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سرخ  كيلومتري خانه25ي تقريبي  سفته به فاصله سراي گردنه كيلومتري سيرجان و كاروان60ي  سرخ به فاصله سراي خانه كاروانچكيده: چكيده: چكيده: چكيده: 

شناسي، شناخت  چون سبك صلي ارتباطي جنوب به شمال كشور قرار گرفته است. در اين پژوهش با توجه به عناصري همبر سر راه ا

چنين در نگاهي كلي  سراي مزبور در مقام مقايسه با يكديگر قرار گرفته و هم دو كاروان ،ي قرارگيري فضاها و گاهنگاري كالبدي، نحوه

تحليلي است كه در دو مرحله  - كار رفته در اين پژوهش توصيفي سراهاي ايران نيز سنجيده شده است. شيوه به نسبت به ساير كاروان

سراي  هاي انجام شده در ارتباط با اين دو بنا نشان داد؛ هر دو كاروان ياي انجام شده است. بررس هاي ميداني و مطالعات كتابخانه بررسي

سراهاي سرپوشيده ايران  اند كه در مقايسه با ساير كاروان اي كامالً سرپوشيده ساخته شده اي به شيوه تأثير اقليم منطقه مذكور تحت

سراهاي شهرهاي كويري و  پالن در مقايسه با ساير كاروانباشند. كاربرد اين  سراهاي نوع كوهستاني مي معرف نوعي جديد از كاروان

باشد؛ زيرا در معماري  كرمان در نوع خود جالب توجه مي - سراهاي موجود در مسير سيرجان چنين در مقايسه با ديگر كاروان هم

ي غربي ايران مشاهده شده واحهاي آن بيشتر در ن سراهاي ايران پالن سرپوشيده مختص نواحي كوهستاني بوده است و نمونه كاروان

كه به طور  با توجه به اين عالوه براينباشد.  هاي جالب توجه مي اي از اين دست در نواحي جنوب شرقي ايران از نمونه و وجود ابنيه است

اين دو بنا  ترين مصالح در باشد، كاربرد آجر به عنوان عمده سراهاي كوهستاني مي ترين مصالح در ساختمان كاروان معمول سنگ عمده

  بوده است.سراهاي كوهستاني  سراي مذكور در مقايسه با ساير كاروان هاي خاص دو كاروان يكي ديگر از ويژگي
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            مقدمه:مقدمه:مقدمه:مقدمه:

مقابل خطرات راهزنان اي براي كاروانيان معنا شده، مأوا و پناهگاهي امن براي حمايت از مسافران در  سرا كه در فرهنگ لغت خانه كاروان

اي ايرانيان را مبتكر و  اي كه عده گونه گردد؛ به هاي دور برمي ي معماري بشر در ايران به زمان ي ساخت اين سازه سابقهبوده است. 

سراهاي ايران بنا بر زمان ساخت، نوع اقليم و مصالح مورد استفاده، در  . كاروان)265: 1391(كياني، دانند سرا مي ساخت كاروان پيشقدم در

سراي پست  سراهاي كوهستاني، كاروان بندي كلي به سه گروه كاروان اند كه در يك تقسيم هاي گوناگوني ساخته شده ها و پالن نقشه

توان به  سراهاي ايران مي باشند. با بررسي و مطالعه هر كدام از كاروان دار ايران قابل تقسيم مي اهاي حياطسر فارس و كاروان خليج

سرا بازنمودي از شرايط و  توان گفت ساختمان  هر كاروان هاي يك محدوده پي برد؛ در واقع مي وضعيت اقتصادي، امنيت و وضعيت راه

سراي مورد بحث اين  آيد. دو كاروان كه در مطالعات ادوار تاريخي به كمك پژوهشگر ميباشد  ي تاريخي ساخت بنا مي وضعيت دوره

ي ايران در مسير كلي جنوب به  سراهاي سرپوشيده سرخ و گردنه سفته به عنوان دو نمونه از كاروان سراي خانه پژوهش يعني كاروان

هدف از اند.  ستند كه در اين پژوهش مورد بررسي و مطالعه قرار گرفتهايران ه  سراهاي ناشناخته اند كه ازجمله كاروان شمال قرار گرفته

هايي از  به عنوان نمونهشناسي و شناسايي موقعيت اقليمي هردو بنا  انجام اين پژوهش مشخص كردن چگونگي طرح، سبك

  بوده است. سراهاي كوهستاني ايران كاروان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

        ::::ادوار صفويه و قاجارادوار صفويه و قاجارادوار صفويه و قاجارادوار صفويه و قاجار    هاي تاريخيهاي تاريخيهاي تاريخيهاي تاريخي    سفته در راهسفته در راهسفته در راهسفته در راه    گردنهگردنهگردنهگردنهسرخ و سرخ و سرخ و سرخ و     سراهاي خانهسراهاي خانهسراهاي خانهسراهاي خانه    موقعيت كاروانموقعيت كاروانموقعيت كاروانموقعيت كاروان

عباس كبير تاريخ ايران شاهد رشد و پيشرفت اقتصاد و تجارت و درنتيجه گسترش داد و ستد و  ويژه در زمان شاه ي صفويه و به در دوره

سرا به وفور  راهي ازجمله كاروان بناهاي بين رو در اين دوره جهت رفاه حال كاروانيان در سراسر ايران ي بازرگاني بوده است. ازاين توسعه

