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چکیـده | کتـاب »راه و ربـاط« بـه قلـم مرحـوم دکتـر کریـم پیرنیـا و کرامـت 
اهلل افسـر در سـال 1370 توسـط 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 
ایـران داشـته اسـت. کتاب، سـیر راهداری در ایـران را به دو سـرفصِل »پیش از 
اسـام« و »پس از اسـام« تقسـیم کرده و در قالب این دو سـرفصل به بررسـی 

تاریخـی وضعیـت راه ها پرداخته اسـت.
از دیـدگاه منظریـن، کتـاب حاضر شـامل اطاعات ارزشـمندی پیرامـون منظر 
راه در ایـران اسـت کـه تصویـر نسـبتاً دقیقی را از سـیر پدیدار شـدن و توسـعه 
ایـن منظـر ارائـه می کند. بـر این اسـاس دو مؤلفه اصلـی در پدید آمـدن منظر 

راه در ایـران قابل شناسـایی اسـت :
1. چرایـِی بـه وجـود آمدن منظـر راه؛ علـل مکان یابی مسـیرهای اصلی و فرعی 

در سـرزمین ایـران؛ که منجر به »انتخاب« منظر راه شـده اسـت.
2. چگونگـی سـاختار منظریـن راه؛ شـکل گیری و توسـعه مؤلفه هـا، تجهیـزات 
و تأسیسـات مرتبـط بـا راه و راهـداری در مسـیر راه هـای ایـران، کـه منجـر 
بـه »شـکل گیری« منظـر راه شـده اند. در ایـن بخـش نقـش منظریـن و چنـد 
عملکـردی ایـن مؤلفه هـا در ایجاد مفهوم منظـر راه مختص به ایـران موردتوجه 

قرارگرفته اسـت.
ــوان  ــاس دو عن ــر اس ــن و ب ــدگاه منظری ــر را از دی ــاب حاض ــتار کت ــن نوش ای
ذکرشــده در بــاال بررســی می نمایــد تــا درنهایــت بــه الگویــی بــرای منظــر راه 

در ایــران دســت پیــدا کنــد.

واژگان کلیدی | راه و رباط، راه های ایران، منظر راه، جغرافیای تاریخی.

ویژه نــامه | منظر راه

منظر راه در جغرافیای 
تاریخی ایران

نگاهی به کتاب »راه و رباط« با رویکرد منظرین



53شماره ۳6پاییز ۱۳۹۵

چرایی و چگونگی شـکل گیری منظر طبیعی- فرهنگی 
راه ها در ایران

• چرایِی به وجود آمدن راه : انتخاب منظر
ــه  ــخص ب ــور مش ــاط، به ط ــاب راه و رب ــت کت ــه نخس در نیم
ــش و  ــب پیدای ــه موج ــود ک ــه می ش ــده ای پرداخت ــل عم عل
ــش از  ــن بخ ــده اند. ای ــران ش ــای ای ــیر راه ه ــی مس مکان یاب
ایــن لحــاظ حائــز اهمیــت اســت کــه نقــش مؤثــر »جغرافیای 
تاریخــی ایــران« را در شــکل گیری مهم تریــن راه هــای جهــان 
باســتان بیــان می کنــد. بــر ایــن اســاس پدیــدار شــدن راه هــا 
در ایــران به طــور عمــده تحــت تأثیــر ســه عامــل بســیار مهــم 

ــت : ــده اس بیان ش
1. مهاجرت آریایی ها

2. امپراتوری جهان-شموِل هخامنشیان
3. موقعیــِت میان-جهانــِی ایــران در پیونــد دوجهــان مشــرق 

و مغــرب باســتان
ــِی  ــاختار جغرافیای ــه، س ــن س ــان ای ــترک در می ــه مش نکت
الگــوی  ادوار،  همــه  در  کــه  بــود  ایــران  خشــکی-آبِی 
ــاد  ــا ایج ــبکه راه ه ــعه ش ــی و توس ــت مکان یاب ــدی جه واح
ــرات  ــادی، تغیی ــرون متم ــول ق ــه در ط ــه ای ک ــود؛ به گون نم

اعمال شــده در مســیر راه هــا محــدود بــود.

