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ترجمه انگلیسی این مقاله نیز تحت عنوان :

Development and Destruction of the Old City of Narmashir in Kerman
Province; through the Lens of Kenneth Watt’s Ecological Theory

در همین شماره مجله به چاپ رسیده است.
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چکیده

بیان مسأله  :فراز و فرود شهرهای تاریخی ،متأثر از عوامل درونی و بیرونی است که مطالعه هریک،آگاهیهایی
را درباره ریشههای تحوالت فرهنگی و اجتماعی ارایه میکند .یکی از این شهرهای تاریخی ،شهر کهن
ن َرماشیر در جنوبشرق کرمان است .بر پایة شواهد ،این شهر از عصر ساسانی تا اواخر تیموری گسترش
داشته ،اما در دوره صفوی از رونق افتاده و متروک شدهاست .پرسش این است که شکلگیری ،گسترش و
تخریب شهر نرماشیر از چه متغیرهای بومشناسی اثر پذیرفته است؟
هدف  :هدف از این مقاله ،تبیین نقش بسترهای جغرافیایی و بومشناسی در شکلگیری ،گسترش و تخریب
شهر نرماشیر است.
روش  :دادهها به روشهای اسنادی و میدانی گردآوری شده و روش پژوهش« ،تحلیلی» است .در ابتدا،
اسناد تاریخی به شیوه «تحلیل محتوا» تحلیل شدهاند .سپس دادهها بر پایه نقشههای  GISو متغیرهای
پنجگانه بومشناسی در نظریه ِکنِت وات تحلیل شدهاند.
نتیجه  :براساس نتایج ،متغیر فضا ،بیشترین تأثیر و متغیرهای ماده ،تنوع و انرژی تأثیر قابل توجهی در
شکلگیری و گسترش شهر نرماشیر داشتهاند .متغیر فضا ،در مرحله ترک شهر نیز دارای بیشترین نقش
بودهاست .اما نقش متغیرهای ماده و تنوع در ترک نرماشیر به دلیل فقدان شواهد ،روشن نیست .افزون بر
عوامل بومشناسی ،احتماالً شکلگیری ،گسترش و ترک آن ،پیامد عوامل غیراکولوژیک نیز بودهاست .اما
به باور نگارندگان ،عوامل بومشناسی ،تسهیلکنندة سه مرحله فوق بودهاند.
واژگان کلیدی  :شهرهای تاریخی ،ن َرماشیر ،شکلگیری و تخریب شهر ،بومشناسی.
مقدمه و بیان مسأله

شهر کهن ن َرماشیر در جنوب شرق کرمان (تصویر،)1
ب
در مسیر راههای ارتباطی مرکز و غرب ایران به جنو 
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شرق ،سواحل دریای عمان و هرمز قرار گرفته است .شواهد
تاریخی و باستانشناختی بیانگر تداوم حیات شهر تا دوران
تیموری ،کاهش جمعیت در دوره صفوی و ترک آن با حملة
افغانها است .هدف ،تبیین نقش بسترهای بومشناسی در
گسترش و تخریب نرماشیر بر پایه نظریه بومشناسی ِکنِت
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وات است .پژوهش بر پایه این فرضیه شکل گرفته که با
توجه به موقعیت جغرافیایی و اقلیمی دشت نرماشیر ،احتماالً
مؤثرترین متغیرهای بومشناسی در مرحله شکلگیری و
توسعه شهر کهن نرماشیر ،دو متغیر انرژی و فضا بودهاند و
در مرحله ترک و تخریب شهر نیز متغیر فضا بیشترین نقش
را داشتهاست .با توجه به نقش شهرهای کرمان در تحوالت
سیاسی و فرهنگی جنوب شرق و ناشناختهبودن بسیاری از
تاریخی حاشیه کویر لوت ،این پژوهش بهعنوان پژوهشی
آثار
ِ
بنیادی ،در شناخت جوامع و شهرهای دوران اسالمی جنوب
شرق ایران اهمیت دارد.
پیشینه پژوهش

نخستین فعالیت میدانی باستان شناسی در شهر تاریخی
نرماشیر ،گمانه زنی باستان شناسی در سال  ۱۳۷۸به
سرپرستی رضا اسدآبادی است؛ اما وی هیچ گزارش و اثر
مکتوبی از این گمانه زنی ارایه نکرد ..پس از آن ،در فصل دوم
بررسی باستانشناسی شهرستان بم ،برخی از آثار نرماشیر
شناسایی شد (زارع .)1387 ،در سال  ،1393گمانهزنی به
منظور تعیین عرصه و حریم شهر صورت گرفت (امیرحاجلو،
 1393ب) .سپس پروندهای برای ثبت آن در فهرست آثار
ملّی تهیه شد (امیرحاجلو 1393 ،ج) .دادههای دو طرح اخیر
در پایاننامهای با موضوع بررسی باستانشناسی آثار دوران
اسالمی شهرستان نرماشیر (مقبلی قرایی )1394 ،و پایاننامه
دیگری با موضوع مطالعه سفال دوران اسالمی نرماشیر
(امیرانیپور )1395 ،مورد استفاده قرار گرفت .همچنین
ویژگیهای معماری و الگوی توزیع استحکامات نظامی دشت
نرماشیر در مقالهای تبیین شده (مقبلی قرایی و همکاران،
زیر چاپ) و در مقاله دیگری ،الگوی توزیع آثار معماری و

محوطههای دوران اسالمی نرماشیر مطالعه شدهاست (سقایی
و امیرحاجلو .)1395 ،افزون بر اینها ،فعالیتهای پژوهشی
با بهرهگیری از نظریه بومشناسی ِکنِت وات در محوطههای
تاریخی دیگر به انجام رسیده که مبانی آنها ،در مقاله حاضر
مورد توجه قرار گرفته است .در مقالهای با موضوع نقش
متغیرهای بومشناسی در حیات شهر اسالمی جیرفت ،نقش
متغیرهای ماده ،انرژی ،تنوع ،فضا و زمان در فراز و فرود
شهر کهن جیرفت تبیین شدهاست (امیرحاجلو 1393 ،الف).
سعادتیان در پایاننامة خود به بررسی تأثیر اقلیم بر معماری
سیستان در دوره اسالمی با چنین رویکردی پرداخته است
(سعادتیان .)1391 ،همچنین ،در پایاننامه دیگری ،تأثیر
محیطزیست بر شکلگیری و توسعه معماری سواحل َم ُکران
در دوران اسالمی مطالعه شدهاست (کیخا .)1394 ،مهمترین
دستاوردهای این پایاننامه در مقالهای با موضوع نقش اقلیم
در شکلگیری خانههای مسکونی چابهار به چاپ رسیده است
(صارمی نائینی و همکاران.)1394 ،
روش انجام پژوهش