تواند  تجارت و بازرگاني مي«عباس به خوبي به اين نكته پي برده بود كه . به عبارت ديگر در اين دوران، شاه)25: 1944(سيرو، ساخته شد

به اين نكته نيز به خوبي واقف بود كه چنين  . شاه عباس هم)46: 1382فر و لرافشار،  (رفيع»مدت به رونق اقتصادي برساند كشور را كوتاه

هاي كشور را در  ي بازرگاني رسيد. در نتيجه او رسيدگي به وضعيت راه توان به توسعه ها نمي اي منظم از راه بدون ايجاد امنيت و شبكه

ي  و اما در دوره. )16: 1387ي، (قاسمها ساخته شد سراها در طول راه اي از كاروان ي گسترده  دستور كار خود قرار داده و در پي آن شبكه

ي اين  درنتيجهباشد؛  هاي اروپايي در اين سرزمين مي تر دولت  مورد بحث ديگر يعني عصر قاجاريه، تاريخ ايران شاهد حضور گسترده

ي مورد  اين در دورهاند، عالوه بر  راهي توجه ويژه نشان داده ي بين ها و ساخت ابنيه عامل شاهان و حاكمان اين دوره نيز به وضعيت راه

 (نوربخش،داشته است اي ها و مناطق مختلف نقش عمده نظر وجود وزير كارداني چون اميركبير در پيشبرد اهداف تجاري و آباداني راه

شود كه در اين دوره  ي مورد بحث شد، چنين برداشت مي هاي دو دوره ي مختصري كه به وضعيت راه . با توجه به اشاره)427: 1370

يكي از مسيرهاي سراهاي بسياري در طول مسيرها ساخته شده است.  هاي ارتباطي امن گشته و كاروان ها، راه ي رشد آمد و شد درنتيجه

عباس  گونه كه اشاره شد باتوجه ويژه شاه ي همان مسير ارتباطي جنوب به شمال بوده است. در دوره ي مورد نظر، عمده ارتباطي در دوره

عباس  ترين مناطق مورد توجه شاه ها و شهرهاي مختلف ايران مورد توجه ايشان واقع شد، يكي از عمده به تجارت و بازرگاني راه

باشد، در اين  عباس كبير مي ي شاه درعباس يادآور اهميت اين بندر در دورهبندرگمبرون در استان هرمزگان بوده است، امروزه تان بن

اي استراتژيك  هاي منتهي به اين نقطه نيز مورد توجه واقع شده، شهر سيرجان به عنوان نقطه دوره با توجه ويژه شاه به بنادر جنوبي راه

رو  حفاظي استان هرمزگان بر سر راه كاروانيان بوده است، از ايني است در مسير اصلي جنوب به شمال به عنوان اولين شهر بعد از حوزه

ي اين شهر در ايم مسير  سرا در طول محدوده راهي چون كاروان ي بين اين شهر داراي اهميت ويژه بوده است و درنتيجه وجود ابينه

ي اسن شهر  ي مورد بحث در محدوده ده از دورهمان كيلومتري سيرجان يكي از آثار باقي 60سرخ در  سراي خانه ضروري بوده است، كاروان

توان گفت در اين دوره  ي قتجاريه نيز بنادر جنوبي داراي اهميت خاص بوده است، حتي مي باشد، عالوه بر موارد ذكر شده در دوره مي

ها نيز پر رفت و آمد  است و راهتر كشورهاي اروپايي در بنادر جنوبي، اين مناطق بيشتر مورد توجه قرار گرفته  ي حضور گسترده درنتيجه

تر گشته است؛ درنتيجه مسير اصلي مورد بحث يعني راه ارتباطي جنوب به شمال در اين دوره نيز داراي اهميت خاص بوده و 

سراهاي بسياري در طول اين مسير ساخته شده است، در اهميت اين مسير بايد گفت كه سرپرسي سايكس مأمور پليس جنوب  كاروان



 

 

باره چنين آورده  داند و دراين هاي اصلي منشعب شده از بندرعباس را مسير بندرعباس به سيرجان مي ي قاجاريه يكي از راه هدر دور

صرف نظر از راه الر به شيراز كه براي مسافرين محلي مورد استفاده بوده از بندرعباس چهار راه كاروان رو به داخل ايران «است

شود كه يكي به  گذرد جاده زمستاني است و در آنجا راه به دو شعبه منشعب مي ز سيرجان ميامتداد دارد. جاده غربي كه ا

 ).321: 1336سايكس، (»گردد كند و ديگري به كرمان منتهي مي يزد رفته جاده كرمان و يزد را در مغرب رفسنجان تقاطع مي

سفته ازجمله  سراي گردنه سير ضروري بوده است؛ كاروانراهي در اين دوره در اين م ي بين سراها و ابنيه درنتيجه وجود كاروان

  ي قاجاريه ساخته شده است.  سرخ در دوره كيلومتري خانه25ي  كيلومتري سيرجان و به فاصله85سراهايي است كه در  كاروان

  

        سراهاي كوهستاني: سراهاي كوهستاني: سراهاي كوهستاني: سراهاي كوهستاني:     هاي كالبدي كاروانهاي كالبدي كاروانهاي كالبدي كاروانهاي كالبدي كاروان    ويژگيويژگيويژگيويژگي

ي  شود. نمونه هاي سلطنتي زمان شاه عباس اول را شامل مي ها تا ساختمان هاي كوچك كنار راه گاه سراها، از توقف اين نوع كاروان«