ــر ســاختار  مهاجــرت آریایی هــا؛ انطبــاق منظــر راه ب
جغرافیایــی فــات ایــران

در آغــاز مرحــوم پیرنیــا بــرای شــکل گیری قدیمی تریــن راه ها 
ــخ، دو دلیــل اصلــی را متذکــر می شــود:  در دوران پیش ازتاری
دریــای بــزرگ و مهاجــرت آریا یی هــا. وی بــا گریــز بــه نظریــه 
ــه دریایــی می کنــد کــه در گذشــته  دریــای بــزرگ، اشــاره ب
ــته  ــود داش ــران وج ــزی ای ــای مرک ــی کویره ــل کنون در مح
اســت. احتمــال در زمانــی کــه هنــوز رطوبــت داخلــی فــات 
ــر اجتماعــات زیســتی  ــوده، در اطــراف کوی ــروز ب بیــش از ام
ــای آن  ــه بقای ــکل گرفته ک ــا ش ــه دهکده ه ــب مجموع در قال
ــت.  ــاهده اس ــتانی قابل مش ــای باس ــورت تپه ه ــروزه به ص ام
ــمه علی در ری،  ــان، چش ــک دامغ ــار نزدی ــه حص ــه تپ ازجمل
تپــه ســیلک کاشــان تپــه گیــان نزدیــک نهاونــد، و بســیاری 
ــی و  ــای اصل ــار جاده ه ــا در کن ــر. وجــود تپه ه ــای دیگ تپه ه
ــون  ــا پیرام ــر شــکل گیری نخســتین راه ه ــدی ب ــی، تأیی فرع

ــزرگ هســتند. ــای ب ــر از دری تمدن هــای متأث
دوران  در  منظــم  راه هــای  شــکل گیری  دوم  عامــل 

ــن  ــته جمعی در ای ــرت دس ــیرهای مهاج ــخ، مس پیش ازتاری
دوران اســت کــه مهم تریــن آن هــا مهاجــرت آریایی هــا اســت. 
بــا اســتناد بــه کتــب مقــدس آریایــِی اوســتا و ودا، آریایی هــا 
حــدود ســه هــزار ســال پیــش از میــاد مســیح از مناطقــی 
ــتان  ــا ترکس ــیبری ی ــوب س ــت های جن ــاالً دش ــه احتم ک
ــد.  ــاز کرده ان ــود را آغ ــی خ ــرت تاریخ ــت مهاج ــمالی اس ش
ــه دره  ــا ب ــغد، ازآنج ــاک س ــه خ ــیبری ب ــا از س ــیر آن ه مس
ــوده کــه در  ــخ ب ــه بل بلخــاب )از شــعبات جیحــون( و بعــد ب
ایــن منطقــه آریایی هــا دوشــاخه شــده اند. آنچــه مهــم اســت 
ــع الگــوی  ــران تاب ــا شــرق ای اینکــه مســیر حرکــت آریایی ه

ســاختمان طبیعــی فــات ایــران بــوده اســت.

دوران هخامنشی؛ گسترش ارگانیک راه ها
مطابق ادعای کتاب، اقدامات عمده مربوط به مکان یابی راه ها 
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 
نواحی  و  سارد  شهر  که  شاهی«  »راه  است.  شده  یاد  فرعی 
آسیای صغیر را در کنار دریای اژه به شوش، مهم ترین پایتخت 
وجود  دیگری  راه های  آن  کنار  در  می پیوست.  هخامنشیان 
داشت که کرسی ایاالت و کشورهای تابعه را به نواحی مختلفه 
و  پایتخت ها  بر  عاوه  است.  می کرده  متصل  شاهنشاهی 
شهرهای مهم، دو مسیر لشکرکشی کوروش کوچک و اسکندر 
مشخص  را  هخامنشی  دوران  راه های  وضعیت  و  مسیر  نیز 

می کند.
راه  آبی؛ شاهرا ه های آبی تا پیش از دوران هخامنشی بر محور 
و  مشرق  دنیای  بین  واسطه  که  بود  فرات  و  دجله  رود  دو 
ایرانیان راه خشکی را به  مغرب بودند. در زمان هخامنشیان 
دفاعی  به عنوان سد  فرات  رودخانه  از  دادند؛  ترجیح  آبی  راه 
کردند.  احداث  آبیاری  سدهای  آن  روی  بر  و  کرده  استفاده 
را دایر کرده  راه دریایی هند و بحر احمر  به عنوان جایگزین 
)مدیترانه(  مغرب  دریای  با  را  احمر  دریای  کانالی  حفر  با  و 
پیوند دادند. به این ترتیب راه برای حرکت کشتی های بازرگانی 
عواقب  از  شد.  باز  مغرب  دریای  کناره  کشورهای  به  هندی 
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 خلیج فارس 

همچنان اعتبار بازرگانی خود را حفظ کردند.

