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365هاي سواحل خلیج فارسهاي صفوي استانشناسی پلگونه

ي سواحل خلیج فارسهاي صفوي استانهاپلشناسیگونه

3نرگس عالئی بخش، 2مونا دیوج پولی، 1دکتر محمد بهرام زاده

چکیده
، تجارت و بازرگانی داخلی و خارجیۀهمه جانبۀي کالن پادشاهان صفوي در راستاي توسعهاریزيبرنامه

به دلیل نقش اساسی در بازرگانی و که ج فارس کرانه خلی. یی نظیر پل گردیدهاموجب تقویت زیرساخت
نیز از این قضیه مستثنی در ادوار مختلف تاریخ در ایران بوده استهاهماره مورد توجه حکومت، تجارت
ي کرانه خلیج هاي صفوي واقع در استانهاساختاري و تزییناتی پلۀتحلیل و مقایس، شناسایی. نگردید
در راستاي . مهم پرداخته شوداینبه ، هاو حضور در محل پلايهت کتابخانتا با مطالعاموجب گردیدفارس 

یی در هاداراي شباهت و تفاوتگردید کهمعرفیاز دوره صفوي پنج پل در کرانه خلیج فارس این تحقیق
استفاده از توپوگرافی، ي معماريهاشیوه، ي مصالحهاگونه. ساختاري و تزییناتی هستند، زمینه کاربردي

النهرینبینخوزستان به دلیل قرارگیري در مسیر شاه راه تجاري ۀي منحصر به فرد جلگهاویژگی، زمین
کوچ عشایر در مسیر رودها از جمله امتیازات مطالعه در خصوص ، همچنین دره سند، باستان و ایران باستان

. روندمیي خوزستان در این پژوهش به شمار هاپل

. ، خلیج فارسپلشناسیگونه، کرانه خلیج فارس، صفويازيسپل:يکلیدهاي واژه

مقدمه 
و چه به صورت میي روان چه به صورت رودهاي دائهاایران داراي شبکه گسترده و وسیعی از آب

الجرم . آمدندمیي کاروانرو به حساب هابر سر راهی بزرگموانعهارودخانه. ي موقت استهارودخانه
. شدمیوم احداث پل به شدت احساس لزسازيجادهبراي 

براي عبور از موانع فیزیکی است تا ضمن استفاده از فضا بتواند عبور و مرور را تسهیل سازيپل
متغیر نبودن مسیر ، بوم آوردي مصالحةمستثنی نبودن این سازه از قاعد، در ساخت پل. کند

. پل را شاهد هستیمرودخانه و مناسب بودن شدت جریان رودخانه در محل برپایی 

Mohammadbahramzade@gmail.com، شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ابهراستادیار گروه باستان-1

Mona_divaj2050@yahoo.comارشد باستان شناسی از دانشگاه آزاد اسالمی واحد ابهر،دانش آموخته کارشناسی- 2

M_N_alaee@yahoo.comارشد باستان شناسی از دانشگاه آزاد اسالمی واحد ابهر،شناسیدانش آموخته کارنویسنده مسئول:- 3
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از ايهو شبکه گستردهاو ضرورت احداث این گونه بنا به دلیل وجود ناهمواريسازيپلپیشینه 
، (تقوي و رضاییرساندمیرا به دوران اورارتو هاتاریخ معماري و ایجاد پل، ي کشورهارودخانه
ر حال حاضر مرز بین ایران و دکه روي رود ارس، اندهبنا نهادکه اورارتوها این پل. )50: 1388

در قرون اولیه اسالم توجه چندانی به . )199: 1387، (کیانیباشدمی، جمهوري آذربایجان است
) و اگر گاهی در گوشه و کنار 50: 1388، جود نشد(تقوي و رضاییي موهاعمران و آبادانی پل
بود نه حکومت میحاصل تالش حکام و افراد داراي تمکن بو، شدمیکشور پلی ساخته 

. )201: 1387، مرکزي(کیانی
. دانستسازيپلدوره تاریخ معماري ایران از جمله ترینتوان درخشانمیدوره صفوي را 

تجارت و بازرگانی داخلی و ۀهمه جانبۀي کالن پادشاهان صفوي در راستاي توسعهاریزيبرنامه
و هاایجاد راه. )50: 1388، رضاییتقوي و(یی نظیر پل گردیدهاموجب تقویت زیرساخت، خارجی

لیکن ادامه کار به حکام محلی واگذار ، گرفتهمیاغلب به دستور حکومت مرکزي انجام هاپل
یی که امروزه در گوشه و کنار هادهد اکثر پلمینشان هااز راهنظري اجمالی به برخی. گردیدمی

: 1387، باشد(کیانیمیدوره اینبه منسوب خورد از آثار ارزنده مربوط یامیبه چشم ایران عزیز
در و پل قدیم دزفولپل شاه علی، پل صیحه(آباره عباس خان)، فس کش)پل لشکر(ن. )203

به دلیل که فارس خوزستان و پل التیدان در هرمزگان محصول عزم ملی این دولت در کرانه خلیج 
در ادوار مختلف تاریخ در ایران هاهماره مورد توجه حکومت، نقش اساسی در بازرگانی و تجارت

. باشدمی، بوده است
توان به کرانه خلیج فارس(شاخاب میي صفوي در آن قابل مشاهده است هااز نمونه مناطقی که پل

در منطقه ، از نظر راهبردياین منطقه به دلیل داشتن موقعیت ژئوپولتیک . پارس) اشاره نمود
، باشد و ما طی قرون مختلف شاهد اهمیت تجاريمیار بوده و خاورمیانه از اهمیت باالیی برخورد

و سیاسی این منطقه هستیم که موجبات توجه حکومت مرکزي در تمام دوران به آن بوده مینظا
اینبه سواحل شمالی این خلیج همیشه فارس تماما در جغرافیاي سیاسی ایران قرار دارند که . است

بنادر ، گویند که به جهت هم مرزي با خلیجمیلیج فارس سواحل شمالی در اصطالح کرانه خ
وجود این بنادر و آب راه . سه قاره احداث گردیده استبراي ارتباط گرفتن و تجارت با میمه