باشد.  هاي گنبددار مركزي با يك رديف اطاق گنبددار با تعدادي اصطبل درهمان رديف مي سراها عبارت است از اطاق ي اين كاروان ساده

سراها از هر  چنين اين نوع كاروان باشند. هم داخل بنا ميهاي متعدد يا بخاري ديواري در  سراهاي كوهستاني داراي اجاق اكثر كاروان

هاي بهاري و پائيزي را گرفته و  هاي زمستاني و تگرگ تواند جلوي بادهاي مداوم و برف طرف بسته و پوشيده بوده و به راحتي مي

بنا العبور و پيش از همه در عهد صفوي  صعبسرا بيشتر در مناطق  اين نوع كاروان» ها در امان نگه دارد. گونه آسيب كاروانيان را از اين

سرا  سراهاي كوهستاني بايد گفت در اين نوع كاروان هاي كالبدي كاروان در ارتباط با ويژگي  .)13 - 12: 1374(كياني و كاليس، شده

تري جهت تأمين حرارت باشد، عالوه بر اين در اين نوع  باشد تا احتياج به سوخت كم ها كم مي معموالً نسبت ارتفاع به طول و عرض اتاق

هاي  شده است، البته در طاق ها و ساخت ديوارها استفاده مي معموالً در ايجاد پايه ترين مصالح ساختماني بوده كه سرا سنگ عمده كاروان

 ).345- 344 :1377، (قباديانسراها از آجر نيز استفاده شده است قوسي بعضي از كاروان

  : سرخسرخسرخسرخ    سراي خانهسراي خانهسراي خانهسراي خانه    كاروانكاروانكاروانكاروان

سرا ازجمله  كرمان قرار گرفته ، اين كاروان - ي اصلي سيرجان كيلومتري سيرجان در مسير جاده 60ي  به فاصله سرخ سراي خانه كاروان

سراهاي  از نوع كاروان سرا اين كاروان رو جنوب به مركز ايران ساخته شده است. باشد كه بر سر راه كاروان ي عصر صفوي مي ابنيه

. نماي بيروني اضالع غربي، )1بوده و تماماً با آجر ساخته شده است(شكل متر  28×26 سرپوشيده كوهستاني به شكل مربع با ابعاد

بندهاي نگهدارنده جهت استحكام بيشتر بنا ساخته شده است. در  شرقي و جنوبي بنا ساده بوده؛ و تنها در اضالع غربي و جنوبي پشت

و طاقچه تعبيه شده،   نما كه داخل هر كدام اجاق هار طاقباشد، سردر ورودي به همراه چ نماي شمالي كه ضلع اصلي مجموعه مي

هاي  اند؛ برج هاي ساده تزئين شده باني قرار دارد كه با آجركاري سرخ چهار برج ديده سراي خانه شود. در چهار ضلع كاروان مشاهده مي



 

 

سرا راه دارد.  بهه در فضاي بيروني كارواننماهاي اين ج هاي مجموعه و دو برج جبهه شمالي به طاق جبهه جنوبي به فضاي داخل اصطبل

  شود. سرا مشاهده مي اي است كه دورتادور فضاي بيروني كاروان هاي سنگي تنها سازه ناودان
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دار و آجرچيني ضربي  سرا  قرار دارد كه به صورت بسيار ساده با طاق تيزه گونه كه اشاره شد سردر ورودي در ضلع شمالي كاروان همان

پس از گذر از كند.  اي كه بر  قابي از سنگ مرمر با خط نستعليق حك شده جلب توجه مي ساخته شده؛ بر فراز درگاه ورودي بنا كتيبه

سطح با سكوها درگاهي براي رسيدن  دو طرف فضاي هشتي سكوهايي براي نشستن و هم شود؛ وارد فضاي هشتي ميدرگاه ورودي بنا 

نماي  پوش زده شده؛ و اين درگاه در ميان يك طاق هاي نگهباني با طاق قومي باشد، درگاه ورود به اتاق هاي نگهباني موجود مي به اتاق

  .به صورت بسيار ساده با خدماتي چون اجاق وطاقچه ساخته شده استبنا ني اين هاي نگهبا تزئيني  قرار گرفته است. اتاق

متر به  30/12در  30/12سرا داراي ابعاد  شود؛ فضاي داخل كاروان با گذر از هشتي و طي يك دهليز كوچك بنا وارد فضاي اصلي مي

متر، براي استراحت كاروانيان ايجاد شده است.  3و طول  20/2هايي با عمق  سرا، صفه باشد. دورتادور فضاي داخلي كاروان شكل مربع مي

سرا نشان  بند در دورتادور فضاي داخلي كاروان ها با داشتن امكاناتي چون اجاق و طاقچه مختص مسافرين بوده است، وجود مال صفه

اهاي كوهستاني بسيار ديده شده كه انسان و سر اند؛ در واقع در كاروان دهد انسان و حيوان در يك مجموعه در كنار هم اقامت داشته  مي

كند  سرا جلب توجه مي كه در فضاي داخلي اين كاروان اي  . نكته)74: 1944(سيرو،حيوان در كنار هم و زير يك طاق به سر برند

سراهاي كوهستاني، به  نباشد؛ به رسم معمول كاروا سرا مي ها با ارتفاع يك متر در وسط كاروان ي يك ديوارك حائل بين ستون مانده باقي