روش گردآوری دادهها «میدانی و اسنادی» و روش پژوهش
«تحلیلی» است .ثبت شواهد تاریخی شهر نرماشیر به صورت
میدانی در دو مرحله انجام شده است .مرحله اول ،در قالب
طرح «گمانهزنی به منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم شهر
قدیم نرماشیر» صورت گرفته که با مجوز شماره 220/433
تاریخ  1393/4/14از پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی
کشور از  15تا  30تیر  1393به سرپرستی نگارنده دوم مقاله
انجام رسیده است .مرحله دو ِم بررسی میدانی ،در جریان
اجرای پایاننامه کارشناسیارش ِد نگارنده سوم در سال 1394
صورت گرفته و اطالعات تکمیلی ،حاصل این پایاننامه است.
پس از آن ،دستاورد بررسیهای میدانی با دادههای اسنادی
مطابقت داده شده است .تحلیل اطالعاتِ منابع تاریخی و
جغرافیایی با روش «تحلیل محتوا» صورت گرفته و فراز و
فرود نرماشیر در دوران اسالمی بر پایه منابع تاریخی بررسی
شدهاست .سپس یافتهها بر پایه نظریه بومشناسی ِکنِت وات
و نقشههای  GISمنطقه تحلیل شدهاند.
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مبانی نظری

تصویر  .1مربع  :شهر کهن نرماشیر -بیضی  :منظر فرهنگی نرماشیر .مأخذ :
سقایی و امیرحاجلو.11 :1395 ،
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تأکید بر زیستبوم در مطالعه جوامع گذشته ،از آموزههای
مکتب باستانشناسی روندگراست .در این مکتب ،تحوالت
زیستبوم اصلیترین مؤلفه در فرایند شکلگیری و ترک
سکونتگاهها دانسته میشود .زیرا پیوندهایی میان تغییرات
محیطی و فعالیتهای بشر وجود دارد که باید در تفسیر
گذشته مورد توجه قرار گیرد (.)Rapp & Hill, 1998:86
بنابراین ،مطالعه الگوهای استقرار به منظور شناخت
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فرآیندهای فرهنگی ،بر پایه روابط انسان و محیط امکان
مییابد ( .)Butzer, 1980: 419وات ،پنج متغیر «ماده،
انرژی ،تنوع ،فضا و زمان» را در شکلگیری ،گسترش و ترک
سکونتگاه مؤثر میداند.
ماده  :مواد معدنی ،منابع آب و خاک کشاورزی در گزینش
مکان استقرار نقش زیادی دارد (رک .وات .)64 :1393 ،یک
سکونتگاه باید بیشترین و آسانترین دسترسی را به مواد
مورد نیاز داشته باشد (.)Green, 1997: 52
انرژی  :انرژی خورشید ،نیروی محرکه زیستبوم و عامل
«فتوسنتز و رشد گیاهان ،تبخیر و تعریق ،درجه حرارت و
رطوبت» است ( .)Trivedi & Raj, 1992: 47-48در عین
حال ،نو ِر زیاد به بافتها آسیب میزند و حیات را به مخاطره
میافکند (امبرلین .)146 :1377 ،همچنین ،به دلیل رابطه
انسان ـ گیاه ـ حیوان در یک زیستبوم ،برخورداری گیاهان و
حیوانات از انرژیهای محیط تضمینکنندة بقای انسان است
( .)Trivedi & Raj, 1992: 46انرژی باد و سرعت و جهت
آن نیز ،اثرات مثبت و منفی بر نوع فعالیتهای کشاورزی،
معماری و مصالح دارد (امیرحاجلو 1393 ،الف.)179 :
همچنین انرژی باد ،بر آسایش حرارتی انسان ،میزان مصرف
انرژی ،گرمایش و سرمایش اثرات مستقیم دارد (رنجبر،
پورجعفر و خلیجی )18 :1389 ،و از این منظر ،معماری را
نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
تنوع  :تنوع گیاهان و جانوران متأثر از مساحت ،انزوای
جغرافیایی و غنای محیطی است و بر سکونت در یک محیط
اثر میگذارد (وات.)94 :1393 ،
فضا  :فضا مفهومی انتزاعی و حاصل پیوند مکانها و صفات
آنهاست (نیکنامی .)12 :1385 ،موقعیت ،سرانه فضا برای
هر فرد یا فعالیت ،فاصله از منابع (وات ،)83 :1393 ،ارتفاع
و شیب (امبرلین ،)189 :1377 ،اراضی قابل آمایش ،راهها،
دسترسی و همجواری با مراکز سکونتی دیگر (دولفوس،
 )31 :1373ویژگیهای یک سکونتگاه را تعیین میکند.
زمان  :وقت کافی برای رسیدن به منابع از عوامل مؤثر در
ادامه حیات یک سکونتگاه است (وات.)91 :1393 ،
دادههای منابع تاریخی و باستانشناسی

............................................................

«نرماشیر» در سده سوم هجری از شهرهای اصلی کرمان
(یعقوبی )50 :1381 ،و در سده چهارم ،از منازل میانراهی
کرمان (ابنحوقل )307 :1345 ،و یکی از پنج والیت کرمان،
شهری بزرگ ،پرجمعیت ،با کاخهای زیبا ،مسجد جامع و
منارهای بیمانند در میان بازار معرفی شده است (مقدسی،
 .)681 :1385نرماشیر در این زمان ،از پایگاههای دیلمیان در
کرمان بود (ابناثیر201 :1351 ،؛ ابنخلدون.)475 :1363 ،
در سده پنجم هجری نبردی میان امیرمسعود غزنوی و