از روي هاکرده و براي عبور این کاروانمیکرانه هدایت اینبه ي بسیاري را های کاروانالمللبین
یی از دوران ساسانی و هاداشته است به همین دلیل پلپل ضرورتي این منطقه احداث هارودخانه

بر رودهاي دوران صفوي که تجارت با هند و اروپا رونق گرفته بودمخصوصاً، تا کنونترقبلبعضاً
. این منطقه احداث گردیده است
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ال که: با سواینبه براي پاسخ هااین پلشناسیگونهیا به عبارتی بنديطبقهتحلیل و ، بررسی
چه میزان شباهت اندهدر یک دوره زمانی و یک پهنه جغرافیایی قرار گرفتهان پلایهکاینبه توجه 

: ۀفرضیدر راستاي سوال ایجاد شده. رسیدمیساختاري و تزییناتی دارند ضروري به نظر ، کاربردي
میزان اندهقرار گرفتهنه جغرافیاییدر یک دوره زمانی و یک پهان پلایهکاینبه با توجه 

و حضور در ايهبا هم دارند با مطالعات کتابخانساختاري و تزییناتی زیادي ، ي کاربرديهاشباهت
. مورد بررسی قرار گرفتهامحل پل

روش تحقیق
ۀدر رست، نظري است و از جهت ماهیت- از مجموعه تحقیقات بنیادي، این پژوهش بر اساس هدف

بهاز طریق مراجعه، گردآوري اطالعات این پژوهش. لیل محتوا استتحقیقات توصیفی و تح
مراجعه به سازمان میراث فرهنگی، برداريبه صورت فیش، هاسایت، هاي معتبر دانشگاهیکتابخانه

. باشدمیبه صورت عکس و ثبت اطالعات هاو حضور در محل پل

پیشینه صفویان
ق در پی . ق) بودند که در اواخر سده نهم ه. ه744- 650صفویان از بازماندگان شیخ صفی الدین(

ق . ه906کمانان در غرب ایران و شرق آناتولی برآمدند و اسماعیل در سال تربراندازي حکومت
. )427: 1388، آذربایجان را از آق قویونلوها گرفت و سلطنت صفویان را بنیان گذاشت(بلر و بلوم

سال یعنی تا 54د وي طهماسب جاي او را گرفت و به مدت بزرگترین فرزن، بعد از شاه اسماعیل
حکومت تخت شاه اسماعیل دوم و محمد خدابنده به ، بعد از شاه طهماسب. ق حکومت کرد. ه984

)سرکوب شدید دشمنان توسط شاه اسماعیل و اثبات حکومت توسط 92: 1391، نشستند(رسولی
رونق و شکوفایی دوره ، زمینه را براي اصالحاتقدرت را پدید آورد و ۀشاه طهماسب آرامش بر پای

شاه ، شاه عباس دوم، بعد از شاه عباس شاه صفی. )203: 1387، شاه عباس فراهم آورد(کیانی
. اسماعیل و شاه سلزان حسین زمام حکومت را به دست گرفتند

بر )ديمیال1722تا 1501سال (از 221سرنگونی امپراطوري و دودمان صفویه که پادشاهان آن 
اقتصادي و سیاسی اواخر دوران ، سامان اجتماعیه بناشی از اوضاع نا، حکم راندندران زمینایهپهن

. باشدن امپراطوري میایهآخرین پادشا، شاه سلطان حسیناین سلسله به ویژه زمان حکمرانی
در ، ز آغاز کرددر تبری، هاي متعددآن را با پیروزي در جنگشاه اسماعیل اول حکومت صفویان که 

(پناهی به پایان رسیدمحمود افغان با اسارت شاه سلطان حسین و با بخشش تاجش بهاصفهان 
. )63: 1374، سمنانی
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این سلسله در قالب گیريشکل. ي تاریخ ایران استهاصفویه یکی از شگفت انگیزترین دورهر عص
فصول تاریخ ایران و اسالم ینترو پرجاذبهترینطوالنیاز، سیاسی- یک دولت منسجم مذهبی

قرن تالش و مبارزه توانستند دولتی تشکیل دهند که 9پیروان این حکومت در مدت زیرا ، است
. )11: 1371، (میر احمديگردیدمیباعث تجدید هویت ایرانی اسال

نر توان گفت که هحتی می. ایران استمیها بر هنر اسالسلسله صفوي یکی از تأثیرگذارترین سلسله
هاي زیادي را ایران تهاجمات و جنگ، هاي قبل از صفویهدر دوره. در این دوره به اوج خود رسید

. )89: 1335، (رازيآرامش بوداما پادشاهی صفویه دوران سکوت و ، متحمل شد
هاي مذهبی و همین طور استحکام در جنبه، تداوم و عمر نسبتاً طوالنی این سلسله حکومتی

، صفویان به معماري. هاي هنري و صنعتی جامعه شدزمینهمیاهنگی در تماموجب هم، فرهنگی
هنر معماري در این دوره از ظرافت و . دادندهاي دیگر اهمیت مینقاشی و تزئینات بیش از هنر

پوپ در آرتور. هاي قبل از خود نبوده استتأثیر از هنر دورهنوآوري خاصی برخوردار بود که البته بی
» . هنر دوره صفویه در درجه اول بازندگی پیوند دارد«نویسد: ر هنر ایران این طور میکتاب شاهکا

. )279: 1378، پوپ(
سازيپلاز نظر زیبایی و شیوه هامعماري این پل. در دوره صفویه تعداد زیادي پل ساخته شد

یا » وردي خانپل اهللا«توان به میي بسیار عالی پل در این دوره هااز نمونه. بسیار چشمگیرند
پل خواجو نیز که بر روي ، در انتهاي خیابان چهارباغ در اصفهان اشاره کرد» سی و سه پل«

نه هابه طور کلی این پل. از نظر معماري و کاشیکاري مشهور است، رودخانه زاینده رود ساخته شده
ي از آنها جاهایی براي در بسیار. بلکه براي توقف هم طراحی شده است، تنها براي عبور از رودخانه

تا دوره عصر میهمچنین در هیچ دوره از تاریخ ایران از دوران اسال. تفریح و درنگ وجود دارد
یعنی پل و کاروانسرا همچون دوران صفوي ، ي مربوط به آنهاصفوي راه سازي و ساختمان