  ).3)(شكل 2(شكل مانده سكوي وسط بنا جهت باراندازي و بارگيري بوده است احتمال زياد اين ديوارك باقي
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        ))))1394139413941394: : : : سرخ(نگارندگانسرخ(نگارندگانسرخ(نگارندگانسرخ(نگارندگان    خانهخانهخانهخانهسراي سراي سراي سراي     خلي كاروانخلي كاروانخلي كاروانخلي كاروانهايي از نماي داهايي از نماي داهايي از نماي داهايي از نماي دا    : بخش: بخش: بخش: بخش))))3333((((شكلشكلشكلشكل

هاي مياني  ها از طريق صفه هاي اضالع شرقي و غربي قرار گرفته، و راه ورود به اصطبل ها پشت صفه سرخ، اصطبل سراي خانه در كاروان 

شود. فضاي  هاي ورود به اصطبل دو سكو كه به صورت هاللي ساخته شده مشاهده مي دو ضلع شرقي و غربي بوده است؛ دو طرف صفه

هايي جهت تأمين روشنايي در آن تعبيه شده است، آخورهاي لوزي  گنبد سرتاسري پوشيده شده و نورگير ها با مستطيل شكل اصطبل

  )4 باشد(شكل هاي اين بنا مي هاي اصطبل بند از سازه چنين تعدادي مال و هم شكل و يك آخور مستطيل شكل عريض



 

 

                                 

        ))))1394139413941394: : : : سرخ(نگارندگانسرخ(نگارندگانسرخ(نگارندگانسرخ(نگارندگان    سراي خانهسراي خانهسراي خانهسراي خانه    هاي كاروانهاي كاروانهاي كاروانهاي كاروان    داخلي يكي از اصطبلداخلي يكي از اصطبلداخلي يكي از اصطبلداخلي يكي از اصطبلها و فضاي ها و فضاي ها و فضاي ها و فضاي     : ورودي اصطبل: ورودي اصطبل: ورودي اصطبل: ورودي اصطبل))))4444شكل(شكل(شكل(شكل(

سراي  ، در كاروان)74: 1944(سيرو، شد ي مسافرين ساخته مي هايي جداگانه جهت استفاده سراهاي كوهستاني به ندرت حجره در كاروان

ها  شود؛ يكي از اتاق فقط دو اتاق ديگر مشاهده مي هاي نگهباني، باشد، در اين بنا غير از اتاق سرخ نيز وضعيت بر همين منوال مي خانه

كه درگاه وروديش در ضلع شمال شرقي قرار دارد در اضالع نامنظم با امكاناتي چون اجاق و طاقچه ساخته شده است و اتاق ديگر كه راه 

ايجاد شده است، در ديوار  متر با دو اجاق و يك طاقچه 3× 5/5ي سمت شمال غربي است در ابعاد  ي گوشه وروديش از طريق صفه

سرا راه  ي بيروني كاروان شود كه با عبور از آن، در سمت چپ به برج بنا و در سمت راست به صفه شمالي اين اتاق درگاهي ديده مي

  يابد.   مي

سراها محسوب  كاروان از فضاهاي خدماتي  باشد. آبرزيگاه سرخ، وجود آبريزگاه در اين بنا مي سراي خانه يكي ديگر از امكانات كاروان

سرا، آبريزگاه در  در اين كاروان )8: 1374(كياني وكاليس،شد.  ها ساخته مي سرا و يا زير برج ي حياط كاروان شود كه معموالً در گوشه مي

  ي انتهايي ضلع غربي بنا به صورت اتاقكي بسيار كوچك ايجاد شده است.  صفه

سرا  ي انتهايي ضلع شرقي بنا ايجاد شده است؛ پشتبام كاروان ام بنا پلكاني  كه در صفهسرخ راه ورود به پشتب سراي خانه در كاروان

  سراسر با آجر فرش شده است.

سراهاي ساخته شده در مسير  كيلومتري سيرجان يكي ديگر از كاروان85ي  سراي گلوسفته به فاصله كاروان سراي گلوسفته:سراي گلوسفته:سراي گلوسفته:سراي گلوسفته:    كاروانكاروانكاروانكاروان

متر ازجمله 25× 28/ 5سراي گلوسفته با ابعاد كلي  كارواني قاجاريه ساخته شده است.  كرمان بوده كه در دوره - اصلي سيرجان

ترين مصالح در  سرخ آجر عمده سراي خانه چون كاروان و همباشد كه به شكل مربع ساخته شده  سراهاي كوهستاني ايران مي كاروان

 باشد؛ سردر شرقي ساده بوده و ضلع اصلي بنا كه ضلع جنوبي مي). نماي بنا از سه جهت شمالي، غربي و 5(شكلساختمان بنا بوده است



 

 

باشد كه  اي مي . برجهاي كاروانسراي گلوسفته از نوع استوانه)7)(شكل 6(شكل ورودي به همراه چهار ايوانچه و دو برج را دربرگرفته است

ها در گذشت زمان تخريب شده است. در  رجسراهاي سيرجان قطور ساخته شده؛ اما قسمت بااليي ب هاي ساير كاروان نسبت به برج

  . برد شود كه به دو اتاقك كوچك كه كاربرد آبريزگاه در بنا داشته است راه مي هاي كنار برج ها درگاهي ديده مي ايوانچه

  