نمایندگان حاکم نرماشیر و امیربغداد در نرماشیر درگرفت
(بیهقی .)556 :1389 ،پس از آن نرماشیر و کل کرمان به
دست ملکقاوورد سلجوقی افتاد (رحیملو و ساالری شادی،
 .)124 :1386حکومت سالجقه کرمان شکوفایی نواحی
کرمان را در پی داشت .اما پس از قاوورد ،حمالت ُغزها به
شهرهای کرمان آغاز شد .غزها در  576هجری به بم ،نسا و
نرماشیر حمله و آنجا را ویران کردند (خبیصی.)24 :1343 ،
اما پس از ویرانگری غزان ،ب ه دستور ملک دینار عماراتی در
نرماشیر ساخته (همان  )133 :و کشت و زرع در روستاها
دوباره آغاز شد (همان .)137 :
در دورة قراختاییان آرامش نسبی بر کرمان حاکم شد
(رحیملو و ساالریشادی .)124 :1386 ،در سده هشتم
هجری« ،حمداهلل مستوفی» درباره اقلیم و موقعیت نرماشیر
سخن گفتهاست (مستوفی .)202 :1381 ،اما بهدلیل رکود
در تاریخنگاریِ کرمان از سده  8تا  10هجری (رحیملو و
ساالریشادی )125 :1386 ،در منابع این دوره نامی از
نرماشیر دیده نمیشود .در حالیکه قطعات سفال دوران
ایلخانی ،تیموری و صفوی در شهر نرماشیر ،نشانگر تداوم
حیات شهر تا عصر صفوی است .پس از آن ،افغانها به
نرماشیر تاختند و «آنچه پس از ُغزان آباد شدهبود ،به دست
افغانها نابود شد» (مستوفی.)93 :1348 ،
در اغلب منابع صفوی تا قاجار ،به جای «شهر نرماشیر» به
«ناحیه نرماشیر» اشاره شده است .در بخش پایانی کتاب
تاریخ نگارستان ،در شرح رویدادهای  1209قمری ،به
پناهبردن لطفعلیخان زند به «حاکم نرماشیر» اشاره شده
است (رک .غفاری کاشانی 1404 ،ه .ق ،)442 :اما نامی از
«شهر نرماشیر» نیامده و احتماالً منظور از «حاکم نرماشیر»،
حاکم «ناحیة» نرماشیر بوده است« .دروویل» در  1226و
 1227قمری ،برخالف دیگران ،نرماشیر را «شهری» دانسته
که محل اقامت و شورش رشیدخان بودهاست (رک .دروویل،
 .)365 :1370اما از آنجاییکه حضور دروویل در ایران کوتاه
اغلب توضیحاتش را از سفرنامههای پیشینیان خود
بوده و
ِ
نوشته و بسیاری از شهرها را ندیده (اکبرزاده61 :1384 ،؛
ابراهیمی ،)75 :1383 ،احتماالً به اشتباه از واژه «شهر»
استفاده کرده است .شیروانی در  1247تا  1248قمری،
نرماشیر را از بلوکات کرمان با بیست روستا معرفی کرده
(شیروانی )603 :1389 ،و نامی از «شهر» نبردهاست .بنابراین
احتماالً در دوره او نیز نرماشیر تنها شامل چند روستا بود.
در شرح حمله نوروزخان قاجار به محمدخان افغان ،به «قلعه
نرماشیر» اشاره شده است (خاوری شیرازی.)219 :1380 ،
با توجه به متن شیروانی در همین زمان ،احتماالً منظور از
«قلعه» نه حصار «شهر» ،بلکه یکی از قالع دشت نرماشیر
بوده است .زیرا در بررسی شهر کهن نرماشیر ،اثری از
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دوره قاجار یافت نشد ،در حالیکه قالع قاجاری رفیعآباد و
قلعه شهید در نواحی دیگ ِر دشت شناسایی شد (سقایی و
امیرحاجلو .)21 ،18 ،11 :1395 ،همچنین در  1288قمری،
راه کرمان به بلوچستان با نام «راه نرماشیر» معرفی شده
(وزیری ،)3 :1386 ،اما در بیان منازل راه ،نامی از «شه ِر»
نرماشیر نیامدهاست .اعتمادالسلطنه نیز واژه «شهر» را برای
نرماشیر بهکار نبرده و آن را بلوکی از بم با بیست روستا و
مزارع رعیتنشین معرفی کردهاست (اعتمادالسلطنه:1367 ،
 .)472بنابراین با توجه به شواهد تاریخی و باستانشناسی
(تصاویر  2و  ،)3شهر نرماشیر در اواخر دوره تیموری از رونق
افتاده و در عصر صفوی سکونتی کمشمار داشته و سپس

...........................................................

تصویر  .2نمونههای سفال ساسانی تا تیموری شهر نرماشیر .مأخذ  :نگارندگان.

..............................................................................
56
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تصویر  .3نمونههای سفال تیموری تا صفوی شهر نرماشیر .مأخذ  :نگارندگان.

تصویر  .4عوامل
بومشناسی اثرگذار
بر «شکلگیری
و گسترش» شهر
نرماشیر.
مأخذ  :نگارندگان.
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یکی از مهمترین منابع دشت نرماشیر ،رود دائمی نسا یا
روداب است که از کوه میچ در جبالبارز سرچشمه میگیرد.
تمام ناحیه نرماشیر تا عزیزآباد از این رود و نهرهای آن سهم
ترک شده است .پس از آن به عنوان ناحیهای با تعدادی
روستا شناخته میشدهاست (جدول .)1

از عوامل غیراکولوژیک نیز متأثر شده ،اما به نظر میرسد
عوامل بومشناسی ،تسهیلکننده سه مرحله فوق بوده است
(تصویر .)4
الف) شکلگیری و گسترش شهر
بر پایه شواهد تاریخی ،شهر نرماشیر در دوره ساسانی
پایهگذاری شده و گسترش آن تا دوران تیموری تداوم یافت ه
است .اگرچه شکلگیری ،گسترش و ترک نرماشیر احتماالً

متغیر ماده

بحث و تحلیل

جدول  .1سفال شاخص شهر قدیم نرماشیر .مأخذ  :نگارندگان.
ردیف

کد سفال

توصیف سفال

پیشنهادی

گاهنگاری

منبع مقایسه

نوع قطعه

نوع خمیره

رنگ خمیره

داخلی

پوشش

خارجی

پوشش

آمیزه

نوع ساخت

ساخت

کیفیت

کیفیت پخت

تزیین

نوع و فن

محل تزیین

بویر احمد (ویتکمب1382 ،؛

1

NCH001

بدنه و دسته

رسی

قرمز

-

اسلیپ نخودی

کانی

دستساز

متوسط

کافی

نقاشی

شبه پیش از تاریخی

بیرون

 8-5هجری

)527

(Priestman, 2013: 526-

مرودشت ،سیراف

صدیقیان و غالمی،)135 :1391 ،

حوزه رود کُر فارس ،سیسخت و

2

NCH004

لبه

رسی

خاکستری

-

-

کانی

چرخساز

ظریف

کافی

کتیبه کوفی

قالبزده بدونلعاب

بیرون

 7-5هجری

)103 :1391

ایران (Priestman,
)2013: 687, 467
شهر قدیم جیرفت (چوبک،

جنوب شرقی

نقاشی

3

NCH007

لبه

رسی

قرمز

لعاب شفاف

کانی

4

NCH009

لبه

رسی

قرمز

5

NCH014

بدنه

رسی

نخودی

لعاب شفاف

لعاب گلی قهوهای زیر

لعاب گلی نخودی زیر

-

کانی

چرخساز

لعاب فیروزهای

لعاب گلی قهوهای

لعاب گلی نخودی

کانی

چرخساز

چرخساز

متوسط

ظریف

متوسط

کافی

کافی

کافی

لعابگلی

لعاب پاشیده سبز

نقاشی لعاب گلی و

هر دو طرف

درون

نقاشی زیرلعاب

درون

 6-3هجری

)2013: 624, 702

جنوب ایران (Priestman,

همکاران ،166 :1396،عکس ،)54

مالین باخزر (خدادوست و

)1083

رقه سوریه ( Petersen, 2008:

 6-5هجری

)2007: 34

ری ( Treptow.

57

............................................................

 11-8هجری

(چوبک)105 :1391 ،

ایران
(Priestman, 2013:
)599-600
شهر قدیم جیرفت

جنوب شرقی و جنوب

..............................................................................
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6