منظر راه در جغرافیای تاریخی ایران
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شاهنشــاهی  قــدرت  و  نفــوذ  به رغــم  مذکــور  دوران  در 
هخامنشــی، امــا توســعه راه هــا بیشــتر تابــع الگــوی فیزیکــی 
ســرزمین ایــران در هــر دو بخــش خشــکی و آبــی بــود. یعنــی 
مدیریــت مکان یابــی راه هــا به درســتی و جهــت صــرف حداقل 
ــری از  ــت. تبعیــت حداکث ــرو صــورت گرف ــان و نی ــاف زم ات
الگــوی ســاخت زمیــن، موجــب مداخلــه حداقلــی در منظر راه 
نســبت بــه منظــر طبیعــی و بکــر موجــود می شــد. درنتیجــه 
می تــوان راه هــای ایــن دوران را واجــد طبیعی تریــن منظرهــا 
ــا  ــی آن ه ــی و ذهن ــه در هــر دو وجــه عین به حســاب آورد ک
ــد کــه در ســاخت  ــن مؤلفــه عناصــر طبیعــت بوده ان مؤثرتری
فهــم و خاطــره راه و ایجــاد منظــر آن نقش آفرینــی کرده انــد. 
توســعه راه هــا در ایــن دوره و به ویــژه پیونــد آبــی دو دریــای 
هنــد و مدیترانــه توســط دریــای فــارس، مقدمــه ای بــود بــر 
ــه در دوره  ــتان ک ــان باس ــران در جه ــطه گرِی ای ــَش واس نق

ساســانی و در قضیــه راه ابریشــم بــه اوج خــود رســید.

جدید  عامل  تجارت   : ساسانی  و  اشکانی  دوران 
شکل دهنده راه

مهم تریــن اتفــاق در عرصــه راه هــا پــس از خــروج ســلوکیان 
از ایــران، اهمیــت یافتــن نقــش واســطه گری ایــران در 
درزمینــه  )چیــن(  و شــرق  )روم(  غــرب  بیــن  تجــارت 
کاالهــای ارزنــده به ویــژه ابریشــم بــود. در ایــن زمــان بــود کــه 
موقعیــت ویــژه جغرافیــای ســرزمین ایــران، به عنــوان حلقــه 
ــه  ــد. در قضی ــکار ش ــتان آش ــان باس ــب جه ــال دو قط اتص
شــکل گیری راه ابریشــم، عــاوه بــر ســاختار فیزیکــی فــات 
ــات در  ــتقرار کل ف ــت اس ــی، موقعی ــاس میان ــران در مقی ای
مقیــاس کان نیــز مطــرح شــد. یعنــی هرچنــد کــه مســیر 
شــکل گیری راه ابریشــم-در آن بخشــی کــه از ســرزمین 
ــات و  ــاختمانی ف ــوی س ــع الگ ــرد- تاب ــور می ک ــران عب ای
ــا مســیرهای پیشــین بــود، امــا رونــق و  کمابیــش منطبــق ب
ــه  ــود ک ــدی ب ــگاه جدی ــع جای ــاده آن تاب ــت فوق الع اهمی
ــت آمده  ــران به دس ــات ای ــودِن ف ــی ب ــطه  میان-جهان به واس
ــر شــکل گیری منظــر راه  ــق تبعــات خــود را ب ــود. ایــن رون ب
ــه  ــق ب ــر جــای گذاشــت. ســاخت و پرداخــت عناصــر متعل ب
ــه کاروانســراها و تجهیــزات پشــتیبانی، هم جــواری  راه ازجمل
ــعه  ــا توس ــه راه ه ــی ب ــطه نزدیک ــه به واس ــتاهایی ک ــا روس ب
ــیر  ــاورزی در مس ــاد کش ــق اقتص ــد و رون ــتر می یافتن بیش
ــل  ــهیات حمل ونق ــرداری از تس ــکان بهره ب ــطه ام راه به واس

تولیــدات و حتــی رونــق ساخت وســازها به واســطه قرارگیــری 
ــدی  ــر جدی ــش منظ ــه پیدای ــد ب ــر رفت وآم در مســیرهای پ

ــا منجــر می شــد. ــرای راه ه ب
دســتیابی رومیــان بــه بــازار پرســود چین بــدون عبــور از پهنه 
ــد  ــه نظــر می رســید و در عه ــران غیرممکــن ب ســرزمینی ای
اشــکانی و ســپس ساســانی ایــن تجــارت در انحصــار ایرانیــان 
ــای  ــم راه ه ــران و ه ــات ای ــکی و ف ــای خش ــم راه ه ــود. ه ب
دریایــی خلیج فــارس و بحــر احمــر اهمیــت بازرگانــی فراوانــی 
در جهــان آن روزگار پیــدا کردنــد. دراین بیــن راه ابریشــم کــه 
از چیــن شروع شــده و بــا عبــور از فــات ایــران، درنهایــت بــه 
ــن شــاهراه  ــه مهم تری ــه می رســید، ب ــای مدیتران ســاحل دری

بازرگانــی تبدیل شــد.