. )90: 1389، گسترش نیافته است(مهدوي

فارسي عصر صفوي کرانه خلیج هامعرفی پل
استان خوزستان

پل صیحه (آباره عباس خان)
این بنا . یمشک به شوش و در حاشیه شرقی جاده واقع شده استاندهجاد10کیلومتر در پلاین 

باشد تامیبه طرف دیگر از روي پلانتقال آبآندهانه است و در گذشته کاربري12داراي 
ي هارو تنها به منظور آبیاري زمیني آبهاپل. زیر کشت آبی بروندپل غرب زمینهاي کشاورزي 

هنوز خود را در هااین پل که بعد از سال. شودگفته می» آباره«آیند و اصطالحاًمیکشاورزي به کار 
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ي اخیر توسط هاکه در سالبرابر شرایط مختلف تاحدودي حفظ کرده مربوط به دوره صفوي است
به 8376د مطالعه و مرمت قرار گرفته و به شماره میراث فرهنگی و گردشگري استان خوزستان مور

گزارش مطالعات انجام گرفته توسط میراث فرهنگی به صورت زیر در. ثبت آثار ملی رسیده است
آمده است:استان خوزستانمیراث فرهنگی ادارهپیشنهاد ثبت آثار در فهرست آثار ملی
توان نام برد(در میرا آهک ، اه مالت گلآجر به همروسنگ، مصالح به کار رفته در ساخت این پل

از آجر و هاستون، هاي این پل از سنگپی پایه. ساروج نیز ذکر گردیده است)1391، خوز نیوز
هاي پل دریچه. (آرشیو اسناد اداره میراث فرهنگی استان خوزستان)هاي فوقانی از سنگ استدیواره

- هاي دارد که اصطالحاًیش آمدگیدر جهت خالف جریان آب و هم در جهت موافق آن پ
تر نمودن افزایش مقطع طولی پل و سنگین. به صورت نیم دایره است- پشت پلآب- یا- شکنموج
پل در مقابل فشارهاي مینقش استحکا، ي بزرگهاطاقسازي رانش حاصل از ها جهت خنثیپایه

از لحاظ مکانیکی و مهندسی در ها و هدایت مناسب آب که آور آب در هنگام طغیان رودخانهسرسام
و فقط به جنبۀ در ساخت پل صیحه به نماي پل توجه نشده. دوام پل تاثیر بسیاري داشته است

ي پل داراي طاق ضربی و از نوع هادهانه. )1391، خوزنیوز(اندآن توجه نمودهمیکاربري و استحکا
. )1381همان، یین گردیده است(ي ساده تزهابدنه پل نیز با آجر کاري، باشندمیپنج او هفت 

اما به ، هرچند بخشی از این بنا نیمه اول دهه هشتاد توسط اداره میراث فرهنگی خوزستان مرمت شد
این پل به دلیل . مربوط به دهانه دیگر پل به هر دلیلی مرمت نشده است، رسد بخشی از سازهنظر می

. ب روبه روستگاه عشایر با خطر تخریکونتهاي کشاورزي و ستعیین حریم نشدن و مجاورت با زمین

نگارنده-): پل صیحه1تصویر شماره(
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آرشیو اداره میراث فرهنگی استان خوزستان_): نماي پل صیحه از دو طرف2تصویر شماره(

پل لشکر (نفس کش)
این . زاده عبداله قرار داردپل بند لشکر در خارج از دروازه لشکر شوشتر ساخته شده و کنار بقعه امام

بر نهر غربی-متر به صورت شرقی8متر و عرض 124پل بند بر شاخه شرقی نهر داریون به طول 
عامل ترین. مهمباشدمیغیر مستقیم و با انحناء به صورت ساختار این پل . داریون ایجاد شده است

و شاید اندهپل را بر آن بنا کرديهاباشد که پایهمیاین پل وجود صخره در محل یابیمکاندر 
در قسمت شمال غربی پل بند لشکر و متصل به . همین عامل موجب انحناء موجود گشته است

. اتاق و یک ایوان ورودي قرار دارد3آسیابی با4و3ي شماره هادهانه
مصالح به کار رفته در . دباشمیدهانه است که در حال حاضر یکی از آنها مسدود 12غربی با - به صورت شرقیپل 

. باشدمیو مالت ساروج و گچ 20*20*40قلوه سنگ و آجر به ابعاد ، ساخت این پل عبارت از ماسه سنگ
ي پل در پل لشکر بر حسب آب بر و یا غیرآب بر بودنشان در سمت شمالی داراي موج شکن هاپایه

جنوبی پشت بندها به صورت باشند ضمن اینکه در قستمیو در قسمت جنوبی داراي پشت بند 
. شوندمیدیده 11تا 4ي هاسکو سازي یکپارچه بر روي بستر پایه

شوند:میدسته تقسیم 2در پل بند لشکر نیز به هاکانالدهانه و 
از بستر رود در قسمت تراز آب گیر آنها تقریباً همتربوده و سطحمییی که آب بر دائهادهانه-1

. باشدمیشمالی 
باالتر از سطح بستر رود در میاز آبگیر آن کتریی که آب بر موقت بوده و سطحهادهانه-2

. قسمت شمالی قرار گرفته است
کف ، که در واقع یک دهانه دو طبقه بوده و سقف آن با قوس سنگی دهانه پایینی11به جز دهانه 

ي هدایت آب هاکانالدهانه و باشند کفمیداراي یک کف عبور آب هادهانه باالیی است بقیه دهانه
یا الشه سنگ و قطعات سنگی کنگلو مرایی دانه درشت فرش تراش مقاومتريهاسنگدر پل با 

بند سکویی قرار - در قسمت شمالی این پل. گردیده و روي آن با اندود ساروج پوشیده شده است
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به اي قرار دارد آب این نهر دارد که در گوشه شرقی آن بقایاي یک آسیاب نیم مخروبه با مجموعه 
دیوار در دو طرف کانال 2شود که در ضلع شمال غربی آن میاین سکو به دو قسمت تقسیم واسطه

باشد کاربرد این دریچه هم به میتا قسمت وسط کانال جلو آمده که شیب به دریچه کنترل آب 
رود با مینال این سکو به زیر آب باشد چرا که به هنگام پر آبی کامیاحتمال زیاد در مواقع کم آبی 