NCH015

بدنه

رسی

نخودی

لعاب سفید

لعاب سفید

کانی

چرخساز

متوسط

کافی

نقاشی

زرینفام

هر دو طرف

اواخر سده  3تا  4هجری

)2004: 41

الهولیاله امارات ( Kennet,

)106 :1391

جنوب ایران ،سیراف
)(Priestman, 2013: 563
شهر قدیم جیرفت (چوبک،

ری )(Treptow. 2007:38

7

NCH016

بدنه

رسی

نخودی

لعاب فیروزهای

-

کانی

چرخساز

متوسط

کافی

نقاشی زیرلعاب

درون

 9-7هجری

المتاف رأسالخیمه ()Kennet, 2004: 58, 142

جنوب ایران )(Priestman, 2013: 624-625

قصرابونصر ()Whitcomb, 1985: 71

)1973: 110, 120

8

NCH017

لبه

فریتی

سفید

لعاب فیروزهای

لعاب فیروزهای

کانی

چرخساز

ظریف

کافی

9

NCH023

لبه

رسی

قرمز

گالبه کرم زیر لعاب شفاف

گالبه کرم

کانی

چرخساز

متوسط

کافی

نقش کنده زیرلعاب تکرنگ

کتیبه

درون

 5-3هجری

)106 :1391

لعاب گلی

درون

 9-6هجری

()Kennet, 2004: 49

شهر قدیم جیرفت (چوبک،

10

NCH026

بدنه

رسی

نخودی

-

اسلیپ نخودی

کانی

قالبی

متوسط

ناکافی

11

NCH043

لبه

فریتی

سفید

لعاب بنفش

لعاب بنفش

کانی

چرخساز

ظریف

تکرنگ

کافی

قالبی بیلعاب

درون

نقش کنده زیرلعاب

بیرون

 7-5هجری

(چوبک)110 :1391 ،

 7-6هجری

جنوبشرق ایران
(Priestman, 2013:
)687, 467

شهر قدیم جیرفت

58
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)(Priestman, 2013: 609
کوش رأسالخیمه امارات
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..............................................................................

...........................................................
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شهر قدیم جیرفت

(چوبک)109 :1391 ،

کوش در رأسالخیمه

-

شهر قدیم

(چوبک:1391 ،

جیرفت

جنوب ایران ،المتاف در رأسالخیمه

کوش در رأس-

،)109

مالین باخزر (خدادوست و همکاران،

()Priestman, 2013: 623-624

رأس الخیمه امارات

( Kennet, 2004: 53,
)175

 9-6هجری

)2004: 49

امارات ( Kennet,
الخیمه امارات

سدههای میانی؟

 ،166 :1396تصویر )67

)2004: 49
 9-6هجری

( Kennet,
 11-7هجری

جنوب ایران
(Priestman, 2013:
)625-626
 8-7هجری

سیراف ،شوش

و جنوب عراق
(Priestman,
2013: 464,
)484

سیراف ( Whitehouse,
شهر قدیم جیرفت

)1979: 49, pl. IIIa

(چوبک)105 :1391 ،

المتاف در رأسالخیمه
( Kennet, 2004:

)58, 142

 4-2هجری

درون

 4-2هجری

-

 9-8هجری

-

بیرون

درون

بیرون

کافی

ظریف

چرخساز

کانی

لعاب آبی

لعاب آبی

سفید

فریتی

لبه

NCH057

12

درون

هردو

کافی

خشن

چرخساز

کانی

-

-

نخودی

رسی

لبه

NCH077

13
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..............................................................................

............................................................

تکرنگ

نقش کنده زیرلعاب

کافی
ظریف
چرخساز
کانی
لعاب آبی

لعاب آبی
سفید
فریتی
لبه
NCH079
14

کافی
ظریف
چرخساز
کانی
-

لعاب سفید
سفید
فریتی
بدنه
NCH082
15

تکرنگ

نقاشی زیرلعاب
کافی
متوسط
چرخساز
کانی
-

لعاب کرم
نخودی
رسی
بدنه
NCH085
16

افزوده زیر لعاب

نقش کنده
کافی
متوسط
چرخساز
کانی
-

نخودی
رسی
لبه
NCH101
17

نقاشی

افزوده زیر لعاب تکرنگ
کافی
متوسط
چرخساز
کانی
لعاب سبز

لعاب سبز
نخودی
رسی
بدنه
NCH113
18

آبی و سفید

نقاشی زیرلعاب
کافی
ظریف
چرخساز
کانی
لعاب سفید

لعاب سفید
قرمز
رسی
لبه
NCH122
19
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20

NCH125

لبه

رسی

نخودی

لعاب سبز روشن

لعاب سبز روشن

کانی

چرخساز

ظریف

کافی

نقاشی زیرلعاب

درون

 11-8هجری

)2004: 58, 142

جنوب ایران (Priestman,
)2013: 624-625
المتاف در رأسالخیمه ( Kennet,

21

NCH137

لبه

فریتی

سفید

لعاب سفید

لعاب سفید

کانی

چرخساز

ظریف

کافی

نقاشی آبی و سفید

هردو

 11-7هجری

 ،166 :1396تصویر )67

مالین باخزر (خدادوست و همکاران،

جنوب ایران ،المتاف در رأسالخیمه

()Priestman, 2013: 623-624

22

NCH138

لبه

فریتی

سفید

لعاب سفید

لعاب سفید

کانی

چرخساز

ظریف

کافی

نقاشی آبی و سفید

هردو

 11-7هجری

 ،166 :1396تصویر )67

مالین باخزر (خدادوست و همکاران،

جنوب ایران ،المتاف در رأسالخیمه

()Priestman, 2013: 623-624

23

NCH145

بدنه

رسی

نخودی

لعاب سفید

لعاب سفید

کانی

چرخساز

ظریف

کافی

نقاشی

زرینفام

هردو

اواخر سده  3و  4هجری

)2004: 41

سامرا ،سیراف و الهولیال امارات ( Kennet,

جنوب ایران ،سیراف (Priestman,
)2013: 563, 695
شهر قدیم جیرفت (چوبک)106 :1391 ،

24

NCH152

بدنه

رسی

نخودی

لعاب سبز

25

NCH162

لبه

رسی

قرمز

لعاب گلی قهوهای

کانی

چرخساز

ظریف

لعاب گلی قهوهای

لعاب سبز

کانی

چرخساز

ظریف

کافی

لعاب گلی

کافی

افزوده زیر لعاب تکرنگ

بیرون

نقاشی

بیرون

 4-2هجری

)105 :1391

 6-3هجری

)105 :1391

شهر قدیم جیرفت (چوبک،

)1979: 49, pl. IIIa

60
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جنوبشرق و جنوب ایران
(Priestman, 2013:
)599-600
شهر قدیم جیرفت (چوبک،

..............................................................................

...........................................................
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شهر قدیم جیرفت (چوبک:1391 ،

لشکریبازار ( Kennet, 2004: 44,

 ،)109رأس الخیمه امارات ،سیرجان و

)174

قرن  7هجری

نیمه قرن  4تا اوایل

حاجیآباد هرمزگان ،تپه

یحیی ،سیرجان،

قصرابونصر ،پاسارگاد و

)2004: 78-79

غبیرا ( Kennet,

 4هجری

مالین باخزر (خدادوست و

همکاران ،166 :1396 ،تصویر

)82 :1391

 ،)44جنوبشرق و جنوب ایران
(Priestman, 2013: 599)600
شرق ایران (عطایی و همکاران،

نیشابور

( Wilkinson,

،)1973: xiv, 67

زینوآباد بهار همدان

)142 :1395

(محمدی و شعبانی،

نیشابور ( Wilkinson,

رقه سوریه ( Petersen, 2008:
)1083
)1973: xviii, 169

نیشابور ( Wilkinson,
جنوب شرقی و جنوب

مالین باخزر (خدادوست و همکاران،

شهر قدیم جیرفت
ایران
(Priestman, 2013:
)599-600
 6-4هجری

)1973: 213

(چوبک)107 :1391 ،

 ،166 :1396تصویر  ،)55جنوب ایران
)(Priestman, 2013: 624, 702
قصرابونصر ()Whitcomb, 1985: 84
 11-8هجری
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..............................................................................