نقش »انتخاب« در شکل گیری منظر راه
ــه  ــران ارائ ــعه راه در ای ــیر توس ــاب از س ــه کت ــری ک تصوی
ــود.  ــر راه می ش ــت منظ ــف ماهی ــه تعری ــر ب ــد، منج می کن
بــر ایــن اســاس، منظــر راه در ایــران ماهیتــی کامــًا تجــاری 
داشــته کــه به واســطه موقعیــِت اســتراتژیک فــات ایــران در 

جهــان قدیــم بــه وجــود آمــده اســت.
ــوده  ــرح ب ــی مط ــاد کاِن جهان ــث اقتص ــان بح ــن می در ای
ــه  ــوده اســت، چراک ــت ب ــر عل ــد ب ــز مزی ــی نی ــه رقابت و جنب
همــواره برخــی ســرزمین ها بــه دنبــال دور زدن ایــران 
ــم  ــتگاه عظی ــن دس ــی رود چنی ــار م ــن انتظ ــد. بنابرای بوده ان
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 راه ها 

ــت. موردنظر اس
ــداری  ــن راه ــات منظری ــرح تأسیس ــا ش ــاب ب ــه کت در ادام
ایرانــی، تناســب آن را بــا ماهیــت منظــر راه موردبررســی قــرار 

است. داده 

چگونگِی ساختار منظرین راه : شکل گیری منظر
پــس از بیــان چرایــِی پدیــدار شــدن و توســعه راه هــای ایــران، 
مرحــوم پیرنیــا در نیمــه دوم کتــاب مباحثــی را مطــرح 
می کنــد کــه تجســم نســبتاً دقیقــی از چگونگــِی مدیریــت و 
ــن  ــد. وی در ای ــه می کن ــران ارائ شــکل گیرِی منظــر راه در ای
بخــش به طــور مفصــل بــه تشــریح تأسیســات، ساخت وســازها 
و خدمــات  ارائه شــده درراه هــای ایــران پرداختــه کــه در کنــار 

ویژه نــامه | منظر راه
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یکدیگــر بیانگــر »منظــر طراحــی شــده  راه« در ایران هســتند.
ــار  ــران، انتظ ــت تجــاری منظــر راه در ای ــه ماهی ــه ب ــا توج ب
مــی رود کــه شــیوه مدیریــت و طراحــی منظــر راه متناســب با 
ایــن ماهیــت باشــد. منظــر راه تجــاری هم زمــان نیازمنــد ارائه 
خدمــات رفاهــی، حمل ونقــل مناســب و مراقبت هــای امنیتــی 
بــه کاربــران مســیر اســت. محتــوای کتــاب نشــان دهنده ایــن 
ــا ماهیــت تجــاری  اســت کــه منظــر راه در جهــت انطبــاق ب
ــات در آن  ــع خدم ــات و توزی ــعه تأسیس ــکل گرفته و توس ش

نیــز در همیــن راســتا بــوده اســت.
الگوی  پیرنیا، سه  مرحوم  توسط  ارائه شده  اطاعات  اساس  بر 
منظرین در ارتباط با چگونگِی منظر راه در ایران قابل شناسایی 
است که به صورت یک مجموعه وابسته به هم، ساختار نهایی 

منظر راه ایرانی را ترسیم می کنند :
- منظر اقامتی- رفاهی

- منظر هدایتی
- منظر حرکتی- امنیتی

• منظر اقامتی- رفاهی
کاروانســرا، ســاباط، ربــاط، خــان، آب انبــار از مهم تریــن 
ــه منظــر اقامتی-رفاهــی راه هــای  المان هــای شــکل دهنده ب
ــوط  ــن لغــات فارســی مرب ــران هســتند. وجــود بیشــتر ای ای
ــود  ــا خ ــای دنی ــا و زبان ه ــداری در فرهنگ ه ــه راه و راه ب
مهــر تأییــدی بــر نقــش ایرانیــان در تکامــل نظــام راهــداری 

جهان اســت.
شــکل گیری منظــر اقامتی-رفاهــی راه هــا در ســه بعــد 

: اســت  قابل بررســی 
الــف. بــا توجــه بــه هویــت و شــخصیت تجــاری راه هــای ایران 
و تــردد کاروان هــای متعــدد و متمــول تجــاری، وجــود شــبکه 
وســیع و ســازمان دهی شــده اقامتی-رفاهــی در نظــام راه هــا 

ــه نظــر می رســد. ضــروری ب
ــران ضــرورت شــکل گیری منظــر  ــی ای ب. ســاختار جغرافیای
اقامتی-رفاهــی نظام منــد را تشــدید می نمایــد. پهنــاوری 
ســرزمین ایــران و دوری شــهرها و آبادی هــای ایــران و 
ــوان  ــا به عن ــه پیرنی ــی اســت ک کشــورهای همســایه از دالیل
ضــرورت وجــود راه هــای مناســب و بــا منزلگاه هــای مکفــی و 

مجهــز برشــمرده اســت.
ــی،  ــر منظــر اقامت ــم ب ــاد عملکــردی حاک ــر ابع ــاوه ب پ. ع
ایــن منظــر ازلحــاظ شــیوه های طراحــی قابل تحلیــل اســت. 