آسیاب دیگري در قسمت غربی آن وجود بند احتماالً- توجه به وضعیت قسمت شرقی این پل
. داشته که امروزه تخریب شده است

هسته باشدمیبند ساخته شده است که مصالح آن از ماسه سنگ و مالت ساروج ي پل بر رويهاپایه
ي عبوري بند در دو سمت کانال قرار دارد هادریچه. با مالت ساروج استداخلی بند احتماالً قلوه سنگ

بند با یک خمیدگی متصل به مصطبه اي قسمت شمالی دیواره ي. که سقف آن داراي طاق هاللی است
و دو کانال در دو سوي آن آب را با اندهنعل اسبی شکل است که بر روي آن ساختمان آسیاب را ساخت

در قسمت شمال شرقی این مصطبه و دردو سمت آن . دهدمیانتقال هان چر خابفشار جهت چرخاند
باشد عرض میدیواره جدا کننده اي قرار گرفته است که احتماالً دریچه کنترل آب در مواقع کم آبی 

اهدهانهمیدر تما. متر و ارتفاع آن در زمان کم آبی تا سطح آب بیش از دو متراست10دیواره بند تقریباً 
هادر برخی دهانه. شیب مناسبی جهت هدایت آب از قسمت شمالی به قسمت جنوبی اجرا شده است

ي جبهه شمالی به قسمت جنوبی کف این هاآسیاببه دلیل هدایت آب 9و دهانه 3همچون دهانه 
در هاکف دهانه8تا دهانه 4از دهانه . به صورت مجاري و کانال هدایت آب طراحی شده استهادهانه

ست که نقش هدایت هاست و این به دلیل وجود بندهایی در جلوي دهانههاسطح باالتري از سایر دهانه
به سمت جنوبی هدایت هاو آب مازاد در فصول پر آبی از این دهانهاندهداشتهاآسیابآب را به سمت 

خشک بوده هاکف این دهانهي قرار داشته تراز پایینترشده است و در زمان کم آبی که آب در سطحمی
. (سایت پایگاه اطالعات گردشگري شوشتر)است

)نگارنده(لشکربندپل): 3(شمارهریتصو
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)فرهنگی استان خوزستاناداره میراثاسنادآرشیولشکر(): پالن بند4تصویر شماره(

)میراث فرهنگی استان خوزستانره اداآرشیو اسناد): نماي پل بند لشکر(5تصویر شماره(

پل شاه علی
یا به نقل از مرحوم کسروي پل فتحعلی خان(پسر واخشتو خان ارمنی که خود و بند شاه علی

مربوط به پدرش به دوران شاه سلیمان و شاه سلطان حسین مدتی بر خوزستان حکمروا بودند)
مجاورت بلوار آیت اهللا جزایري در، در جنوب شوشتر"داریون"رودخانه برروي ، دوره صفوي

مراه پل بند لشکر در خارج هبهاین پل . واقع شده استو غرب امام زاده عبداهللا(کمربندي قدیم)
لع شمالی ضاین پل توسط صخره سنگی بزرگی که در . از دروازه لشکر به سمت اهواز قرار داشت

شهر و و حصار باغ شاه قرار مییپل قرار داشت به پل بند لشکر متصل بوده و بین دو حصار قد
این پل ظاهراً عامل ارتباط بین شوشتر با . پل شاه علی در دوره صفوي مرمت شده است. گرفته بود

پل جدیداالحداث ملت که به ، در حال حاضر در کنار این پل. روستاهاي جنوبی آن بوده است
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متر از آن به زیر 1ي در حدود پل شاه علی که در حال حاضر چیز. رود قرار داردمیسمت اهواز 
از زمان احداث پل جدید ارتباط بین اهواز و شوشتر کامالً، ي اطراف رفته استهاو خاكهازباله

بندهاي پل زراعتکاري شده و ضلع از ضلع غربی حتی تا پاي پشت. بدون استفاده باقی مانده است
این پل تا . دشونمیبه زیر پل منتقل ي فاضالب شهري قرار دارد که هالولهشرقی در مسیر خروجی 

عدد از آنها باقی 3ي ضربی شکل پل که در حال حاضر هاطاق. دشمیزمان پهلوي دوم استفاده 
ي صخره هاسنگبدنه پل از سنگ الشه و ساخته شده است ومتر 21×20با ابعاد مانده از آجرهایی

. 4و عرض 27ي این پل با طول تقریبی هاهدهان. باشدمیمالت بکار رفته ازساروج ؛ اي ساخته شده
عنوان یکی از آثار ملی به7938ثبتبا شماره1381اسفند 17ر تاریخ این اثر د. باشدمیمتر 5

. )1380، گودرزي(به ثبت رسیده استایران

): پل شاه علی(نگارنده)6تصویر شماره(

میراث فرهنگی استان خوزستان)آرشیو اسناد اداره لی(نماي پل شاه عپالن و ): 7تصویر شماره(
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پل قدیم دزفول(پل رومی)
میالدي حدود یک 263در سال النهرینبینپل قدیم دزفول به عنوان یک راه ارتباطی بین جندي شاپور و سرزمین 

ت گرفتن والریانوس ران بر سپاه روم و به اسارایهسال پیش به دستور شاپور اول ساسانی بعد از غلب750هزار و
این پل دو منطقه شرق و غرب دزفول . بر روي رودخانه دز احداث شدمیامپراطور روم به کمک چندین هزار اسیر رو

این بنا همجوار بافت تاریخی دزفول و . کند و ساختمان کنونی آن در دوران صفویه بنا شده استمیرا به هم وصل 
اطراف شوشتر ساخته شده که با ايهي بزرگ ماسهاسنگناي پاي پل از ب. باشدمیمجاور امام زاده علی مالک 

پل باستانی دزفول براي نخستین بار در . مالت به کار رفته در پل ساروج است، اندهي فلزي به هم متصل شدهابست
هاو در دوره صفویه و قاجار عرض پل براي توسعه رفت و آمدهقرن چهارم هجري و دوره دیلمیان مرمت شد

در 84به شماره 1310به دلیل اهمیت این سازه ارزشمند و تاریخی در سال . شد و مورد مرمت قرار گرفتترعریض
تصویر این پل در دوره پهلوي اول بر روي پول ملی چاپ ، ردیف آثار ملی ایران به ثبت رسید و به دلیل ارزش ملی
. شودمینگهداري شد که نمونه آن در حال حاضر در موزه بانک ملی ایران

