پسازآنکــه تازیــان ایرانزمیــن را میــدان تاختوتــاز خــود کردنــد و
بنــام دیــن مبیــن اســام (ولــی نــه چنانکــه پیامبــر بزرگــوار خواســته بــود) شــهرهای
آبــاد را ویــران و کوش ـکهای زیبــا را هامــون ســاختند .بــرای گســترش جهانگشــائی
و پایــداری فرمانروائــی ناچــار همــه پدیدههــای فرهیــزش و فرآوردههــا و ابزارهــای
فرمانروائــی شــاهانه ایــران را بــه کار گرفتنــد بازمانــده کوشــکها بیمارســتانها
دبیرســتانها دســکرهها و ســاباطها را از میــان تــوده خاکســتر آبادیهــای ســوخته
کاویدنــد و بــه دســت فرزنــدان کســانیکه در کشــتارهای ســتمکارانه جــان ســپرده
بودنــد بازســازی کردنــد.»...
بــه گفتــه وی ،ســاباطها و دســکرهها و رباطهــا بــا همــان نــام ایرانــی خــود زندگــی

را از ســر گرفتــه و بنــداران و چاووشــان ایرانــی نیــز کار خــود را آغــاز نمودنــد .از همــه
مهمتــر آنکــه دو شــاهراه اصلــی کــه از دوران کهــن در پهنــه ســرزمین ایــران وجــود
داشــتند ،یعنــی دو شــاهراه خراســان و فــارس ،بعــد از اســام همچنــان بــه قــوت خــود
باقیمانــده و نقــش شــاهراهی خــود را حفــظ کردنــد .شــاهراههای دوگانــه در دوران
اســامی تنهــا دچــار تغییراتــی شــدند کــه ایــن تغییــرات در ســه بنــد قابلذکــر اســت :
 تغییــر برخــی منزلگاههــا؛ بــه دلیــل ویرانــی برخــی شــهرها ،فروریختــن پلهــا وآببــرد جادههــا.
 تغییــر مکــرر ســرمنزلها؛ بــه علــت تغییــر محــل پیدرپــی پایتختهــا؛ کــه گاهتیســفون و همــدان و گاه مراغــه و ســلطانیه ســرمنزل میشــدند.
 جابجایــی موقــت راههــا؛ بنــا بــه مصالــح سیاســی و اقتصــادی یــا ناامنــی و اقتضائــاتفصلــی ،گاه یکــی از شــاهراهها ب ـه جــای دیگــری مــورد اســتفاده قــرار میگرفــت.
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