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در شهرهای بزرگ معموال به حیاطی پرحجره و داالن دار 
اما  می گویند.  تیمچه  باشد،  قدیم شان  بازار  بر  مشرف  که 
به  مشهور  قدیم  بازار  به  مشرف  تیمچه ی  سیرجان  در 
کاروانسرای  عنوان  با  و  می گویند  کاروانسرا  را  جهرو  بازار 
حاج ابراهیم یا کارونسرای بازار آن را از دیگر کاروانسراهای 
بازار  کاروانسرای  وجود  این  با  می کنند.  مجزا  شهرستان 

سیرجان را باید تیمچه به شمار آورد.
چیز  هر  معناي  به  ایراني  واژه  تیمچه  معماری  نظر  از 
ثقل  مرکز  به  معموالً  که  است  وسیع  و  جمع وجور  گرد، 
چند  مرکز  به  تعبیري  به  و  تجاري  بزرگ  فعالیت هاي 

تجارتخانه مشابه اطالق مي شود.
یك  و  سرپوشیده  مرکزي  حیاط  یك  شامل  تیمچه  هر 
یا  دو  در  حجره  تعدادي  و  آن  باالي  در  نورگیر  با  حوض 
سه طبقه در اطراف آن است. هر حجره متعلق به یك تاجر 
به نام همان تاجر خوانده مي شود. در واقع،  بوده که غالباً 
قدیم  در  بزرگ  بنكداران  و  اول  تجار طراز  تیمچه جایگاه 
در  نیز  تخشید  حاج  یاد  زنده  که  طور  همین  است.  بوده 

همین کاروانسرای بازار سیرجان حجره داشت.
از سمت  و  بازار  اصلي  راسته  به  از یك طرف  تیمچه  هر 
دیگر به سرا یا کاروانسرایي ارتباط داشته و همگي داراي 
امكان  ایجاد  و  کاال  تجارت  تسهیل  منظور  به  بارانداز  یك 

دید براي مشتریان در سطح پایین تر از تیمچه بوده اند.
از نظر ظاهر به دوگونه تقسیم مي شوند:   تیمچه ها عمدتاً 

مسقف )طاق دار( - بدون سقف )بدون طاق(
با  ساختماني  نظر  از  مسقف  یا  دار  طاق  تیمچه هاي 
یكدیگر وجوه تشابه زیادي دارند و در نحوه ي ساخت آ ن ها 
هماهنگي بسیار دیده مي شود. تیمچه هاي بدون سقف که 
تكامل  معماري شكل  نظر  از  است  کم  بسیار  آن ها  تعداد 

یافته کاروانسراهاي باقي مانده از دوره صفویه هستند.
تیمچه از نظر طرح مي تواند شش شكل مربع، مستطیل، 
دایره، بیضي، شش ضلعي و هشت ضلعي را در بناي تیمچه  ها 

تشخیص داد. مصالح اصلي ساخت آن ها نیز آجر است.
در کنار واژه تیمچه واژه »تیم« به محل انجام امور دفتري 
اطالق  بازار  دالل هاي  فعالیت  پایگاه  و  عمده  تجارت  و 

مي گردد.
غالباً  بوده اند که  کاروانسرا  به  تیم  ها ساختمان  هاي شبیه 

یك  شامل  تیم  داشته اند.  فعالیت  آن  در  بومي شهر  تجار 
حیاط با حوضي در وسط آن و تعداد نسبتاً زیادي حجره در 
اطراف حیاط به اضافه واحدهاي کوچك تجاري )تیمچه( 
بوده است. معموالً تیم ها به مجموعه  اي از کاالهاي مشابه 

اختصاص داشته  اند.
قم،  بزرگ  تیم  مي توان  ایران  تیم هاي  ترین  معروف  از   
تهران، مظفري تبریز و از تیمچه  هاي معروف کشور تیمچه 

حاجب الدوله تهران و تیمچه امیني کاشان را نام برد.
صفویه  دوره  به  سیرجان  ابراهیم  حاج  کاروانسرای 
برمی گردد. از منظر سادگی هم کاروانسرای بازار سیرجان 
عباسی  شاه  کاروانسراهای  دیگر  کاروانسراهای  هم سبك 
ایران  بازرگانی  به  رونق  منظور  به  و  کاربردی  که  است 
ساخته شده بودند. گویا این کاروانسرا در دوره های بعدی 