............................................................

درون

ساسانی تا سدههای  3و
 6-3هجری

 5-3هجری

بیرون

بیرون

درون )2004: 46,
175

سیراف
(Priestman,
2013: 74, 591,
)698
نیمه قرن  4تا 7
سیرجان و رأس-
هجری
الخیمه ( Kennet,

هردو

درون

نقش کنده زیر لعاب تکرنگ

درون

نقش کنده

کافی

ظریف

چرخساز

کانی

گالبه سفیدزیرلعاب زرد

گالبه سفیدزیرلعاب زرد

قرمز

رسی

بدنه

NCH180

26

لعاب گلی

نقاشی

ناکافی

خشن

چرخساز

ترکیبی

اسلیپ نخودی سبز

اسلیپ نخودی

قرمز

رسی

لبه

NCH189

27

اسگرافیتو

کافی
خشن
چرخساز
ترکیبی
-

نخودی
رسی
لبه
NCH197
28

لعاب گلی

نقاشی

کافی
ظریف
چرخساز
کانی
لعاب سبز

لعاب سفید
قرمز
رسی
لبه
NCH201
29

نقاشی زیرلعاب
کافی
ظریف
چرخساز
کانی
لعاب گلی قهوهای

لعاب گلی قهوهای
قرمز
رسی
لبه
NCH203
30

نقاشی

کافی
ظریف
چرخساز
کانی
اسلیپ نخودی

لعاب فیروزهای
قرمز
رسی
لبه
NCH205
31

لعاب گلی
کافی
ظریف
چرخساز
کانی
گالبه سفیدزیرلعاب زرد

گالبه سفیدزیرلعاب زرد
قرمز
رسی
بدنه
NCH216
32
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تصویر  .5رودخانه فصلی کامرانیه و قناتهای شهر نرماشیر .مأخذ  :نگارندگان.

تصویر  .6رشته قناتهای دشت نرماشیر .مأخذ  :نگارندگان.

..............................................................................
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داشتهاند .آبادیهای نرماشیر در مخروطافکنة این رود قرار
گرفتهاند (مستوفی .)94 :1348 ،رود شور و مسیلهای
گیشو ،آبباریک و کرمانشاه (همان) به همراه رودهای
آدوری ،تهرود و پشترود از منابع فصلی تأمین آب هستند
(فشارکی .)12 :1357 ،رودهای فصلی جمالی و کامرانیه نیز
از شمال و جنوب شهر نرماشیر میگذرند .قناتهای پیرامون
شهر نیز تأمینکنندة آب آن بودهاند .بر پایة بررسیهای
میدانی ،احتماالً کشاورزی در زمینهای میان حصار جنوبی
و جنوبغربی تا رود کامرانیه و قناتهای مجاور صورت
میگرفتهاست (امیرحاجلو 1393 ،ج)16 :؛ (تصاویر  5و .)6
خاک مرکز دشت نرماشیر از ذرات رس و دانههای آبرفتی ریز
شن ،ماسه ،سیلت و حاشیه دشت از قلوهسنگ ،شن و ریگ
تشکیل شده است (زارع)25 -26 :1387 ،؛(تصاویر  7و .)8
این خاک آبرفتی و ترکیب رس و ماسه (خاک لوم) در
مرکز دشت نرماشیر ،در حاصلخیزی و بهبود محصوالت
کشاورزی تأثیر داشته است .زیرا زمانیکه خاکدانه یا
ساختمان ثانوی خاک از ذرات ریز رس و سیلت تشکیل
شود ،نفوذ آب در خاک بیشتر و فضای خالی برای رشد
ریشه گیاه فراهم خواهد بود (وارویپور.)42 :1389 ،
در واقع خلل و فرج در فواصل ذرات شن ،ماسه ،سیلت
و رس جریان هوا و آب را در خاک ممکن و پیشروی
ریشهها را تسهیل میکند (همان  .)43 :بنابراین ،خاک و
آب بهعنوان دو ماده اصلی ،تأثیر مستقیمی بر کشاورزی،
باغداری و تأمین نیازهای ساکنان نرماشیر داشته است.
خرم،
همانطور که در کتب تاریخی نیز نرماشیر شهری ّ
پرنعمت ،با درختان و باغات میوه فراوان ،دارای میوههای
گرمسیری و سردسیری معرفی شده است (مقدسی،
681 :1385؛ حدودالعالم143 :1383 ،؛ افضلالدین
کرمانی.)129 :1356 ،
عالوه بر این ،در نرماشیر از خاک بومآورد برای ساخت
ذرات ماسه و شن در این
خشت و چینه استفاده شده و ّ
خاک ،کیفیت باالیی در خشت و چینه ایجاد میکرده
است .زیرا وجود کمی ریگ و شن در خشت ،چینه یا آجر،
باعث مقاومشدن و پیشگیری از ترک برداشتن آنهاست
(زمرشیدی .)128 :1387 ،بنابراین ،مواد اولیه مناسب
برای ساختوسازها ،در دسترس ساکنان بوده است.

بهبود شرایط حرارتی فضاهای زیستی ،همیشه در ایران
معمول بوده است .استفاده از این نیروها در ساختمان سبب
صرفهجویی در مصرف سوخت و ارتقای کیفیت ،آسایش

تصویر  .7زمینشناسی دشت نرماشیر .مأخذ  :نگارندگان.

در معماری ایرانی جهت و محور بنا اهمیت دارد .بهگونهای
که موقعیت بنا با توجه به شرایط اقلیمی ،جنس زمین،
زاویه نور خورشید و جهت بادهای مطلوب و نامطلوب
مشخص میشده است (شاطریان .)372 :1392 ،توجه به
نیروهای طبیعی و زوالناپذیری همچون آفتاب و باد برای

تصویر  .8خاکشناسی دشت نرماشیر .مأخذ  :نگارندگان.

............................................................

متغیر انرژی
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و بهداشت محیطهای مسکونی شده است (موالنایی و
سلیمانی .)58 :1395 ،یکی از ویژگیهای اقلیم گرم و
خشک ،وزش باد و طوفان در برخی مواقع سال است
(ر.ک شاطریان .)100 :1392 ،نقشه آوارهای معماری
نرماشیر نشان میدهد جهت ساختمانهای شهر ،متمایل
به رون کرمانی (شرقیـغربی) است .به نظر میرسد دلیل
شکلگیری بناها با این رون ،وزش باد شمالی است .منشأ
باد شمالی نرماشیر ،بادهای  120روزه سیستان است
(دریاگشت )84 :1370 ،و رون شرقیـغربی بناها ،زاویه
مناسبی را در برابر وزش باد پدید میآورده و عوارض
ناشی از آن کاهش مییافته است .بنابراین ،انرژی باد
در نوع و چگونگی شکلگیری معماری و بافت شهری
نرماشیر اثرگذار بوده است.
نور خورشید در تابستان و سرمای زمستان در اقلیم
گرم و خشک ،کاربرد خشت را اجتنابناپذیر میکند.
زیرا دیوارهای خشتی قطور و پوشش آنها ،عایق گرما
و سرمای مناسبی است (جعفریفارسانی ،شمسیپور و
نقدی دورباطی .)5: 1392 ،دیوارهای خشتی در روز دیر
گرم میشوند و شب ،حرارت خود را دیرتر پس میدهند.
بنابراین در اقلیم گرمو خشک بهدلیل اختالف دمای شب و
روز ،کاربرد خشت تعدیل دمای بنا را در پی دارد (قبادیان،
 .)142 :1385همچنین ،جلوگیری از اتالف گرما در فصل
سرما به دلیل عایقکاری مناسب خشت است .بنابراین
انرژی باد و خورشید در مرحله شکلگیری شهر ،بر «جهت
ساخت بناها» و «نوع مصالح آنها» اثرگذار بوده است.