        آبريزگاهآبريزگاهآبريزگاهآبريزگاه    - - - - 9999ني، ني، ني، ني، هاي بيروهاي بيروهاي بيروهاي بيرو    صفهصفهصفهصفه    - - - - 8888برج، برج، برج، برج،     - - - - 7777انبار، انبار، انبار، انبار،     - - - - 6666اصطبل، اصطبل، اصطبل، اصطبل،     - - - - 5555هاي داخلي، هاي داخلي، هاي داخلي، هاي داخلي،     صفهصفهصفهصفه    - - - - 4444اتاق نگهباني، اتاق نگهباني، اتاق نگهباني، اتاق نگهباني،     - - - - 3333هشتي، هشتي، هشتي، هشتي،     - - - - 2222ورودي، ورودي، ورودي، ورودي،     - - - - 1111: : : : ))))5555شكل(شكل(شكل(شكل(

در هر  ).138: 1372زاده،  (سلطانباشد.   هاي سردر مي ترين نمونه هاي طرفين بوده؛ كه از ساده سطح با ايوانچه سردرورودي در اين بنا هم

شد قرار با متري با امكاناتي چون اجاق، طاقچه و سازه اي شبيه تنور كه الحاقي مي 80/2و طول 2سوي سردر ورودي دو ايوانچه با عمق 

است. دورتادور ضلع جنوبي در كنار ايوانچه ها و هم چنين در سراسر دارد، هم چنين كف ايوانچه هاي مزبور با آجر و سنگ فرش شده 

نشان دهنده ي اقامت  ضلع شرقي كاروان سرا مال بندهايي جهت بستن حيوانات كاروانيان مشاهده ميشود، مجموعه ي اين اماكانات

   . مسافرين در بيرون از فضاي اصلي كاروانسرا مي باشدكوتاه مدت 

  

        ))))1394139413941394: : : : سراي گلوسفته(نگارندگانسراي گلوسفته(نگارندگانسراي گلوسفته(نگارندگانسراي گلوسفته(نگارندگان    اصلي كارواناصلي كارواناصلي كارواناصلي كاروان: نماي : نماي : نماي : نماي ))))6666شكل(شكل(شكل(شكل(



 

 

  

        ))))1394139413941394: : : : سراي گلوسفته(نگارندگانسراي گلوسفته(نگارندگانسراي گلوسفته(نگارندگانسراي گلوسفته(نگارندگان    روني كاروانروني كاروانروني كاروانروني كاروانهاي بيهاي بيهاي بيهاي بي    : نماي يكي از صفه: نماي يكي از صفه: نماي يكي از صفه: نماي يكي از صفه))))7777((((شكلشكلشكلشكل

دار از نوع پنج و هفت تند ساخته شده؛ در اين سردر به خوبي ميتوان كاربرد آجرچيني ضربي  سردر ورودي اين كاروان سرا با طاق تيزه 

ي تزئيني داشته است، زيرا بقيه طاق با آجرچيني رومي كار شده  و رومي را در كنار هم مشاهده نمود؛ گويا آجرچيني ضربي آن جنبه

هاي  باشد با طاق ). فضاي هشتي كه به صورت هشت ضلعي نامنظم مي8 كند(شكل ي مسافر را وارد فضاي هشتي مياست ، درگاه ورود

 80)،  در دو سمت راست و چپ هشتي دو درگاه به ارتفاع 9 دار تزئين شده است و گنبد آن با پوشش كلمبو ساخته شده(شكل مازه

باشد، اتاق سمت راست با ابعاد  هاي نگهباني مي جاد شده ، كه راه ورود به اتاقپوش و آجرچيني ضربي اي متر كه با طاق قومي سانتي

باشد، ساخته شده است. سقف اين  كه نزديك به ابعاد اتاق سمت راست مي 4/ 70× 2/ 90و اتاق سمت چپ نيز با ابعاد  4× 80× 90/2

تا  10باشد؛ حدود  ها مورد توجه مي ها در اين اتاق و فراواني طاقچهكرده است  ها را تأمين مي ها داراي نورگير بوده كه روشنايي اتاق اتاق

باشد. عالوه بر طاقچه اجاق و بخاري ديواري از ديگر امكاناتي است كه براي فضاي  ها موجود مي طاقچه در هر كدام از اتاق 11

  ).10 ان اين سازه را مشاهده نمود(شكلكاروانسراي كوهستاني ضروري بوده است و در اين بنا نيز در گوشه به گوشه ي آن ميتو

                       



 

 

        سراي گلوسفتهسراي گلوسفتهسراي گلوسفتهسراي گلوسفته    : فضاي هشتي در كاروان: فضاي هشتي در كاروان: فضاي هشتي در كاروان: فضاي هشتي در كاروان))))9999شكل(شكل(شكل(شكل(                                                                سراي گلوسفته              سراي گلوسفته              سراي گلوسفته              سراي گلوسفته                  : ورودي كاروان: ورودي كاروان: ورودي كاروان: ورودي كاروان))))8888((((شكلشكلشكلشكل

        ))))1394139413941394: : : : نگارندگاننگارندگاننگارندگاننگارندگان(                                                                                                                    )                                                  )                                                  )                                                  )                                                  1394139413941394: : : : نگارندگاننگارندگاننگارندگاننگارندگان(         

        

        ))))1394139413941394: : : : سراي گلوسفته(نگارندگانسراي گلوسفته(نگارندگانسراي گلوسفته(نگارندگانسراي گلوسفته(نگارندگان    باني كاروانباني كاروانباني كاروانباني كاروانهاي نگههاي نگههاي نگههاي نگه    : ورودي و فضاي داخلي يكي از اتاق: ورودي و فضاي داخلي يكي از اتاق: ورودي و فضاي داخلي يكي از اتاق: ورودي و فضاي داخلي يكي از اتاق10101010شكلشكلشكلشكل

