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 چکیده

شهری برای کاروانیان یا های بیناز گذشته تاکنون یکی از ملزومات راه

متفاوت بوده های کردهای خدماتی و رفاهی با کارمسافران وجود بنا

-است. این ابنیه در گذشته بیشرت شامل تک بناهایی همچون کاروان

ای از ابنیه انبار بودند، اما در برخی مناطق ایران مجموعهرسا و آب

های مختلف در کنار هم نیز شناسایی خدماتی و رفاهی با کاربری

و که رشایط آب  اندشدهساختهاند. این ابنیه عموماً در مناطقی شده

هوایی مساعدی ندارند مانند مناطق گرم و خشک. یکی از این 

پایه است که در مسیر راه شده چهلییشناساهای مجموعه بنا

در انتهای جنوبی  پایه امروزهکرمان قرار دارد. چهل-باستانی خراسان

است. در  واقعبخش دیهوک شهرستان طبس و در داخل کویر لوت 

 ؛صورت نگرفته است مستقلیپژوهش  ارتباط با این مجموعه تاکنون

که این مجموعه بنا به دو دلیِل برخورداری از چند سازۀ گوناگون درحالی

ای آن، اهمیت زیادی های متنوع و مراحل ساخت چند دورهبا کاربری

بر همین اساس اهداف اصلی در مطالعات تاریخ معامری دارد. 

مجموعه،  پژوهش حارض شامل بررسی و مقایسه کلی آثار این

های گذاری تقریبی هر یک بناها و تاریخشناسایی کاربری احتاملی آن

تحلیلی و شیوۀ گردآوری -آن است. روش پژوهش حارض توصیفی

بر این ای است. اطالعات آن ترکیبی از مطالعات میدانی و کتابخانه

چنین مشخص گردید که  اساس، ضمن شناسایی کارکرد متام ابنیه،

رسا، انانبار و کاروهای راهنام گرفته تا آبجموعه از میلهای این مبنا

اما احتامالً در دو یا چند دورۀ زمانی  ،اندمتاماً کارکرد خدماتی داشته

عنوان منونه احتامالً بهاند. ساخته شده سیزدهم هجری تا قرن چهارماز 

ه انبار در مرحلسازۀ گنبدی اتراقگاهی و پایاب در مرحله اول، دو حوض

های معامری دیگر در مرحله سوم و رسا و تعدادی فضادوم و کاروان

 اند.در طول دورۀ قاجاریه ساخته شده

کرمان، شهرستان -چهل پایه، جاده خراسان ۀمجموعواژگان کلیدی: 

 ، دوران اسالمیراهیهای بینطبس، بنا

Abstract 

From the past until now, one of the requirements of 

intercity roads for caravans or travelers has been the 

existence of service and welfare buildings with different 

functions. In the past, these buildings mostly included 

single buildings such as caravanserais and cisterns. 

However, in some parts of Iran, a series of service and 

welfare buildings with different uses have been 

identified together. These buildings are generally built-

in areas with unfavorable weather conditions, such as 

hot and dry areas. Chehel-Paye is one of these identified 

buildings located on the ancient Khorasan-Kerman 

Road. Chehel-Paye is located today at the southern end 

of the Deihuk section of Tabas County, inside the Lut 

Desert. No independent research has been done on this 

collection. While this complex is very important in the 

study of the history of architecture for two reasons: 1- 

having various structures with various uses and 2- stages 

of construction of several periods. Therefore, it needed 

to be addressed in independent research. Accordingly, 

the main objectives of the present study include the 

following: general review and comparison of the works 

of this collection, identification of their possible use and 

approximate dating of each of its buildings. The method 

of this research is descriptive-analytical and the method 

of collecting information is a combination of field and 

library studies. In this article, while identifying the 

function of all buildings, it was found that the buildings 

of this complex were all service functions, but were 

probably built in two or more periods from the 10 to the 

19th century. For example, Payab in the first step, two 

storage basins in the second step and caravanserai and a 

number of other architectural spaces in the third step 

were probably built during the Qajar period. 