...........................................................

متغیر فضا

موقعیت نرماشیر در مسیر مرکز فالت ایران به سواحل دریای
عمان ،هرمز و هندوستان ،مهمترین نقش را در شکلگیری
و گسترش شهر داشته است (تصویر  .)9اغلب جغرافیدانان
مسلمان ،در بیان منزلگاههای مسیر جنوبشرق ،از نرماشیر
نام بردهاند (ابنخردادبه54 :1371 ،؛ قدامهبنجعفر کاتب
بغدادی )30 :1370 ،و به کارکرد نرماشیر به عنوان محل
سکونت و عبور بازرگانان و انبار کاالها اشاره کردهاند
(مقدسی681 :1385 ،؛ حدودالعالم .)143 :1383 ،بنابراین،
مسیر بازرگانی میان تمدنهای اسالمی شرق (هندوستان) و
غرب (مرکز خالفت اسالمی) و حضور بازرگانان و انبار کاالها
در نرماشیر ،شکلگیری و گسترش نرماشیر را در پی داشت.
زیرا با توجه به فاصلة سرزمینهای شرق و غرب ،نقاط گره
زیادی به هستههای شهری تبدیل میشد و با افزایش مبادلة
کاال میان سرزمینهای دو سوی فالت ایران ،زمینه برای
تقویت بنیانهای اقتصادی کانونهای فوق فراهم میآمد
(بریمانی .)84 :1383 ،نرماشیر نیز در مسیر بازرگانی فوق،
یکی از نقاط گره به شمار میرفت .حجم مبادالت بازرگانی

..............................................................................
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حدی بود
در مسیر هند و سیستان به بغداد و خراسان به ّ
که کاروانهایی با دههزار شتر از این مسیر عبور میکردند
(همان .)92 :بنابراین ،نرماشیر افزون بر تولید محصوالت
صادراتی ،مرکز واسطهای و انبار کاالهای سرزمینهای دیگر
نیز بود .مقدسی به تولید خرمای کرمان و انبار کاالهای
عمان در نرماشیر (مقدسی )681 :1385 ،و ادریسی به
بازارها و رواج بازرگانی داخلی و خارجی در آن اشاره کرده
است (ادریسی 1409 ،ه.ق.)435-436 :.
همچنین راه حاجیان سیستان از نرماشیر بود (مقدسی،
 .)681 :1385کارکرد نرماشیر به عنوان یکی از منزلگاهها
در مسیر سیستان به م ّکه ،بیانگر اهمیت و امنیت آن است.
در سده ششم هجری به کاروانسراهایی در مسیر نرماشیر به
سیستان اشاره شده و دو راه از کرمان به سیستان معرفی
شده است که هر دو از نرماشیر میگذشتهاند (ادریسی،
1409ه.ق .)443 :.بنابراین «عبور راه سیستانـمکه از
نرماشیر در سده چهارم»« ،قرارگیری نرماشیر بر سر راههای
بازرگانی جنوبشرق به مرکز ایران» و «وجود انبارهای کاال
و بازرگانان در این شهر از سده چهارم تا ششم هجری»
از دالیل گسترش آن در این دوران بوده است .اهمیت راه
این شهر در سده هفتم هجری نیز حفظ شده بود و آن
شهر به عنوان یکی از شهرهای مشهور و بزرگ کرمان در
مسیر سیستان شناخته میشد (حموی .)281 :1990 ،در
این دوره ،راه «هرمز ـ نرماشیر ـ سیستان و بندر دیبل
هندوستان» رونق و گسترش یافت (چمنکار.)12 :1384 ،
اگرچه هرمز در سده هشتم هجری جابجا شد و ساکنان
آن به جزیره جرون (جزیره هرمز فعلی) کوچ کردند ،اما
همچنان مرکزیت خود را حفظ کرده و بر کل خلیج فارس
تسلط داشت ( )Whitcomb, 2014: 51و مسیر تجاری از
این جزیره به سیستان رونق بسیاری داشت .توسعه نرماشیر
نیز ناشی از قرارگیری در این مسیر بود .این راه ،بخشی از
شاهراه ارتباطی ایران و سواحل اقیانوس هند (راه ادویه) بود
(چمنکار .)19 :1384 ،همچنین راه «بلخ ـ هرات ـ زرنگ
ـ نرماشیر ـ هرمز» که در ادامه از طریق خلیجفارس به
خوزستان و عراق متصل میشد ،بر اهمیت نرماشیر در دوره
ایلخانان افزوده بود (همان.)18 :
متغیر تنوع

کوههای راین ،جبالبارز و کبودی در غرب ،شمالغرب و
شمال دشت نرماشیر ،دارای قللی به ارتفاع بیش از 3000
متر هستند .کوههای شاهکوه و نمداد در جنوب دشت
نرماشیر بیش از  2000متر ارتفاع دارند .در حالیکه کمترین
ارتفاع دشت حدود  500متر است (فشارکی .)4 :1357 ،این
اختالف ارتفاع و اقلیم دوگانة «کوهستانی ـ گرموخشک»
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متغیر زمان

دستیابی سریع به مواد مورد نیاز به ویژه خوراک ،سبب
صرفهجویی در زمان ،ایجاد فرصت برای سایر فعالیتهای
روزمره و تأمین نیازهای جسمی و روانی انسان است (Bird
 .)& O’Connell, 2006: 146در دوران پیشازتاریخ ،زمان
مورد نیاز برای رسیدن به منابع اهمیت زیادی داشت .اما
با پیشرفت جوامع ،شیوههای بهرهبرداری از منابع تغییر
کرد .مث ً
ال حفر چاه ،قنات و آبراهه ،دسترسی را به منابع
آب در هر نقطه فراهم میکرد (امیرحاجلو 1393 ،الف:
 .)186همچنین در دوران اسالمی در صورت عدم وجود
منابع در نزدیکی سکونت ،تأمین منابع از طریق مبادالت
تجاری صورت میگرفت (همان  .)179 :بنابراین متغیر
زمان در شکلگیری و گسترش شهرهای اسالمی و از جمله
«نرماشیر» نقش چندانی نداشتهاست.
ب) مرحله ترک و تخریب شهر
شواهد باستانشناسی نشان میدهد جمعیت شهر نرماشیر

............................................................