كند.  يروبروي درگاه ورودي، درگاه ديگري با همان طاق و به همان اندازه وجود دارد كه بنا را وارد فضاي اصلي و حياط سرپوشيده م

متر تقريباً به صورت  13× 30/12امروزه از فضاي مسقف حياط چيزي باقي نمانده و سقف آن فروريخته است. فضاي داخلي بنا با ابعاد 

متر ساخته شده كه جايگاهي براي استراحت مسافران بوده 3و طول  65/1هايي با عمق  باشد. دور تا دور فضاي حياط، صفه مربع مي

هاي اضالع  سرا پشت صفه هاي كاروان ). فضاي اصطبل11تعبيه شده است(شكل  ها، بخاري و طاقچه م از اين صفهاست؛ داخل هركدا

هاي اين بنا، فضاهاي مستطيل شكلي  باشد. اصطبل ي مياني مي ها در صفه باشد و در هر ضلع راه ورود به اصطبل شرقي و غربي مي

هاي  بند از سازه يرهايي در سقف آن براي تأمين نور ايجاد شده است؛ اجاق، آخور و مالباشد كه با گنبدهاي ساده ساخته شده و نورگ مي

  ). 12باشد(شكل ها مي داخل اصطبل
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        ))))1394139413941394: : : : گلوسفته(نگارندگانگلوسفته(نگارندگانگلوسفته(نگارندگانگلوسفته(نگارندگانسراي سراي سراي سراي     هاي كاروانهاي كاروانهاي كاروانهاي كاروان    : فضاي داخل يكي از اصطبل: فضاي داخل يكي از اصطبل: فضاي داخل يكي از اصطبل: فضاي داخل يكي از اصطبل))))12121212((((شكلشكلشكلشكل

چون ساير  همباشد؛ در كاروانسراي گلوسفته نيز  يكي از ويژگيهاي كاروانسراي كوهستاني كمبود تعداد اتاق در اين ابنيه مي

اتاقي جهت اقامت مجزاي انسان از حيوان درنظر گرفته نشده است، و فقط در گوشه هاي ضلع شمال شرقي سراهاي كوهستاني،  كاروان

هاي  هاي طرفين قرار گرفته است. اين اتاقك ها در وسط صفه شود كه راه ورودي اين اتاقك شمال غربي دو اتاقك كوچك مشاهده ميو 

ي سمت  هاي بعدي مسدود شده است. در صفه ها راه داشته است كه البته راهروي اتاقك سمت شمال شرقي در دوره كوچك به اصطبل

نشيني و  هاي كوچك گاهي براي گوشه متر راه دارد، اين اتاقك سانتي 90× 70/1ه اتاقكي با ابعاد جنوب شرقي نيز يك درگاه كوچك ب

كند(سيرو، عزلت كاربرد داشته است، ماكسيم سيرو اتاقك هاي كوچك و تاريك موجود در كاروان سراها را صندوق خانه معرفي مي 

1357 :74.(  



 

 

گلوسفته سكوي وسط ساختمان مي باشد كه جايي براي بارگيري و باراندازي كاروانيان يكي ديگر از فضاهاي مورد توجه در كاروانسراي 

متر ساخته شده است كه در  90/4× 30/3ابعاد متري از درگاه ورودي سرسراي سرپوشيده و به 3بوده است. اين سكو به فاصله ي 

  ). 13(شكل توان مشاهده نمود فضاي آن به خوبي كابرد طاق  جناغي و پوشش كلمبو را مي

                

        ))))1394139413941394: : : : سراي گلوسفته(نگارندگانسراي گلوسفته(نگارندگانسراي گلوسفته(نگارندگانسراي گلوسفته(نگارندگان    اخلي كارواناخلي كارواناخلي كارواناخلي كاروان: سكوي بارانداز در فضاي د: سكوي بارانداز در فضاي د: سكوي بارانداز در فضاي د: سكوي بارانداز در فضاي د))))13131313شكل(شكل(شكل(شكل(

كند، كه با توجه به سرباره هاي  اي در نزديكي بنا و روبروي آن جلب توجه مي  سرا كه بگذريم، ويرانه از فضاهاي داخلي بناي كاروان

چنين  عميق در نزديكي بنا و هم ). عالوه بر اين وجود چند چاه نيمه14(شكلي ذوب فلز بوده است كورهتوان گفت كه  مانده، مي باقي

  ).15(شكلدهد سرا را نشان مي ي يك قنات منابع تأمين آب كاروان سرچشمه
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پوشيده كرمان است كه در گروه كاروانسراهاي كامالً  -كاروانسراهاي خانه سرخ و گردنه سفته دو نمونه از كاروانسراهاي مسير سيرجان

متر به شيوه چهار گوش و  25×5/28متر و كاروانسراي گردنه سفته با ابعاد 28×26كوهستاني قرار دارند؛ كاروانسراي خانه سرخ با ابعاد 

اند و بسيار شبيه  اند. اين دو كاروان سرا كامالً بر طبق اصول كاروانسراهاي كوهستاني ساخته شده به صورت تقريباً مربع شكل ايجاد شده

سراها  رسد معمار هر دو بنا يك نفر بوده است اما با توجه به زمان ساخت كاروان باشند، اين شباهت در حدي است كه به نظر مي هم مي

توان گفت كاروانسراي  ي قاجار ساخته شده، مي ي صفويه و كاروانسراي گردنه سفته در دوره سرخ در دوره كه كاروانسراي خانه