ترین پل استوار جهان شناخته شده میاین پل تاریخی بنا به دلیل سابقه مهم تاریخی به عنوان قدی
. )1392، استان خوزستانمیاست(خبرگزاري جمهوري اسال

به نام ايهمحل، آنمیبراي حفاظت از این پل بنا کرد که اکنون در محل قدیايهشاپور دوم قلع
دو دهانه بتونی ، ي میانی این پلهابه دلیل خراب شدن دهانه، در دوران پهلوي. اردقلعه وجود د

. )1388، دهانه است(مالحسینی14این پل داراي . کندمیدد تراحداث کردند که آن را قابل
نویسد:میچنین 1299حاج نجم الملک در کتاب سفرنامه خوزستان درباره پل قدیم دزفول در سال 

طول این پل سیصد و . فی الجمله تعمیري الزم دارد. که از آثار غریبه استاندهر روي دز از قدیم زدپلی عظیم ب
دو دامنه دارد به طول سی ذرع و عرض هفت ذرع و ارتفاع دوازده . استسانتیمتر است)104(هر ذرع شصت ذرع

. )83: 1373، سبط الشیخبعضی پنج و بعضی نه ذرع است(هابیست عدد و عرض چشمههاعدد چشمه. ذرع

): پل قدیم دزفول8صویر شماره(ت
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استان هرمزگان
پل التیدان(پل رود کول)

کیلومتري بندر 65و کیلومتري غرب بندرعباس50در پل تاریخی ایران است که ترینطوالنی، پل التیدان
کیلومتري 20نطقه سیالبی در در یک مدر نزدیکی روستاي نیمه کار، در مسیر جاده بندر لنگه، خمیر

که میق) هنگا. ه1005میالدي(1627در زمان شاه عباس اول در سال . مصب رودخانه کل(کول) قرار دارد
زایر آن ي داخلی آسوده شد به فکر بازپس گیري خلیج فارس و جهاو دغدغههاحکومت صفوي از درگیري

از چنگ استعمار پرتغال افتاد و در کنار این حرکت ملی توانست تا قسمت سفلی فارس را به راه آبی خلیج 
تاسیسات و تجهیزات مربوطه نیز توسط این حکومت ، هاو جادههادر کنار احداث راه. فارس منتقل کند

از این تاسیسات و تجهیزات راهی همگیهاو رباطهاتیمچه، کاروانسراها، هاپل. پیش بینی شده بود
مسیري براي عبور ، بندرعباس ساخته شد و در ابتدا- پل التیدان در مسیر کاروانی الر. باشندمی
. کاربري تجاري به خود گرفترصفوي بود و بعدها این مسیمینظا

متر و 80/6متر و پهناي آن 6ارتفاع پل ، متر طول داشته1500در زمان آبادانی حدود این پل
باال معبر پل تا اواسط تدریجاً. باشدمیمتر 6رسد و عرض دهانه آن میمتر 10پهناي پایه آن تا 

نیز هماهنگ با آن بیشتر هاو ارتفاع پایههاطاقشود و در نتیجه بلندي میرود و از آنجا سرازیر می
پل التیدان بر . رساندمیر مت6به ، شود و ارتفاع پل را که در ساحل رودخانه فقط یک متر استمی

ي دیگر عهد صفوي که از آجر هستند و با توجه به نوع آب و هواي منطقه مزبور که هاخالف پل
پل التیدان در حدود . رطوبت بسیار باالست از سنگ بدون شکل و مالت ساروج ساخته شده است

ه آن در شمال پل در دهان33دهانه از آن موجود است که 70دهانه داشت که در حال حاضر 200
هر . شودمیي این پل در دو طبقه دیده هاطاق چشمه. باشدمینزدیکی روستاي نیمه کار موجود 

قرار گرفته ايهشالوده پل روي قشر ماس. جداگانه احداث شده استپایه پل مستقال بر یک شالوده 
باعث ریزش قسمت هابن قشر به علت لرزان بودن و استحکام نداشتن در برابر سیالایهاست ک

پشت طاق از مالت گچی همراه با سنگ قلوه استفاده شده . گشته استهااز این طاق چشمهمیاعظ
روي مالت گچی دوباره یک الیه مالت ساروچ(آهکی) و سپس سنگفرش نهایی پل انجام . است

. نده استمالت روي سنگفرش به مثابه آسفالت خیابان روي پوشش نهایی را پوشا. گردیده است
یی از آن طی همین بارندگی به هااز زیر خاك بیرون آمده و بخش1371این بنا طی بارندگی سال 
توان میاز نظر تزیینات بیرونی مورد حائز اهمیتی موجود نیست و فقط . شدت تخریب شده است

این پل ي هم عصر خود مقایسه کرد و از دیگر دالیل زیبایی هاي آن را با بقیه پلهاطاقچشم 
ي روستاي نیمه کار به پل هااین پل در زبان محلی. باشدمیپل ۀ(مالت ساروج) بدنۀاندود عایق گون

. )1376، البرزي(شاه عباسی معروف است
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از نهمین . شوددهانه کوچک فرعی وجود دارد که پل از آن به بعد کامل می9پلدر ابتداي این 
عرض بیست و . متر دارد80/3پایه به عرض 17و 40/5دهانه به عرض 17پل ، دهانه به بعد

هاي قسمت شرقی پل با دهانه. متر است که در جریان اصلی آب قرار دارد80/5ششمین دهانه 
به هاي زیادي کند؛ هرچند جریان اصلی رودخانه آسیبدیگر و مطابق با همین عرض ادامه پیدا می

آبگذرهایی در دو طبقه ، ت اصلی این بخش از پلهاي قسمروي پایه. قسمت وارد ساخته استاین
آب را از خود عبور داده و همچنین سبب صرفه جویی در مصالح و ، تعبیه شده که در مواقع طغیان

هاي پل در این بخش حدود یک متر باالتر از سطح آب و حداقل پایه. شده استکاهش وزن پل می
ها در جهت مخالف و موافق جریان آب داراي اضالع پایه. متر باالتر از بستر رودخانه قرار دارد50/2