یك مرحله مرمت شده است. 
این بنا غیر از ورودی ها که دو طبقه هستند بقیة آن یك 
طبقه بوده و دارای یك حیاط مرکزی و حجره هایی اطراف 
به  رواقی  فضای  یك  واسطه  با  حجره ها  که  می باشد  آن 
حیاط متصل می شوند. کاروانسرا دو ورودی دارد که یكی 
به بازار و دیگری به کوچه پشت کاروانسرا باز می شوند و 
در روبروی هم قرار دارند که ورودی کوچه دارای دو برج 
منحنی شكل است. این ورودی بیشتر برای ورود و خروج 

چهارپایان بكار می رفته است.
ارتفاعی  با  انسانی و هشتی  بازار دارای تناسبات   ورودی 
در حدود دو طبقه است. حیاط دارای فضای سبز و آب نما 

می باشد. 
بنا  نما  در  آجر  و  پایه ها  در  خام  خشت  از  ساختمان 
شده است. امروز حجره های این کاروانسرا اکثراً متروک شده 
و  اند  کرده  را حفظ  کاربری خود  آن ها  از  بعضی  ولی  اند 
بعضی دیگر به عنوان انبار کاربرد دارند. این کاروانسرا تزئین 
خاصی ندارد و فقط در نمای رواق ها آجرکاری ساده ای به 

چشم می خورد.
است.  خصوصی  دیگر  نیم  و  وقفی  فوق  بنای  مالكیت 
انجام نشده  مالكیت در آن  تعدد  به علت  اقدامات مرمتی 

است.
کاروانسرای  بودن  موقوفه  بهانه  به  فرهنگی  میراث  اداره 
اوقاف  اداره  و  نمی دهد  انجام  اقدامی  هیچ  آنجا  در  بازار 
نیز که به نظر می رسد مانند ماجرای مسجد تاریخی بازار 

سیرجان تا بنا از دست نرود و به طور کامل تخرسب نشود، 
تاریخی  بنای  این  احیای  برای  تكلیفی  و  وظیفه  احساس 

نمی کند!
بازار آقا ابراهیم با بنایی یك طبقه و دو ورودی دو طبقه و 
همچنین دارای یك حیاط مرکزی و حجره هایی در اطراف 
آن حال و روز خوبی ندارد. با فوت یا بازنشستگی کسبه ی 

سابق این تیمچه رفته رفته درهای چوبی و قدیمی حجره ها 
درحال  و  داده  دل  آجری  ستون های  و  شده  پوسیده 
کامل  به طور  دوم  فروریختن هستند. حجره های طبقه ی 
کاروانسرا  این  اکثرحجره های  چه  اگر  است.  شده  تخریب 
و  انبار  عنوان  به  ازحجره ها  بعضی  این حال  با  متروکه اند، 
برخی دیگر نیز کاربری خود را با توجه به مشاغل موجود در 
بازار حفظ کرده اند. این کاروانسرا علی رغم قدمت و پیشینه 
اش تزئین خاصی ندارد و تنها در نمای رواق ها آجرکاری 

ساده ای دیده می شود. 
بنا دارای دو ورودی در دوطبقه است و بقیة آن یك طبقه 
آن  اطراف  مغازه های  و  دارای یك حیاط در مرکز  و  بوده 
است. ورودی های این کاروانسرا به کوچه پشت کاروانسرا و 

دیگر به بازار متصل است. 
استان  گردشگری  جاذبه های  از  ابراهیم  آقا  کاروانسرای 

کرمان و ایران است. 
در  در سیرجان می شویم  ابراهیم  آقا  بازار  وارد  که  وقتی 
میخ های  گل  با  چوبی  بزرگ  در  یك  آن  جنوبی  قسمت 
نسبتاً  داالنی  به  در  این  توجه می کند،  آهنی جلب  بزرگ 