هايي نيز در نقشه  سرخ احداث شده؛ البته با وجود شباهت بسيار ميان اين دو بنا، تفاوت ري از كاروانسراي خانهسفته با الگوبردا گردنه

سراهاي كوهستاني سيرجان نشان  شود كه باعث شده دو پالن متفاوت براي اين دو بنا ارائه شود. معماري كاروان ساختمان مشاهده مي

اي از  ي از قبل طراحي شده شروع به ساخت و ساز كرده است، در هر دو بنا مجموعه رح و نقشهدهد معمار بناها با بكارگيري يك ط مي

سرا معمار ساختمان از جاي جاي بنا جهت  عناصر كه جوابگوي نياز مسافران هست در يك جا جمع شده است، در اين دو كاروان

 در فصولكاروانيان مدت  سرا چندين صفه جهت اقامت كوتاه روانكا هر دو رساني به كاروانيان بهره برده است، در نماي بيروني خدمت

ده است؛ با هاي نگهباني راهنماي مسافران به داخل بنا بو پس از ورودي فضاي هشتي و اتاقساخته شده است. در هر دو بنا تر سال  گرم

ضلعي نامنظم سخته شده،  ه صورت هشتسراي گلوسفته ب سرخ مستطيل شكل و هشتي كاروان سراي خانه اين تفاوت كه هشتي كاروان

اي  هاي مازه سراي گلوسفته طاق بخش فضاي هشتي بوده است و در كاروان دار زينت هاي تيزه سرخ طاق سراي خانه چنين در كاروان هم

هاي نگهباني  دو سكو دو طرف درگاه ورودي اتاقسرخ  سراي خانه اينكه در هشتي كاروان دورتادور هشتي به كار رفته است، به عالوه

سراي  هاي نگهباني بوده است، اين درحالي است كه در كاروان ي فضاي هشتي به داخل اتاق كننده شود و يك پله منتقل مشاهده مي

سرا  كاروانهر دودر وسط بخش مركزي  سطح با فضاي هشتي بوده است، درنتيجه پله و سكو هم ندارد. هاي نگهباني هم گلوسفته اتاق

كيلومتري شرق 24در كاروان سراي قدمگاه در . فاع يك متر وجود دارد كه جهت باراندازي كاروانيان ايجاد شده استسكويي به ارت

  ).17)(شكل16يي از اين دست را مشاهده نمود(شكل نيشابور كه متعلق به عصر صفويه مي باشد مي توان نمونه اي سكو
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اند، در هر دو كاروانسراي خانه سرخ و  هايي كه دورتادور صحن مركزي ساخته شده اقامت داشته كاروانسراها در صفه كاروانيان در اين

كاروانيان در نظر گرفته شده است، فضاي  جهت نگهداري حيواناتشرقي و غربي بنا،  در اضالع  نيز يض سفته، دو اصطبل عر گردنه

هاي كلي مطرح  باشد. با وجود شباهت بند مي و با پوشش گنبدي ساخته شده و داراي آخور و مالهاي هر دو بنا بسيار ساده بوده  اصطبل

سفته فقط چند اتاق كوچك كه  سراي گردنه خورد؛ ازجمله اينكه در كاروان هايي نيز به چشم مي شده در فضاي داخلي اين دو بنا تفاوت

وجود دارد. اما در  5/1×1ي دراويش بوده است، با ابعاد بسيار كوچك تقريبي نشين خانه را داشته و يا مكاني جهت عزلت كاربرد صندوق

شود كه داراي اجاق و طاقچه بوده است، وجود اين دو اتاق در  مشاهده مي 3×5/5سرخ دو اتاق با ابعاد متوسط  سراي خانه كاروان

مجموع اين عناصر به همراه خدمات ديگر شده است.  سراي مزبور ي فضاي داخلي دو كاروان سرج موجب تفاوت نقشه سراي خانه كاروان

هاي سرپوشيده را مأوايي امن و گرم براي كاروانيان در  هاي نگهباني اين مكان بند، مستراح و برج خانه، مال چون اجاق، طاقچه، صندوق

سرخ  سراي خانه سرا گفته شد، كاروان گونه كه در شرح دو كاروان البته الزم به ذكر است كه همانكرد.  كرمان فراهم مي -مسير سيرجان

سراي كوهستاني  سراهاي مزبور در مقايسه با بسياري از كاروان كاروانباشد.  سفته داراي دو برج مي سراي گردنه چهار برج داشته و كاروان

سراي نره  شود. كاروان تر مي ضحسراي كوهستاني اين مطلب وا اند، كه در ادامه با آوردن پالن چند كاروان تر ساخته شده بسيار استادانه

با  سراهاي هايي از كاروان )، نمونه18سراي گامبوش در جاده آمل(شكل سراي صفوي امامزاده هاشم، كاروان بين تبريز و اردبيل، كاروان

دارند، اما سفته ساختماني كوچك، ساده و متفاوت  سرخ و گردنه سراهاي خانه باشند كه در مقايسه با كاروان پالن كوهستاني مي

اي است كه با  سراي سرپوشيده ي صفويه تلعق دارد، ازكاروان اي در راه تبريز قرار گرفته و به دوره سراي شبلي كه در گردنه كاروان

ي  سفته اما بسيار مجهز ساخته شده، اين كاروان سرا سردري بزرگ دارد و مجموعه سرخ و گردنه سراهاي خانه اي متفاوت از كاروان نقشه