متر 15/10هاطول این پایه. را بشکندهاهایی با قوس جناغی است تا فشار آب به پایهموج شکن
آب، متر ساخته شده و بین آنها45/1و عرض 80/8جرزهایی به طول ، هاروي این پایه. است

جرزها اینبه ها هاي اصلی و آبگذرهاي روي پایهدهانهطاق. گذرهایی در دو طبقه جا گرفته است
پل رود کول با توجه به . متر است50/1و طبقه دوم 20/2گذر طبقه اول ارتفاع آب. متکی است

فاقد یک شالوده مستحکم و یکپارچه است و ظاهراً حتی ، بستر رسوبی و غیر مستحکم رودخانه
ها سنگ فرش نشده و پی، هااز شسته شدن بنیان پایهبستر رودخانه در این محل براي جلوگیري 

. )1392، مالحسینی(هر کدام به طور مستقل روي بستر رسوبی رودخانه نهاده شده است
. توسط سازمان میراث فرهنگی در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید2005با شماره ثبت 1377پل التیدان در سال 

کر است که در بخش قابل توجهی از اسناد اداره میراث فرهنگی استان در رابطه با این پل الزم به تذ
ن پل در ایههرمزگان این پل قاجاري ذکر شده و در قسمت گزارش موجود در اداره اشاره شده ک

قابل ذکر است این پل در دوره قاجاریه مرمت گردیده و این . دوره شاه عباس اول احداث شده است
. نگونه ذکر شودموجب شده تا در اسناد ای

): پل التیدان(نگارنده)9صویر شماره (ت
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داره میراث فرهنگی استان هرمزگان)): نماي پل التیدان از باال(آرشیو اسناد ا10تصویر شماره(

جداول
ي صفوي کرانه خلیج فارسهاکلی پلبنديطبقه): 1جدول شماره(

متر)ابعاد(رودشهرستاناستاننام پلردیف

ثبت تزییناتمصالحچشمه
تاریخی

1

پل صیحه
(آباره 
عباس 
خان)

12____اندیمشکخوزستان

، سنگ
، آجر

مالت 
، گل

، آهک
ساروج

ي هادهانه
پل داراي 

طاق ضربی 
از نوع پنج 
او هفت 

. باشدمی
بدنه آن با 
آجرکاري 

ساده 
تزیین شده 

. است

8376

2
پل لشکر
(نفس 
کش)

ونداریشوشترخوزستان

متر 124
_طول

متر 8
عرض

12

، ماسه
، سنک
قلوه 
، سنگ
، آجر

مالت 
، ساروج
، گچ

سقف 
داراي طاق 

، هاللی
قسمت 
شمالی 

دیواره بند 
با یک 

خمیدگی 

1315
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قطعات 
سنگی 
کنگلو 
مرایی 
دانه 
درشت

متصل به 
ايهمصطب

نعل اسبی 
شکل 
. است

پل شاه 3
3___داریونشوشترخوزستانعلی

سنگ 
، الشه

سنگ 
، ايهرصخ

ساروج

طاق ضربی 
7938شکل

4
پل قدیم 

(پل دزفول
رومی)

دزدزفولخوزستان
حدودا 

متر 375
طول

14

، آجر
سنگ 
بزرگ 

، ايهماس
ساروج

ي هاطاق
بزرگ و 
کوچک

84

5
پل 

التیدان(پل 
کول)

-الرهرمزگان
کولبندرعباس

در ابتدا 
1500

، متر طول
متر 6

. 6، ارتفاع
متر 8

پهنا

33

سنگ 
بدون 
، شکل

مالت 
، ساروج
مالت 

، گچ
سنگ 
قلوه 

طاق 
ي هاچشمه

یک و دو 
، طبقه

اندود عایق 
، گونه

سنگ 
فرش روي 

پل

2005
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بر اساس شیوه معماري و ساخت آنهاکرانه خلیج فارسي صفويهاپلبنديطبقه): 2جدول شماره(

شیوه معماري و ساختنام پلردیف

پل صیحه1

آن توجه میماي پل توجه نشده و فقط به جنبه کاربري و استحکادر ساخت این پل به ن
ي فوقانی از سنگ ساخته شده هااز آجر و دیوارههاستون، ن پل از سنگایهپی پای. اندهنمود
در جهت موافق جریان آب . ي پل در جهت خالف جریان آب ساخته شده استهادریچه. است

ي هاطاقجهت خنثی سازي رانش حاصل از . ستساخته شده اايهیی نیم دایرهاموج شکن
و هاپل در مقابل فشارهاي سرسام آور آب در هنگام طغیان رودخانهمینقش استحکا، بزرگ

. نمودندتري پل را سنگینهامقطع طولی پل را بیشتر و پایه، هدایت مناسب آب

پل لشکر2

. اندهپل را بر صخره بنا کرديهاایهپ. باشدمیساختار این پل به صورت غیرمستقیم و با انحنا 
. اتاق احداث شده است3آسیابی با4و 3ي شماره هاقسمت شمال غربی و متصل به دهانهدر 

ي پل بر هاپایه. ساخته شده است20*20*40غربی از آجر به ابعاد -صورت شرقیاین پل به 
و در قسمت جنوبی حسب آب بر و یا غیر آب بر بودنشان در سمت شمالی داراي موج شکن

باشند ضمن اینکه در قست جنوبی پشت بندها به صورت سکو سازي میداراي پشت بند 
بوده و مییی از پل که آب بر دائهادهانه. شوندمیدیده 11تا 4ي هایکپارچه بر روي بستر پایه

یی که آب هاباشد و دهانهمیاز بستر رود در قسمت شمالی تراز آب گیر آنها تقریباً همترسطح
باالتر از سطح بستر رود در قسمت شمالی قرار گرفته میاز آبگیر آن کتربر موقت بوده و سطح

یا الشه سنگ و تراش مقاومتريهاسنگي هدایت آب در پل با هاکانالکف دهانه و . است
قطعات سنگی کنگلو مرایی دانه درشت فرش گردیده و روي آن با اندود ساروج پوشیده شده 

شیب مناسبی جهت هادهانهمیدر تما. ي عبوري بند در دو سمت کانال قرار داردها. ستا
همچون دهانه هادر برخی دهانه. هدایت آب از قسمت شمالی به قسمت جنوبی اجرا شده است