ابراهیم  آقا  کاروانسرای  مدخل  که  است  متصل  طوالنی 
است. در همین راهرو، بر روی دیوار شرقی آن کتبیه ای 
از سنگ، به طول یك متر و عرض 45 سانتیمتر با زمینه 
آبی و خطوط حجاری شده به رنگ سیاه به چشم می خورد. 
المبارک  پایان آن »فی شهر رمضان  در  این کتبیه  تاریخ 
سال 1322« نوشته شده و مربوط به نودسال پیش است 
سلطنت  زمان  در  که  می شود  معلوم  آن  تاریخ  روی  از 

مظفرالدین شاه نگارش یافته است.
را  کرمان  حكومت  قمری،  هجری   1321 سال  در   
طفرالسلطنه  درسال 1322  داشت،  عهده  به  طفرالسلطنه 
به حكومتی  را  الدوله  او رکن  به جای  تهران احضار، و  به 
خواهان  مشروطه  الدوله،  رکن  زمان  در  فرستادند.  کرمان 
درخواست های خود را عنوان نموده و مهاجرت هایی به شهر 

قم و حضرت عبدالعظیم صورت گرفت. 
نظر  به  را  آقایان  پیشنهاد  می شود  مجبور  الدوله،  عین 
مظفرالدین شاه برساند و به این ترتیب رکن الدوله، اولین 

حاکم مشروطه خواهی بود که به کرمان آمد.
حاکم  خان،  رستم  شده،  نوشته  کتبیه  این  که  زمانی   
سیرجان بوده مضون این کتیبه این است: چندی قبل از 
نوشتن کتیبه مالیات قپانداری و سیوروساتی )مجموع غله 
و خوراک لشگریان و علوفه اسب ها و دیگر حیوانات که از 
روستاهای سر راه گرد می آوردند( را تخفیف داده و موقف 
داشته اند و با آوردن این سنگ نوشته به سیرجان، و نصب 
آن در یك مرکز تجاری، مالیات داللی و راهداری را تخفیف 
حاکم  خان  رستم  »امیراالمرا  و  اند  داشته  موقوف  و  داده 
سیرجان دیگر چیزی به این اسم و رسم مطالبه نمی کند«.

سنتی  طور  به  که  است  سال  چندین  کاروانسرا  این  در 
عزاداری می شود و در ماه هایی از سال خیمه برپا می شود.

اما حتا همین موضوع هم باعث نشده که دست کم اوقاف 
دستی به سر و روی این کاروانسرا بكشد.

سازه ای  مشخصا  که  قدیمی کاروانسرا  و  چوبی  منبر 
تاریخی ست نیز در گوشه ی کاروانسرا جا داده شده و وضع 

خوبی ندارد.
همچنین به حریم بصری کاروانسرا توسط ساختمان های 
اطراف تجاوز شده و شهرداری به خود اجازه داده که بدون 
توجه به حریم کاروانسرا به سازه های جدید اجازه ساخت 

چند طبقه بدهد.

نگاهی به بی کس و کاری کاروانسرای بازار سیرجان؛

تجارتخانه ی از نفس افتاده
      حسام الدین اسالملو

  عکس ها: سید محسن فروزنده

به صورت حضوری  باید  تمام دانشجویان کشور در همه مقاطع تحصیلی 
در امتحانات پایان ترم شرکت داشته باشند.سیاست وزارت علوم از سرگیری 
بدتر  صورت  در  کرونا  ستاد  است.اگر  حضوری  آموزش های  سریع تر  هرچه 
شدن شرایط امیكرون و کرونا مصوبه دیگری برای نحوه برگزاری امتحانات 

پایان ترم دانشجویان داشته باشد، همان را اجرایی خواهیم کرد.