الگــوی معمــاری تأسیســات اقامتــی و رفاهــی همچــون 
ــاری شــهری و  ــوی معم ــار، از الگ ــاط و آب انب کاروانســرا، رب
روســتایی ایــران متمایــز نبــوده بلکــه در همــان راســتا اســت. 
طــرح رایــج کاروانســراها و رباط هــا بــر اســاس الگــوی 
حیــاط مرکــزی دارای حــوض در وســط و شــکل گیری 
ــاط  ــن حی ــون ای ــا پیرام ــز ایوان ه ــکونتی و نی ــای س فضاه
ــاری  ــای معم ــه در گونه ه ــی ک ــت. الگوی ــود اس ــزی ب مرک
مســکونی، فرهنگــی، مذهبــی و زیارتــی ایــران نیــز همــواره 
کاربات هــا  مــورد  در  اســت.  قرارگرفتــه  مورداســتفاده 
ــه دارای  ــده ک ــز ذکرش ــام( نی ــش از اس ــراهای پی )کاروانس
ــات و آرایه هــای معمــاری  ــد. تزیین ــاب بوده ان ــا پای حــوض ی
نیــز متناســب بــا ســبک رایــج در ایــران در هــر دوره ســاخت 
در ایــن ابنیــه به کاررفتــه اســت. بســیاری از ایــن بناهــا مانند 
ربــاط شــرف و ربــاط ســپنج از آثــار نفیــس معمــاری ایرانــی 
بــه شــمار می رونــد. همیــن اتفــاق در مــورد آب انبارهــا نیــز 
نمونه هــای  مشــابه  آن  تشــکیل دهنده  اجــزای  و  رخ داده 

شــهری و روســتایی اســت.
ایــن مســئله بســیار مهــم بــوده و بیانگــر آن اســت کــه تفاوت 
ــاً  ــا منظــر شــهری و روســتایی صرف ــا ب منظــر اقامتــی راه ه
ــی  ــی همگ ــر زیبایی شناس ــت و ازنظ ــردی اس ــاوت عملک تف

تابــع الگــوی واحــد معمــاری و منظــر ایرانــی هســتند.

• منظر هدایتی
»اگــر کســی یکــی دو بــار از دشــت های پهنــاور ایــران 
ــا  ــد ب ــته باش ــس گذش ــه طب ــزد ب ــوره راه ی ــژه از ک و به وی
دیــدن تپه هــای بــزرگ ریــگ روان کــه هــر روز جــای خــود 
ــاره در  ــل و من ــه وجــود می ــد ک ــد درمی یاب را عــوض می کن
ــوده  ــر ب ــاط و کاروانســرا هــم الزم ت کنــار جــاده حتــی از رب

ــر، 1370 : 144(. ــا و افس ــت« )پیرنی اس
منظـر هدایتـی توسـط عناصـری شـکل گرفته کـه در هدایت 
و مسـیریابی کاروان هـا و مسـافران، عمدتـاً در فواصـل بیـن 
مناظـر اقامتـی تأسـیس می شـدند. شـاخص ترین ایـن عناصر 
میل هـا و مناره هایـی هسـتند کـه به عنـوان بناهـای راهنمـا 
مورداسـتفاده قـرار می گرفتنـد. مکان یابـی ایـن ابنیـه هم در 
کنـاره شـاهراه ها و هـم در کوره راه هـای بیابانـی و جنگلـی 
در  نیـز  دریایـی  میل هـای  از  گزارشـی  می گرفـت.  صـورت 

سـواحل خلیج فـارس در کتـاب ذکرشـده اسـت.
میل هـا و مناره هـا بـا حضـور در مقیاس میانی منظـر راه، نقش 

منظر راه در جغرافیای تاریخی ایران
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نشـانه ای راه را بـر عهـده گرفتنـد و بـه ایـن سـبب در ایجـاد 
هویـت منظـر راه نقـش مؤثری داشـتند.

منظـر هدایتـی راه عـاوه بـر بعـد عملکـردی از دو جنبه دیگر 
نیز قابل بررسـی اسـت :

الف. بسیاری از میل های راهنما در طول تاریخ به گونه زیارتی/
آرامگاهی تغییر عملکرد داده اند. همان گونه که در کتاب هم 
ذکرشده بسیاری از امامزاده ها و بقاع مقدسه به ویژه در سواحل 
رشت،  هاشم  امامزاده  بقعه  نمونه  برای  خزر،  دریای  جنوبی 
ازنظر مکان یابی 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 قابل توجه، اهمیت و 
اعتبار معنایی است که میل های راهنما در طول زمان عاوه 
بر نقش عملکردی خود به دست آورنده اند و از کارکرد عینی 
تاریخی-  الگوی  انطباق  شاید  یافته اند.  ارتقا  عینی/ذهنی  به 
مذهبِی قرارگیری اماکن مقدس در ارتفاع بر ماهیت عملکردِی 