سرا  )، در اين كاروان19باشد(شكل خلي بنا شامل فضاهايي مختص حيوانات دورتادور بنا و تاالري در وسط جهت اقامت مسافران ميدا

ي جالب  ). نكته21)(شكل20سفته خدمات انساني به خوبي درنظر گرفته شده است(شكل سرخ و گردنه سراهاي خانه چون كاروان نيز هم

باشد،  شود مربوط به موقعيت جغرافيايي ابنيه مي سراهاي كوهستاني مطرح مي در ارتباط با كاروان توجهي كه از مباحث مطرح شده



 

 

سراهاي كوهستاني معرفي شده در باال همگي در نواحي سخت و كوهستاني و بويژه در مناطق غربي  گونه كه مشاهده شد كاروان همان

هاي جالب توجه  اند، درنتيجه از نمونه شده  شرقي ايران ساخته سفته در جنوب ردنهسرخ و گ سراهاي خانه اند، اما كاروان ايران ساخته شده

سرا يا رباط فخر داوود در راه  هاي آن در شهرهاي كويري كمياب است، كاروان سراهاي ايران مي باشند كه نمونه در معماري كاروان

ي كويري  ع جغرافيايي در مكاني قرار گرفته است كه به منطقهسراهايي است كه از لحاظ موق قديمي مشهد به نيشابور ازجمله كاروان

اي در عصر صفويه ساخته شده  باشد كه بنابرنظر عده اي مي  سراهاي سرپوشيده باشد، اين بنا نيز از گروه كاروان شباهت نمي كرمان بي

اي ديگر اين بنا را متعلق به عصر تيموري معرفي  دهرو ع توان راجع به تاريخ آن نظر قطعي داد، ازاين اي ندارد نمي است، اما چون كتيبه

سراهاي كوهستاني  اي كوچك از كاروان سراي فخرداوود نمونه توان گفت كاروان سراي مزبور مي اند. با مشاهده و بررسي پالن كاروان كرده

ي قابل ذكر ديگر  نكته ).22ست(شكلسفته ايجاد شده ا سرخ و گردنه سراي خانه تري نسبت به دو كاروان است كه با امكانات محدود

سفته كه با پالن كوهستاني ساخته شده مصالح مورد استفاده غير از پي ساختمان  سرخ و گردنه سراي خانه باش؛ در كاروان قرار مي ازاين

سراهاي  ساس اصول كاروانسراها نوعي تركيب اصول را بكار رفته است؛ بر ا باشد، در واقع در اين كاروان كه از سنگ است، تماماً آجر مي

جا بنا با وجود طرح و پالن بناهاي  كوهستاني سنگ عمده ترين مصالح مورد استفاده در اين گروه از كاروانها بوده است، اما در اين

جر كه سراها توجه داشته و هم از آ اي معمار هم به منطقه و هواي سرد كوهستاني محل كاروان گونه كوهستاني با آجر ساخته شده، به

  يكي از مصالح مناطق كويري است استفاده كرده است و يك تركيب سازنده را بكار برده است.
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 گيري: گيري: گيري: گيري:     نتيجهنتيجهنتيجهنتيجه

هاي اروپايي  ي دولت ي حضورگسترده ي قاجاريه در نتيجه هباس به بنادر جنوبي و در دوره ي توجه ويژه شاه ي صفويه در نتيجه در دوره

توجه ويژه شده   ي مرتبط با راه و كاروان ها و ساخت ابنيه چون امير كبير، به توسعه راه چنين وجود وزير كارداني در بنادر جنوبي و هم

هاي منتهي به بنادر جنوبي نيز مورد توجه واقع شده است. سيرجان به عنوان يك شهر  است. در اين ادوار درنتيجه عوامل مذكور راه

رو در ادوار مورد نظر  رتباطي جنوب به شمال كشور قرار گرفته بود، ازاينتجاري در طول ادوار مورد بحث بر سر راه كاروانيان مسير ا

ي   سفته در دوره سراي گردنه ي صفويه و كاروان سرخ در دوره سراي خانه ي اين شهر ساخته شده است. كاروان سراهايي در محدوده كاروان

توجه از معماري  هايي جالب ته شده و در نوع خود نمونهسراهاي اين مسير بوده كه به سبك كوهستاني ساخ قاجاريه ازجمله كاروان

، كه با ساير اند ي متفاوت ساخته شده سرا با طرحي شبيه به هم در دوره كنند؛ اين دو كاروان سراهاي ايران را معرفي مي كاروان

ترين مصالح ساختماني  كور آجر عمدهسراي مذ سراهاي كوهستاني ايران تا حدودي متفاوت بوده است، عالوه براين در دو كاروان كاروان

 باشد. سراهاي كوهستاني ايران كه با سنگ ساخته شده است، مي سرا با ساير كاروان بوده است كه موجب تمايز اين دو كاروان
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سراهاي خراسان، تهران، سازمان ميراث فرهنگي، صنايع  )؛ كاوران1392)، (بختياري شهري، محمود؛ نعمتي، بهزادعلي( رجبلباف خانيكي،  - 10

  گردشگري.دستي و 

  ).27تا ص  23، (از ص 50، فن و هنر، شماره »سراهاي ايران بررسي انواع كاروان«تا)،  ماليي، معصومه، (بي - 11

  شهر. ايران )؛ با كاروان تاريخ، تهران،1370مسعود، (نوربخش،  - 12

  

 

 

 