با اختالف دمای  15درجهای ،سبب تنوع پوشش گیاهی و
کشاورزی در دشت و نواحی پایکوهی شده است .چنانکه
کشاورزی در نرماشیر شامل محصوالت زمستانة گندم و
جو و محصوالت تابستانة بقوالت ،سیبزمینی ،پیاز ،پنبه و
چغندرقند بوده است (همان) .باغهای میوه اگرچه وسعتی
کمتر از زمینهای کشت غالت دارند ،اما وسیعتر از «سایر
محصوالت زراعی» هستند .تنوع این باغهای میوه در مناطق
کوهستانی نرماشیر به حد باالیی میرسد .چنین الگوی
متنوعی در کشت و زرع ،در گذشته نیز وجود داشته و
نرماشیر مرکز تولید میوههای متضاد (متنوع) گرمسیری و
سردسیری بوده است (مقدسی681 :1385 ،؛ افضلالدین
کرمانی.)129 :1356 ،
از سوی دیگر ،رسوبات و آبرفتهای کوههای پیرامون در
مرکز دشت تجمع یافته (امیرحاجلو 1393 ،ب )17 :و خاک
مناسبی را برای کشت محصوالت کشاورزی متنوع پدید
آوردهاند .چنانکه عمدهترین منطقه تولید غلّة شرق کرمان
(فشارکی )7 :1357 ،و انبار غلّة منطقه است (همان .)10 :
حنا و کنجد از دیگر محصوالت این شهر بوده است (همان:
 .)23ادریسی در سده ششم هجری عالوه بر نخلستانها،
زمینهای زراعی زیادی در نرماشیر دیده است (ادریسی،
 .)443 :1409مرکبات نیز از محصوالت مهم است (مستوفی،
 .)94 :1348همچنین در تمام نرماشیر ،درخت «توت نر»

فراوان است .این درخت نشانهای از پرورش کرم ابریشم در
گذشته است (همان  .)95 :چنانکه در سده ششم هجری به
تولید ابریشم فراوان اشاره شده است (افضلالدین کرمانی،
 .)129 :1356بنابراین گیاهان ،محصوالت باغی و کشاورزی
در نواحی دشتی و پایکوهی نرماشیر از تنوع زیادی برخوردار
بود.
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تصویر  .10نقش عوامل بومشناسی در «ترک و تخریب» شهر نرماشیر .مأخذ :نگارندگان.

از اواخر تیموری و آغاز صفوی کاهش یافت و از اواخر
دوره صفوی ،تنها روستاهایی در پیرامون آن باقی ماند.
بر پایه روند تغییرات جمعیتی ،تالش شد نقش پنج متغیر
بومشناسی در ترک و تخریب شهر مطالعه شود .اما به دو
دلیل امکان مطالعه تأثیر متغیرهای «ماده» و «تنوع» بر
ترک شهر فراهم نشد :نخست ،فقدان مدارک درباره کاهش
منابع و مواد اولیه (مانند خشکشدن یا کاهش منابع آب)
مخرب اقلیمی و تغییر
و دوم ،فقدان شواهدی از تغییرات
ّ
در تنوع منابع .به بیان دیگر ،تاکنون پژوهشهای جغرافیایی
درباره تغییرات اقلیمی و کاهش منابع در سدههای اخیر
صورت نگرفته و در کتب تاریخی صفوی تا قاجار نیز سرنخی
آگاهی بیشتر از
در اینباره وجود ندارد .همچنین ،کسب
ِ
شناسی
روند ترک و تخریب شهر ،نیازمند کاوشهای باستان
ِ
گستردهتر و مطالعات آزمایشگاهی است .اگرچه با توجه به
موقعیت نرماشیر و بم روی یکی از گسلهای فعال ناحیه
کرمان ،فرضیه وقوع زمینلرزهای ویرانگر در نرماشیر مطرح
است ،اما تأیید این موضوع ،قبل از کاوشهای گسترده
امکانپذیر نیست .با این همه ،ترک و تخریب شهر دالیل
دیگری نیز داشتهاست .زیرا براساس منابع تاریخی ،نرماشیر
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مرکز درگیریها و تنشهایی بود که بهویژه از دوره صفوی
جغرافیایی» آن شده بود .این انزوا
به بعد ،سبب «انزوای
ِ
میتوانست فروپاشی شهر را تسهیل نماید .بهویژه آنکه ،از
دوران صفوی ،شهر بم در نزدیکی این شهر اهمیت بیشتری
یافت( 2تصویر .)10
متغیر فضا

نرماشیر در خط مرزی کرمان و سیستان ،در پی تحوالت
سیاسی سدههای میانی و متأخر اسالمی فراز و نشیب زیادی
داشته و محل نزاع طوائف و حاکمان بودهاست .یکی از این
دورههای آشفتگی سیاسی ،اواخر حکومت فرزندان قاوورد
سلجوقی همزمان با حمالت غزها به کرمان بود .اگرچه در
کتب اواسط سده ششم هجری ،آبادانی نرماشیر ستوده شده
است (افضلالدین کرمانی ،)129 :1356 ،اما در اواخر این
سده ،اغلب شهرهای کرمان توان مقاومت در برابر ُغزان را
نداشتند و از سال  575تا  610هجری ،کرمان به محلی برای
قدرتگیری غزان تبدیل شد .غزها در اغلب نواحی کرمان
حضور داشتند و بم و نرماشیر از ظلم آنها در امان نماند .آنها
با دام و احشام خود عرصه را بر ساکنان منطقه تنگ کردند و
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متغیرهای انرژی و زمان

بر پایه مطالعات میدانی و تاریخی ،دو متغیر انرژی و زمان
در ترک و تخریب شهر مذکور اثر چندانی نداشتهاند .زیرا از
یکسو ،تمام بناهای شهر برای مقابله با باد شمالی و شرایط
آبوهوایی گرم و خشک ،با رون کرمانی بهصورت زاویهدار
نسبت به جهت بادها ایجاد شدهاند و شواهدی از ترک شهر
مخرب در دست نیست .چنانکه امروزه
بر اثر وزش بادهای ّ
نیز شهرهای حاشیه لوت با پدیده بادهای  120روزه روبرو
هستند ،اما به دلیل همین تدابیر معماری ،حیات در آنها
تداوم یافته است .از دیگرسو ،در دوران اسالمی ،به دلیل
شیوههای جدید دستیابی به منابع و کاهش زمان تهیه منابع،
اثرگذاری متغیر زمان در تداوم حیات یا ترک سکونتگاهها
ناچیز بودهاست.
نتیجهگیری

به نظر میرسد چهار متغیر بومشناسی «فضا ،ماده ،تنوع و
انرژی» در شکلگیری و گسترش و متغیر «فضا» در ترک
شهر نرماشیر اثرگذار بوده است .بنابراین ،با توجه به اینکه
در بخش اول فرضیة پژوهش ،به نقش دو متغیر انرژی و
فضا در شکلگیری اشاره شده بوده ،باید دو متغیر تنوع
و ماده را نیز به بخش اول فرضیه افزود .اما بخش دوم
فرضیه بر پایه نتایج پژوهش تأیید شد و بر این اساس ،به
نظر میرسد مؤثرترین مؤلفه در ترک شهر ،متغیر فضا بوده
است.
متغیر ماده بهصورت منابع آب کافی و خاک آبرفتی با
خاکدانههای ماسه و سیلت ،تأثیر زیادی بر گسترش
کشاورزی و باغداری و تأمین نیاز ساکنان داشته است.
همچنین ،ذرات ماسه در این خاک ،مقاومت باالیی را در
خشت و چینه پدید میآورد و از این خاک بومآورد در
معماری بهرهبرداری شده است.
متغیر انرژی بهصورت انرژی باد و خورشید بر جهت ساخت

............................................................