به هاي جبهه شمالی به قسمت جنوبی کف این دهانههاآسیاببه دلیل هدایت آب 9و دهانه 3
در هاکف دهانه8تا دهانه 4از دهانه . انال هدایت آب طراحی شده استصورت مجاري و ک

ست که هاست و این به دلیل وجود بندهایی در جلوي دهانههاسطح باالتري از سایر دهانه
بههادهانهاینازآبیپرفصولدرمازادآبواندهداشتهاآسیابنقش هدایت آب را به سمت 

. استهشدمیهدایتجنوبیسمت

پل شاه 3
علی

با ابعاد عدد از آنها باقی مانده از آجرهایی3ي ضربی شکل پل که در حال حاضر هاطاق
؛ ي صخره اي ساخته شدههاسنگبدنه پل از سنگ الشه و ساخته شده است ومتر 21×20

ر مت5. 4و عرض 27ي این پل با طول تقریبی هادهانه. باشدمیمالت بکار رفته ازساروج 
. باشدمی

پل قدیم 4
دزفول

ي فلزي به هااطراف شوشتر ساخته شده که با بستايهي بزرگ ماسهاسنگبناي پاي پل از 
دو دهانه ، ي میانی این پلهابه دلیل خراب شدن دهانه، در دوران پهلوي. اندههم متصل شد

. بتونی احداث کردند

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


پژوهشی خلیج فارس- مجموعه مقاالت دهمین همایش ملی علمی380

پل التیدان5

متر و 80/6متر و پهناي آن 6ارتفاع پل ، متر طول داشته1500این پل در زمان آبادانی حدود 
معبر پل تا اواسط تدریجا باال . باشدمیمتر 6رسد و عرض دهانه آن میمتر 10پهناي پایه آن تا 

نیز هماهنگ با آن هاو ارتفاع پایههاطاقشود و در نتیجه بلندي میرود و از آنجا سرازیر می
پل . رساندمیمتر 6به ، را که در ساحل رودخانه فقط یک متر استشود و ارتفاع پلمیبیشتر 

ي دیگر عهد صفوي که از آجر هستند و با توجه به نوع آب و هواي هاالتیدان بر خالف پل
. منطقه مزبور که رطوبت بسیار باالست از سنگ بدون شکل و مالت ساروج ساخته شده است

هر پایه پل مستقال بر یک شالوده جداگانه . شودمیي این پل در دو طبقه دیده هاطاق چشمه
ن قشر به علت لرزان بودن ایهقرار گرفته است کايهشالوده پل روي قشر ماس. احداث شده است

گشته هااز این طاق چشمهمیباعث ریزش قسمت اعظهاو استحکام نداشتن در برابر سیالب
از . شودارد که پل از آن به بعد کامل میدهانه کوچک فرعی وجود د9پلدر ابتداي این . است

عرض . متر دارد80/3پایه به عرض 17و 40/5دهانه به عرض 17پل ، نهمین دهانه به بعد
قسمت شرقی پل با . متر است که در جریان اصلی آب قرار دارد80/5بیست و ششمین دهانه 

هاي قسمت اصلی این پایهروي . کندهاي دیگر و مطابق با همین عرض ادامه پیدا میدهانه
آب را از خود عبور داده و ، آبگذرهایی در دو طبقه تعبیه شده که در مواقع طغیان، بخش از پل

ها در جهت اضالع پایه. شده استهمچنین سبب صرفه جویی در مصالح و کاهش وزن پل می
را هابه پایههایی با قوس جناغی است تا فشار آب مخالف و موافق جریان آب داراي موج شکن

و عرض 80/8جرزهایی به طول ، هاروي این پایه. متر است15/10هاطول این پایه. بشکند
هاي طاق دهانه. گذرهایی در دو طبقه جا گرفته استآب، متر ساخته شده و بین آنها45/1

و طبقه 20/2گذر طبقه اول ارتفاع آب. جرزها متکی استاینبه ها اصلی و آبگذرهاي روي پایه
. متر است50/1دوم 

ي صفوي کرانه خلیج فارس به تفکیک نوع مصالحهاپلبنديطبقه): 3جدول شماره(

نام پلردیف

نوع مالطنوع مصالح

قلوه سنگآجر
سنگ ماسهسنگ

گچساروجآهکگلالشه

*****پل صیحه1
******پل لشکر2
***پل شاه علی3

پل قدیم 4
***دزفول

****پل التیدان5
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جدول فراوانی براساس مصالح): 4جدول شماره(

قلوه سنگسنگآجرمصالح
، سنگ، آجر

، قلوه سنگ
ماسه

سنگ و 
سنگ الشه

سنگ و 
قلوه سنگ

آجر و 
سنگ

0001112تعداد

ي صفوي کرانه خلیج فارس بر اساس تزییناتهاپلبنديطبقه): 5جدول شماره(

ي صفوي کرانه خلیج فارسهاوارده بر پليهاجدول آسیب): 6جدول شماره(

ردیف

ي واردههاآسیبنام پل

هاي انجام شده توسط میراث فرهنگی همچنان برخی از دهانههام مرمتعالرقپل صیحه1
بامجاورتونشدنمیحرنییتعلیدلبهپلنیااز طرفی . باشدمیمسدود 

. استروبهبیتخرخطرباریعشاگاهسکونتويکشاورزيهانیزم
. باشدمیي پل مسدود هادر حال حاضر یکی از دهانهپل لشکر2
رفتهاطرافيهاخاكوهازبالهزیربهآنازمتر1حدوددرچیزيحاضرحالردپل شاه علی3

دریشرقضلعوشدهيزراعتکارپليبندهاپشتيپاتایحتیغربضلعاز. است
. شوندمیمنتقلپلزیربهکهداردقرارشهريفاضالبيهالولهیخروجریمس

یبتوندهانهدو، پلنیایانیميهادهانهشدنخرابلیدلبه، يپهلودوراندرپل قدیم دزفول4
. کردنداحداث

وبودنلرزانعلتبهقشرنایهکاستگرفتهقرارايهماسقشريروپلشالودهپل التیدان5
طاقنیاازمیاعظقسمتزشیرباعثهاالبیسبرابردرنداشتناستحکام