Keywords: Chehel-Paye complex, Khorasan-Kerman 

Road, Tabas city, intermediate buildings, Islamic era 
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 مقدمه

شامر آن در های بیپهناوری کشور ایران در ادوار مختلف و راه

های ها، ساختامنشد در مسیر جادهطول تاریخ سبب می

فراوانی برای اسرتاحت و حتی حفاظت کاروانیان از رسما و 

یکی از  بیان داشتتوان میتردید بیشود.  گرما ساخته

های ترین رازهای موفقیت ایرانیان در تشکیل حکومتبزرگ

 هنگی کامل و وحدتباستانی و ایجاد متدنی پرشکوه، هام

های بزرگ رستارسی نظر و عمل ایشان در گسرتش شبکه راه

-13: 1949سیرو، رساهای متعدد بود )ها و کاروانبا منزلگاه

شواهد تاریخی این ابنیه را حداقل  (.57: 1352نراقی، ؛ 12

توان از دورۀ هخامنشی به بعد در متون تاریخی گوناگون می

عنوان منونه هرودت مورخ قرن پنجم پیش وجو کرد. بهجست

کند که بین شوش و سارد هایی اشاره میاز میالد، به منزلگاه

برد که در رسا نام میبنا شبیه کاروان 111قرار داشتند. وی از 

ماهه آن را طی شده و کاروانیان سهکیلومرت ساخته 2500طول 

: 1388؛ ویسهوفر، 157-158: 1386کردند )گریشمن، می

؛ کیانی و 86: 1387؛ کخ، 2/158: 1389؛ سامی، 102

(. این روند در طول 7: 1358؛ حامی، 1: 1373کالیس، 

های دوران اشکانی و ساسانی نیز تداوم داشته و در برخی راه

رسای تل کُشک رساهایی همچون کارواناری کاروانتج

یادگار باقی مانده است )کیانی و کالیس، به ها بیشاپور، از آن

سوم و چهارم ویژه از قرن با ظهور اسالم و به(. 215: 1373

رساها به وجود به بعد، تحولی در گسرتش کاروانهجری 

ن و در بیشرت جای رسزمین ایراکه تقریباً در جاینحویآید بهمی

رساهای های کاروانی قدیم شاهد ساخت کاروانمسیر

 ناگوناگون هستیم. در اثر همین گسرتش، هر مسافر تا هر زم

رساها توانست در کاروانمی به صورت رایگانکه مایل بود 

: 1352نراقی،  ؛45: 1386کیش، اقامت کند )صداقت

، مجموعه راهی(. در همین ارتباط یکی از این منازل بین58

ترین قسمت پایه است که در جنوبیبنای معروف به چهل

غربی روستای کیلومرتی جنوب 60شهرستان طبس یعنی 

تسمیۀ نایبند از توابع بخش دیهوک قرار دارد. در ارتباط با وجه

های اول وجود ستونچه .چهل پایه دو احتامل وجود دارد

که به نظر ان خراس-سنگی راهنام در مسیر راه ارتباطی کرمان

ستونچه بوده است و دوم وجود یک پایاب  40اهالی منطقه 

پایه هم معروف است. این نام حتی  40پله در آنجا که به  40با 

در برخی منابع تاریخی اواخر زندیه و دورۀ قاجاریه ذکرشده که 

پایه شهرت دهد از گذشته این منطقه بانام چهلنشان می

 الصفاروضهدر بخشی از کتاب  عنوان منونهداشته است. به

پایه راه چهلق اشاره به 1206میر و در ذکر وقایع نوشتۀ خواند

؛ اعتامدالسلطنه، 574: 1339خواند، شده است )میر لوط

: 1343؛ محمدابراهیم، 315: 1373؛ هدایت، 1418: 1367

20.)  