میل ها، بتواند علت این تغییر کارکرد را تا حدی شرح دهد.
درهرصورت عنصری مانند میل که در منظر راه دارای نقشی 
کامًا عملکردی بوده، با اضافه شدن کارکرد معنایی، موجب 
از  را  راه شده و آن  برای منظر  ایجاد جنبه معنوی و ذهنی 

جنبه تجاری مطلق خارج کرده است.
نیز  هدایتی  منظر  عناصر  معماری  اقامتی،  منظر  همانند  ب. 
در  است.  ایرانی  معماری  ادوار  در  رایج  از سبک های  بازتابی 
پان  الگوی  با  مناره ها  و  میل ها  طراحی  الگوی  نیز  اینجا 
مرکزی رایج در معماری فات ایران منطبق است. پیرنیا حتی 
نظریه معروف خود مبتنی بر نقش هدایتِی برخی چارتاقی های 
تکرار می کند که در  این کتاب  را در  راه ها  موجود در کناره 
صورت پذیرش این نظر، انطباق طراحِی گونه معماری هدایتی 
بر سایر گونه های معماری ایرانی مجدداً تائید می شود. تزیینات 
نیز بازتابی از دوره ساخت بنا بوده اند، برای نمونه میل نادری 
مجموعه ای 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 قابل بررســی اســت، کــه بــا یکدیگــر 

و بــا دو منظــر اقامتــی و هدایتــی در پیونــد هســتند :
ــی  ــرخ، متک ــرخ و باچ ــورت بی چ ــه؛ به ص ــایل نقلی 1. وس
بــه چارپایــان یــا انســان، بخــش مهمــی از منظــر حرکــت را 

تشــکیل مــی داد و در شــکل گیری ســاختار عناصــر اقامتــی 
نیــز مؤثــر بــود.

ــن  ــه قدیمی تری ــد ک ــتانی؛ هرچن ــر کوهس ــا و معاب 2. پل ه
احتمــال  ولــی  به جامانده انــد  ساســانی  دوران  از  پل هــا 
مــی رود برخــی از آنــان روی پایــه پل هــای هخامنشــی 
ساخته شــده باشــند و اصــوالً هخامنشــیان بعیــد اســت 
ــای راه  ــن مؤلفه ه ــند. ای ــوده باش ــز ب ــل عاج ــاخت پ از س
ــد  ــی چن ــی، نقش ــی و اقامت ــه هدایت ــد دو مؤلف ــز مانن نی
ــه  ــا وظیف ــیاری از پل ه ــد. بس ــا می کنن ــردی را ایف عملک
ــش  ــر نق ــاوه ب ــته و ع ــده داش ــر عه ــد را ب ــه پل-س دوگان
بومــی  از منظــر  منظریــن در منظــر حرکــت، جزئــی 
مناطــق خــود نیــز بــه شــمار می رفتنــد. در دوران صفویــه 
ــر  ــی ســاخته شــدند کــه بعضــاً عــاوه ب ــه ای فراوان نیــز پل
ــز  ــی نی ــرد نظرگاهی-تفرج ــود، کارک ــردی خ ــش عملک نق
داشــتند، امــا کارکــرد اصلــی پــل همچنــان توســعه منظــر 

ــود. ــت ب حرک
ــده در  ــات ذکرش ــر تأسیس ــاوه ب ــه؛ ع ــد و چاپارخان 3. بری
ــران دارای  ــای ای ــا، منظــر حرکــت راه ه ــی کاروان ه جابجای
یــک شــبکه وســیع و به هم پیوســته اطاعاتــی امنیتــی 
ــی  ــا به طورکل ــته ام ــی داش ــن مختلف ــه عناوی ــود ک ــز ب نی
ــد  ــبکه نظام من ــن ش ــود. ای ــناخته می ش ــد ش ــوان بری به عن
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 مهم تریــن آن از دوره صفــوی 
ــازهای  ــزو ساخت وس ــه ج ــده ک ــروف ش ــه مع ــه چاپارخان ب
ــه شــمار می رفــت. در کنــار چاپارهــا  ــه منظــر راه ب معماران
ــرادی  ــد، اف ــی بودن ــار حکومت ــوار اخب ــان اسب س ــه حام ک
موســوم بــه راهــدار نقــش کنتــرل امنیــت راه هــا را نیــز بــر 
ــن  ــه ای ــه ب ــول تاوارنی ــا از ق عهــده داشــتند. مرحــوم پیرنی