. استگشتههاچشمه

ردیف

نوع تزییننام پل
طاق و قوسکاشی کاريآجر کاريکتیبهنقاشی

*__*____پل صیحه1
*________پل لشکر2
*________پل شاه علی3
*________پل قدیم دزفول4
*________پل التیدان5
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ي صفوي کرانه خلیج فارس براساس کارکردشانهاپلبنديطبقه): 7جدول شماره(

نتیجه گیري
کهمینیبمی، پژوهشنیادرشدهیبررسيهاپلدراستفادهموردمصالحبهینگاهاب.1
کهباشدمیتنهاسنگقلوهوسنگ، آجرآننیکمترو، همباآجروسنگراکاربردنیشتریب

. اندهنگرفتقراراستفادهموردفارسجیخلکرانهيصفوسازيلپدرواحدبطوروجهچیهبه
ساختماندرکهمیآنشاهدیبررسمورديهاپلدررفتهکاربهناتییتزبهینگاهاب.2

. دارندیکمرنگگاهیجاناتییتز، فارسجیخلکرانهيصفويهاپل
ايهسازعنصرعنوانبهفارسجیخلکرانهيصفويهاپلمیتمادرقوسوطاقازاستفاده.3
. گرددمیمشاهدهینییتزو
. استمشهودخوزستانهیصفويهاپلاحداثاتیکلدريصفويهاپلساختسنت.4
رانیافالتوالنهرینبینۀجلگتوأمانیگیهمسالیدلبهخوزستانیباستانيهاراهقدمت.5
. استافزودههاپليکاربردتیاهمبر
سازيپلیاصلالزاماتامروزتاباستاندورانرازیعشاکوچویمدائوآبپريرودهاوجود.6

. هستوبودهخوزستاندر

یرد
کارکرد جدیدکارکرد قدیمپلنامف

گریدطرفبهپليروازآبانتقالآنيکاربرگذشتهدرحهیصپل1
. بروندیآبکشتریزپلغربيکشاورزينهایزمتاباشدمی

___

جنوبیروستاهايباشوشتربینارتباطعاملظاهراًپلاینلشکرپل2
. استبودهآن

___

جنوبیروستاهايباشوشتربینارتباطعاملظاهراًپلاینیعلشاهپل3
. استبودهآن

___

شاپوريجندنیبیارتباطراهکیعنوانبهدزفولمیقدپلدزفولمیقدپل4
وشرقمنطقهدوپلنیا. احداث شدالنهرینبیننیسرزمو
. کندمیوصلهمبهرادزفولربغ

این پل امروزه نیز شرق و 
غرب دزفول را به هم 

. کندمیمتصل 
وشدساختهبندرعباس-الریکاروانریمسدردانیالتپلدانیالتپل5

نیابعدهاوبوديصفومینظاعبوريبرايریمس، ابتدادر
. گرفتخودبهيتجاريکاربرریمس

___
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لشکرپلهمچونهاپلساختنحوهیزاتیتماشیدایپموجبمنطقهخاصیتوپوگراف.7
. استشدهدزفولپلوشوشتر
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منابع
کتب
تهران: ، جمه یعقوب آژندتر، )2و معماري اسالمی()؛ هنر 1388(، شیال و جاناتان، بلر و بلوم

. انتشارات سمت
اژدي ناتوانی حکومتتر)؛ شاه سلطان حسین صفوي ـ1374(، محمد احمد، پناهی سمنانی ،

. چاپ اول، تهران: انتشارات کتاب نمونه
رات مولیتهران: انتشا، جمه یعقوب آژندتر، )؛ سیر و صور نقاشی ایران1378(، آرتور اپهام، پوپ .
تهران: انتشارات ، )؛ باستان شناسی دوره اسالمی1388(، عابد و ایرج، تقوي و رضایی

. فرهیختگان دانشگاه
تهران: انتشارات اقبال، )؛ تاریخ مفصل ایران1355(، عبداهللا، رازي .
تهران: انتشارات پشوتن، ي معماري در ایرانها)؛ تاریخچه و شیوه1391(، هوشنگ، رسولی .
تهران: بزرگداشت ، )؛ زندگی نامه استاد الفقها شیخ انصاري1373(، ضیاء الدین، بط الشیخس

. دویستمین سالگرد میالد شیخ اعظم انصاري
تهران: سمت، معماري ایران(دوره اسالمی))؛1387(، محمد یوسف، کیانی .
تشارات امیرکبیرتهران: ان، )؛ تاریخ سیاسی و اجتماعی در عصر صفوي1371(، مریم، میراحمدي .

مقاالت
91تا 80صفحات ، کتاب ماه علوم اجتماعی، )؛ مکتب اصفهان در شهرسازي1389(، مهین، مهدوي .

هاسایت
آرشیو مرکز اسناد میراث ، معاونت پژوهشی، گزارش پل التیدان؛)1376(، عمادالدین، البرزي
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پژوهشی خلیج فارس- مجموعه مقاالت دهمین همایش ملی علمی386

The typology of Safavid bridges of the provinces of Persian Gulf coasts

Dr. Mohammad Bahramzade1, Mona Divaj Puli2, Narges Alaee bakhsh3

Abstract
The macro planning of Safavid kings improved some infrastructures as bridges
along with the full development of trading and domestic and always taken into
the attention in various periods of Iranian history by the governments and it is
not an exception. The identification, analysis and structural and decorative
comparison of the Safavid bridges in the provinces of Persian Gulf coasts
caused that we investigated this issue by library studies and visiting the bridges.
In the present study, five bridges in Persian Gulf coast are introduced since
Safavid era with some similarities and differences in applied, structural and
decoration fields. The materials, architecture methods, earth topography, unique
features of Khuzestan plateau due to being located in commercial arterial way
of ancient Mesopotamia and ancient Iran and Sand valley and nomads migration
along the rivers are the priorities of the study of Khuzestan bridges.

Keywords: Safavid bridge construction, Persian Gulf coast, Bridge typology.

1- Assistant Professor of Archaeology of Islamic Azad University Branch of Abhar
2- (MA) student of archeology of Islamic Azad University of Abhar
3- (MA) student of archeology of Islamic Azad University of Abhar,M_N_alaee@yahoo.com

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