 پیشینه پژوهش

تاکنون پژوهش جامع و مستقلی  در رابطه با این مجموعه

موجود یا  ۀصورت نگرفته است. با توجه به اسناد منترششد

هایی که اشاراتی به این در دسرتس، از معدود پژوهش

توان به این موارد اشاره کرد: یکی از اولین اند میمجموعه کرده

های این های صورت گرفته که به بخشی از بناپژوهش

این اثر  است. در های ایرانرساکاروانمجموعه پرداخته کتاب 

و توضیحات مخترصی در مورد  شدهیهرسا تهپالنی از کاروان

پروژۀ بررسی جز این پژوهش، در بنا بیان شده است. به

شناسی بخش دیهوک و دهستان پیرحاجات باستان

بار کل این مجموعه ، برای نخستینشهرستان طبس

قرار گرفت و توصیفات کلی آن در گزارش  یموردبررس

جز این دو مورد بررسی ارائه شده است. به این ۀمنترشنشد

هیچ پژوهش دیگری در ارتباط با این مجموعه صورت نگرفته 

رسای ایه رصفاً از یک کاروانپاست. نظر به اینکه چهل

های معامری گوناگون بلکه فضا ،راهی تشکیل نشدهبین

دیگر نیز در پیرامون آن قرار دارد، رضورت داشت که در قالب 

 علمی این مجموعه موردمطالعه قرار گیرد. یک پژوهش

 روش پژوهش

با توجه به این موارد هدف اصلی پژوهش حارض بررسی، 

های گوناگون این گذاری نسبی بنامقایسه، تحلیل و تاریخ

تالش شده است تا کاربری  ،باشد. عالوه بر اینمجموعه می

ت های موجود در آن با استفاده از مطالعااحتاملی برخی بنا

های ای مشخص گردد. در همین ارتباط پرسشمقایسه

های این مجموعه اصلی پژوهش شامل این موارد است: بنا

اند؟ این ابنیه چه کاربری در چه دورانی ساخته شده

موجود  ۀشدهای شناختهاز بنا یکاند؟ و با کدامداشته

ها گویی به این پرسشهستند؟ در جهت پاسخ یسهمقاقابل

تحلیلی استفاده شده است. نظر به اینکه -وصیفیاز روش ت
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های میدانی های اصلی این پژوهش نیز حاصل بررسیداده

شناسی بوده، درنتیجه شیوۀ گردآوری اطالعات در آن باستان

ای مرتبط با آن ها و نیز مطالعات کتابخانهبر پایۀ این بررسی

باشد. در مقاله حارض ضمن توضیحات مخترصی در می

موقعیت جغرافیایی مجموعه، هر یک از ابنیه آن مورد 

گیری نتیجهبندی و جمعشده و درنهایت نیز جداگانه بررسی

 کلی ارائه شده است.

 پایهرسای چهلموقعیت جغرافیایی مجموعۀ کاروان

پایه در دهستان کویر از توابع رسای چهلمجموعۀ کاروان

 هوک شهرستان طبس و در نزدیکی مرز استانبخش دی

(. این مجموعه 1 کرمان قرار دارد )تصویر خراسان جنوبی با

ثانیه طول  24دقیقه و  56درجه و  31چنین در موقعیت هم

ثانیه عرض رشقی قرار  25دقیقه و  8درجه و  57شاملی و 

های آزاد ارتفاع دارد. مرت از سطح آب 845گرفته است و 

چنین در مسیر راه ارتباطی دیهوک به کرمان قرار هم پایهچهل

در فاصلۀ  . راورترین شهر به آن راور کرمان استگرفته و نزدیک

کیلومرتی جنوب مجموعه قرار گرفته است.  80تقریبی 

کیلومرتی  150دیهوک نیز به خط مستقیم در فاصلۀ تقریبی 

غرب این مرتی  50. از فاصلۀ تقریبی داردشامل مجموعه قرار 

جنوبی -مجموعه نیز یک رودخانۀ فصلی در جهت شاملی

عبور کرده که احتامالً در گذشته یکی از منابع تأمین آب آن 

های ی مختلف با کاربریبنا دارای چند پایهچهلبوده است. 