امتحانات پایان ترم 
تمام مقاطع دانشگاه ها 

 حضوری می شوند

 حال برخی از بیماران کرونایی وخیم است
سخنگوی دانشگاه علوم پزشكی کرمان گفت: هم اکنون 43۷ بیمار مبتال به امیكرون در بیمارستان های کرمان تحت درمان هستند 
که حال برخی از آنها وخیم است. سعید صحبتی اظهارداشت: همچنان درخواست ما عدم حضور مردم در مراکز پرجمعیت و پرهیز 
از حضور در جمع و استفاده از ماسك است. وی گفت: شیوع امیكرون در استان قابل توجه است و در حال حاضر 43۷ بیمار در 
بیمارستان ها بستری هستند. وی ادامه داد: طی 24 ساعت اخیر 1۶۷ بیمار جدید با تست مثبت کرونا در مراکز درمانی بستری شده اند 
و ۹ نفر جان خود را از دست دادند. سخنگوی دانشگاه علوم پزشكی کرمان بیان کرد: از تزریق دز سوم واکسن کرونا به ۷2۸ هزار و 

۸۰۹ نفر خبر داد و خواستار تسریع در مراجعه به مراکز واکسیناسیون شد.

خبــر

از جاذبه هـای  ابراهیـم  آقـا   کاروانسـرای 
ایـران اسـت.  گردشـگری اسـتان کرمـان و 
وقتـی که وارد بـازار آقا ابراهیم در سـیرجان 
در  یـک  آن  جنوبـی  قسـمت  در  می شـویم 
بـزرگ چوبـی بـا گل میخ هـای بـزرگ آهنی 
داالنـی  بـه  در  ایـن  می کنـد،  توجـه  جلـب 
مدخـل  کـه  اسـت  متصـل  طوالنـی  نسـبتًا 

کاروانسـرای آقـا ابراهیـم اسـت.  

تولیدی و بازار مبل امام علی )ع(

 سرویس چوب کامل ویژه جهیزیه عروس شامل؛

بوفه بزرگپا تختیمیز جلو مبلیمیز ناهارخوریرختکن،جاکفشی

تشک طبی فنریمبـــل کمد لباسی سرویس خواب میز آرایش

اول قیمت ها را مقایسـه کنید

این فرصت بی نظیر را از دست ندهید
خرید کنید، تخفیف بگیرید و اشانتیون ببرید

همگی یکجا : 29/800/000 تومان

 انتهای بلـوار اصلی حجـت آبــاد  
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فروش، نصب، سرویـس،شــارژ گـــاز و 

نقد و اقساطلولـه کشی زیرکار

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید - روبروی فروشگاه  افق  کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
4 2 3 3 8 7 8 8 - 0 9 1 6 4 4 5 8 3 3 5  

آهن آالت دست دوم و انواع ضایعات
 شما را با باالترین قیمت در محل  خریداریم.

0 9 1 3  2 7 8  3 0 5 2 /0 9 1 3  1 4 5  2 6 4 3
ئی ا خد  0 9 1 9  2 3 0  5 0 3 6

دکتــر سعدالـه صمدی )عضو انجمن جراحان پالستیک و زیبایـی ایران(
انجام کلیه جراحی های پالستیک شامل رینوپالستی) جراحی بینی( 

سپتوپالستی ) جراحی انحراف بینی (
ماموپالستی ) کوچک، بزرگ ، باال کشیدن و پروتز پستان (

ابدومینوپالستی ) برداشتن چربیهای شکم ،تامی تاک ( 
برداشت چربی پهلوها و ایجاد فرم ساعت شنی

فیس لیفت ) جراحی زیبایی صورت ، از بین بردن شلی ، خط خنده و غبغب (
براکی پالستی ) جراحی بازو ، اصالح شلی پوست بازو (

بلفاروپالستی ) جراحی پلک ها ( 
باال بردن ابروها

جراحی پیشانی 
پروتز چانه و گونه 

پروتز باسن ، فیلر ) ژل و چربی(
تزریق ژل و چربی ، بوتاکس ، مزوتراپی، پالکت درمانی )پی ار پی ( 

رفع کک و مک ، لک صورت ، جای زخم و اسکار سوختکی و خالکوبی با لیزر
لیزر موهای زاید 

اتوپالستی ) زیبایی گوش ( 
زاویه سازی و رفع عیوب فک و چانه و شکستگی فک

کلیه جراحی های ترمیمی شامل پیوند اعضا و ناهنجاریهاری مادرزادی 

کرمـــان ،بلــوار جمهوری ، بعد ار سه راه هوا نیـــروز، برج اول ، طبقه 7 ، واحد 1 
0 9 1 3 1 4 1 0 1 2 9   - 3 2 6 5 8 3 1 6 تلفــن: 