موضــوع اشــاره کرده اســت.
مجموعــه منظــر حرکتــی- امنیتــی راه هــا در عیــن انطبــاق 
ــامل  ــران، ش ــای ای ــاری راه ه ــت تج ــا ماهی ــی ب و هماهنگ
مجموعــه ای از رفتارهــای مردمــی نیــز اســت کــه بخشــی 
ــدار  ــی رود. از راه ــمار م ــه ش ــر ب ــی منظ ــه فرهنگ از جنب
ــروش  ــه ف ــه ب ــاف ک ــه ع ــوم ب ــرادی موس ــا اف ــار ت و چاپ
به واقــع  می پرداختنــد.  مســافران  موردنیــاز  کاالهــای 
رفتارشناســی مردمــی خــود بــه الیــه مکمــل منظــر 

ــت. ــده اس ــای تبدیل ش ــی راه ه حرکت
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ــل  ــر دو عام ــت تأثی ــران تح ــر راه در ای ــدی | منظ جمع بن
جغرافیــای طبیعــی و جغرافیــای سیاســی کشــور، ماهیتــی 
ــار  ــاً انتظ ــت. طبیعت ــه اس ــود گرفت ــه خ ــی ب تجاری-امنیت
ــر  ــا منظ ــی ب ــی و ذهن ــاد عین ــر در ابع ــن منظ ــی رود ای م
راه هــای زیارتــی، گردشــگری و... متمایــز و دارای تشــخص 
تجــاری باشــد. مرحــوم پیرنیــا و کرامــت اهلل افســر در 
ــر راه  ــی منظ ــه بررس ــطح ب ــه س ــاط در س ــاب راه و رب کت

ایــران پرداخته انــد :
ــه در  ــر راه، ک ــاب« منظ ــت »انتخ ــطح نخس ــف. در س ال
واقــع گام اول در ایجــاد منظــر راه اســت، به درســتی و 
برمبنــای عوامــل جغرافیایــی طــی دو مرحلــه صــورت 
گرفتــه اســت؛ نخســت انتخــاب مســیر منطبــق بــا راه هــای 
ــگاه  ــبب جای ــه س ــیر ب ــاب مس ــران، و دوم انتخ ــات ای ف
ــه  ــرب، ک ــرق و غ ــطه ش ــوان واس ــران به عن ــی ای جغرافیای
ــیده و راه  ــل رس ــه تکام ــه انتخــاب مســیر ب ــن مرحل در ای
آبــی نیــز در کنــار راه خشــکی بــه نظــام منظریــن راه هــای 
ایــن مرحلــه جغرافیــای  ایــران اضافه شــده اســت. در 
ــی و  ــاب نهای ــش را در انتخ ــن نق ــران مهم تری ــِی ای تاریخ
ــته  ــان داش ــط ایرانی ــر توس ــاب منظ ــد انتخ ــل فراین تکمی
ــا  ــق ب ــح و منطب ــدازه ای صحی ــاب به ان ــن انتخ ــت. ای اس
الگــوی تاریخی-جغرافیایــِی ســرزمین ایــران بــوده کــه پــس 
ــل  ــا حداق ــز ب ــراب نی ــران توســط اع از اســام و اشــغال ای
تغییــرات مورداســتفاده قرارگرفتــه اســت1. منظــر راه ایــران 
ــود را  ــی خ ــت تجاری-امنیت ــاب راه، ماهی ــه انتخ در مرحل

ــه دســت آورده اســت. ــل ب ــور کام به ط
ــر  ــت تأثی ــر راه تح ــکل گیری« منظ ــطح دوم، »ش ب. در س
ماهیــت تجــاری منظــر اتفــاق افتــاده اســت. عواملــی چــون 

شــیوه و زمــان مســافرت، ویژگی هــای جغرافیایــی و اقلیمــی، 
و ارزش تجــاری کاروان هــای ترددکننــده، منجــر بــه ایجــاد 
ســه الگــوی منظریــن در توســعه منظــر راه ایــران شــد. ایــن 
ســه الگــوی منظــر اقامتی-رفاهــی، منظــر هدایتــی و منظــر 
ــه  ــردی، جنب ــدرت عملک ــه ق ــه ب ــا توج ــی، ب حرکتی/امنیت