برای تأمین نیاز روزانه خود ،با توسل به زور ،ساکنان را تح 
ت
فشار قرار دادند .این غارتگری ،به ناامنی اجتماعی و رکود
اقتصادی در نرماشیر منجر شد .حمله غزان به نرماشیر و
دیگر شهرهای کرمان در منابع تاریخی ،خشونتبار توصیف
شدهاست (رک .خبیصی24 :1343 ،؛ سایکس.)70 :1380 ،
در سده هشتم هجری نیز نرماشیر صحنه درگیریها بود .در
 765هجری ،دولتشاه (از مالزمان خواجههالل اتابک) برادر
خود را به قصد تصرف ،تاراج و خرابی والیات اربعه بم ،نسا،
نرماشیر و ریگان به آنجا فرستاد (حافظ ابرو.)365 :1380 ،
نرماشیر در تحوالت پس از صفوی همزمان با نخستین
لشکرکشی محمود افغان به ایران نیز آسیب زیادی دید
(مرعشی صفوی 53 :1362 ،و  .)76محمود روستاها را ویران
کرد و بهسوی کرمان رفت (سایکس .)320 :1380 ،دروویل
در دوره قاجار به طغیانها اشاره کرده و این ناحیه را جزیی
از متصرفات رشیدخان معرفی کرده است (دروویل:1370 ،
 .)365همچنین میرزا محمدخان افغان در زمان ابراهیمخان
(حاکم کرمان) در بم و نرماشیر شورش کرد (وزیری:1386 ،
.)92
این درگیریها به دلیل موقعیت این شهر ،زمینههای کاهش
امنیت و قدرت حاکمان محلی و ساکنان را در برابر تهدیدهای
خارجی فراهم میکرد .چنین نابسامانیهایی در قطع ارتباط
شهرها و روستاها و تضعیف اقتصادی آنها تأثیر میگذاشت.
از آنجاییکه این آشفتگیها ،نواحی جنوب شرق ایران را در
برگرفته بود و حاکمان صفوی تا قاجار ،مراکز حکومت را در
شهرهایی دورتر از کرمان و سیستان برگزیدند ،جنوبشرق
ایران دچار «انزوای جغرافیایی» شد .دور افتادن این ناحیه
از کانونهای بزرگ ،زیر بنای انزوای فرهنگی ،اقتصادی و
سیاسی جنوبشرق را فراهم ساخت (بریمانی.)94 :1383 ،
زیرا از یکسو تعامل فرهنگی ـ اجتماعی تضعیف شد .از
دیگر سو ،با انتقال تجارت جهانی به راههای دریایی و اهمیت
بنادر جنوبی بهجای سواحل جنوبشرقی (از دوره صفوی)
جاده باستانی جنوب شرق به مرکز ایران از رونق افتاد و
شاهراه «بندر گمبرون (بندرعباس) ـ مرکز ایران» رونق
گرفت (همان).
همچنین ،کارکرد نرماشیر به عنوان یکی از توقفگاههای
بازرگانان در مسیر راه ادویه ،سبب «انباشت ثروت و کاالهای
تجاری در این شهر» در سدههای میانی اسالمی شد .برخی
مورخان به ثروت فراوان مردمان در صدراسالم تا سدههای
از ّ
میانی اسالمی اشاره کردهاند (رک .مقدسی681 :1385 ،؛
افضلالدین کرمانی .)129 :1356 ،چنین ثروتی ،طمع
راهزنان و بیگانگان را برمیانگیخت و زمینهای برای بروز
نابسامانیها بود .از جمله این راهزنان ،طوایف ُقفص یا کوفج

بودند .این طوایف ،کاروانهای مسیر کرمان و بنادر تیز و
هرمز را غارت میکردند (چمنکار )22 :1384 ،و حمالت
آنها ،تمام کرمان و بلوک سرحدی سیستان و فارس را
دچار وحشت میساخت (رک .افضلالدین کرمانی:1356 ،
 .)122بنابراین «انباشت ثروت بازرگانان سدههای میانی
اسالمی در نرماشیر»« ،چشمداشت غارتگران به این ثروت»،
«آشفتگیها و درگیریهای سیاسی»« ،مرکزیت سیاسی بم
در شرق کرمان در دوران صفوی» و «انتقال مسیر تجارت
جنوبشرق به جنوب کشور (بندرعباس) در عصر صفوی
و انزوای جغرافیایی نرماشیر» از عواملی بود که افول شهر
قدیم نرماشیر را از عصر صفوی در پی داشت.

..............................................................................
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سارا سقایی و همکاران

بناها و نوع مصالح اثرگذار بوده است .وزش باد شمالی با
منشأ بادهای  120روزة سیستان ،سبب شکلگیری رون
کرمانی در بناها شده است .همچنین ،ویژگیهای اقلیم
گرم و خشک ،سبب استفاده از خشت و چینه در معماری
نرماشیر شده است .زیرا دیوارهای خشتی و چینهای در
طول روز دیر گرم میشوند و شب ،دیرتر حرارت خود را
پس میدهند.
با این همه ،موقعیت نرماشیر در مسیر کاروانهای بازرگانی
مرکز ایران به سواحل دریای عمان و هرمز ،وجود انبار
کاالها و عبور راه سیستانـمکه از نرماشیر از مهمترین
دالیل گسترش آن بوده و نقش متغیر فضا را نشان میدهد.
گونههای گیاهی گرمسیری و سردسیری و محصوالت باغی
و کشاورزیِ متنوع نیز نقش زیادی در رونق نرماشیر داشت.
این تنوع ،ناشی از اقلیم دوگانة «کوهستانی ـ گرموخشک»
بود.
مؤثرترین عامل ترک و تخریب شهر ،متغیر «فضا»ست .زیرا
نرماشیر بهعنوان دروازه ورودی فالت مرکزی ایران از سوی
جنوبشرقی ،در پی تحوالت سیاسی سدههای میانی و
متأخر اسالمی فراز و نشیب زیادی داشته و در چند مرحله
پس از حمله غزان ،دوره آلمظفر ،پس از عصر صفوی با
اولین لشکرکشی محمود افغان به ایران و در دوره قاجار
آسیب زیادی دید .این درگیریها امنیت و قدرت اقتصادی
ساکنان را به مخاطره میانداخت .در پی «آشفتگیهای
سیاسی»« ،انتقال تجارت جهانی به راههای دریایی» و
«اهمیت بنادر جنوبی به جای سواحل جنوبشرقی از دوره
صفوی» و «توسعه بم در عصر صفوی» ،نرماشیر از رونق
افتاد .در پی این تحوالت دچار «انزوای جغرافیایی» شد.
پینوشتها

 .1محوطه چغوکآباد.
 .2بم و کرمان در دوران گنجعلیخان گسترش یافتند .زیرا حکام صفوی
اصفهان بر حاکمان کرمان کنترل مؤثری داشتند (کریمیان .)65 :1383 ،به
نظر میرسد با گسترش بم و تبدیل آن به کانون سیاسی و اقتصادی شرق
کرمان ،نرماشیر از رونق افتاد.

سپاسگزاری

نگارندگان ،کمکهای خانم دکتر فریده عباسزاده افشار را در تهیه نقشههای
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