عینــی منظــر راه بــا ماهیــت تجــاری را محقــق نمودنــد.
پ. در ســطح ســوم، »جنبــه ذهنــی« منظــر راه تحــت 
ــرد  ــت. کارب ــده اس ــی اضافه ش ــی ایران ــگ بوم ــر فرهن تأثی
معمــاری و تزیینــات منطبــق بــا ســبک های معمــاری 
ایرانــی در ســاخت تأسیســات راهــداری ماننــد کاروانســرا و 
میــل، نشــان از توســعه منظــر راه از بعــد عملکــردی صــرف 
بــه ابعــاد زیباشناســانه و هویتــِی منظــر دارد. ایــن نقــش بــا 
ــی،  ــدس و زیارت ــن مق ــه اماک ــا ب ــای راهنم ــل میل ه تبدی
ــده  ــر راه ش ــی منظ ــه ذهن ــدن جنب ــگ ش ــه پررن ــر ب منج
اســت. درواقــع منظــر راه ایــران کــه در ابتــدا تنهــا ماهیــت 
ــدن  ــه ش ــا اضاف ــج ب ــته، به تدری ــی داش ــاری و بین الملل تج
ــه بخشــی از هویــت  الیه هــای معنایــی و زیبایی شــناختی، ب
ــز  ــی نی ــخص بوم ــده تش ــران تبدیل ش ــرزمین ای ــر س منظ
ــر  ــان منظ ــود می ــای موج ــع تفاوت ه ــد. در واق ــدا می کن پی
شــهر، منظــر روســتایی و منظــر راه ایــران بیــش از هــر چیــز 
ــودن  ــن دارا ب ــر راه در عی ــته و منظ ــردی داش ــه عملک جنب
ماهیــت فــرا وطنــی، تشــخص وطنــی نیــز پیداکــرده اســت. 
ــردی  ــد عملک ــد در بع ــی هرچن ــن راه ایران ــوی منظری الگ
ــی از  ــت، ول ــک اس ــاری راه نزدی ــخصیت تج ــه ش ــتر ب بیش
ــا  ــی ب ــاط تنگاتنگ ــی ارتب ــانه و فرهنگ ــی شناس ــد زیبای بع
ــا  ــی یکپارچــه ب ــی داشــته و جزئ ــی منظــر ایران نظــام ذهن

ایــن منظــر تشــکیل داده اســت.

ــه  ــام، ب ــس از ورود اس ــران را پ ــرزمین ای ــای س ــت راه ه ــا سرنوش ــوم پیرنی مرح  .1
»آبادانــی و نوســازی پــس از ویرانــی نخســتین« تعریــف می کنــد :

ــد و  ــود کردن ــاز خ ــدان تاخت وت ــن را می ــان ایران زمی ــه تازی ــی پس ازآنک ــدک زمان »ان
بنــام دیــن مبیــن اســام )ولــی نــه چنانکــه پیامبــر بزرگــوار خواســته بــود( شــهرهای 
ــاد را ویــران و کوشــک های زیبــا را هامــون ســاختند. بــرای گســترش جهان گشــائی  آب
ــای  ــا و ابزاره ــزش و فرآورده ه ــای فرهی ــه پدیده ه ــار هم ــی ناچ ــداری فرمانروائ و پای
فرمانروائــی شــاهانه ایــران را بــه کار گرفتنــد بازمانــده کوشــک ها بیمارســتان ها 
ــوخته  ــای س ــتر آبادی ه ــوده خاکس ــان ت ــاباط ها را از می ــکره ها و س ــتان ها دس دبیرس
ــپرده  ــان س ــتمکارانه ج ــتارهای س ــانیکه در کش ــدان کس ــت فرزن ــه دس ــد و ب کاویدن

ــد...«. ــد بازســازی کردن بودن
ــی خــود زندگــی  ــام ایران ــا همــان ن ــا ب ــه وی، ســاباط ها و دســکره ها و رباط ه ــه گفت ب

را از ســر گرفتــه و بنــداران و چاووشــان ایرانــی نیــز کار خــود را آغــاز نمودنــد. از همــه 
ــران وجــود  ــی کــه از دوران کهــن در پهنــه ســرزمین ای ــر آنکــه دو شــاهراه اصل مهم ت
داشــتند، یعنــی دو شــاهراه خراســان و فــارس، بعــد از اســام همچنــان بــه قــوت خــود 
ــه در دوران  ــاهراه های دوگان ــد. ش ــظ کردن ــود را حف ــاهراهی خ ــش ش ــده و نق باقی مان
اســامی تنهــا دچــار تغییراتــی شــدند کــه ایــن تغییــرات در ســه بنــد قابل ذکــر اســت :

ــا و  ــن پل ه ــهرها، فروریخت ــی ش ــی برخ ــل ویران ــه دلی ــا؛ ب ــی منزلگاه ه ــر برخ - تغیی
ــا. ــرد جاده ه آب ب

ــه گاه  ــا؛ ک ــی پایتخت ه ــل پی درپ ــر مح ــت تغیی ــه عل ــرمنزل ها؛ ب ــرر س ــر مک - تغیی
ــدند. ــرمنزل می ش ــلطانیه س ــه و س ــدان و گاه مراغ ــفون و هم تیس

- جابجایــی موقــت راه هــا؛ بنــا بــه مصالــح سیاســی و اقتصــادی یــا ناامنــی و اقتضائــات 
ــه  جــای دیگــری مــورد اســتفاده قــرار می گرفــت. فصلــی، گاه یکــی از شــاهراه ها ب

پی نوشــت 
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