 2ویر اشود )تصها پرداخته میکه در زیر به آن متفاوت است

(.3و 

 
 (1399پایه در بخش دیهوک شهرستان طبس با عالمت ستاره روی نقشه )نگارندگان، رسای چهل: موقعیت مجموعۀ کاروان1 یرتصو

 
 (URL1ای )منبع: پایه در تصویر ماهوارهرسای چهلهای گوناگون مجموعۀ کاروان: فضا2 یرتصو
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 (اداره کل میراث فرهنگی استان خراسان جنوبی مرکز اسنادمأخذ: پایه و محیط پیرامونی آن ): منای کلی مجموعه چهل3 یرتصو

 پایهرسای چهلکاروان

رسا در حال حارض ساختاری تقریباً مربع شکل این کاروان

-مرت است. این بنا در جهت شامل 35×35داشته و ابعاد آن 

شده و درگاه ساخته 1،رشقی یا رون اصفهانیجنوب-غربی

غربی بنا قرار گرفته مانند آن در جانب شاملورودی ایوان

هایی همچون پایه امروزه از فضارسای چهلاست. کاروان

ای در چهار ضلع بنا، ایوان ورودی، بانی دایرهچهار برج دیده

خانه های پیرامون حیاط، اُشرتنشین، حجرهحیاط مرکزی، شاه

نشین (. شاه10تا  4است )تصاویر و هشتی، تشکیل شده 

واسطۀ آنکه در طبقۀ دوم و باالی هشتی ورودی به

ها داشته شده، ارتفاع بیشرتی نسبت به بقیه قسمتساخته

های رسد. ایوان ورودی شش، برجمرت می هفتکه به حدود 

ها نیز حدود چهار مرت ارتفاع از بانی پنج و بقیه قسمتدیده

در حال حارض شش  ارند. این بناهای اطراف دسطح زمین

ایوانچه با طاق جناغی در خارج بنا و در دو طرف درگاه ورودی 

حجره یا ایوانچه در داخل بنا و پیرامون حیاط مرکزی دارد  12و 

های مرت باالتر از سطح زمین یکها حدود که معموالً کف آن

اطراف است. عالوه بر حجره و ایوانچه، تعداد شش اتاق 

و کوچک نیز در این بنا شناسایی شد که راه دسرتسی بزرگ 

                                                           

رون اصفهانی یکی از سه رون یا جهات اصلی معامری سنتی ایران  .1

های مسکونی و تا حدودی سایر ابنیه است که عموماً در ساخت بنا

 (.155: 1390شد )پیرنیا، ها، به آن توجه میرساکاروانمانند 

منا منایش طاق است و کلمه طاق به معنی سقف و قوس طاق. 2

منا فرم و شکلی از طرح طاق روی بدنه است. طاق کاررفتهبه

تواند برای جا منا میای است. طاقدیوارهاست که فاقد جنبة سازه

و یا در بر گرفنت یک مشبک  دادن پنجره یا برجسته نشان دادن آن

منایی در زیبایی باشد و یا فقط جنبة تزئینی داشته باشد و برای خوش

منایی که بیشرت مربوط منا دو نوع است: طاقکار رود. طاقسطح به

ها و دو بنا از طریق هشتی میرس بوده، دو بنا از طریق حجره

رشقی بنا دارند. دو اتاق نیز مسیر جداگانه در جانب جنوب

ها فضای بخشی داشته و داخل آنها پوشش چهاراین اتاق

شومینه یا بخاری دیواری تعبیه شده است. در دو ضلع 

ها نیز دو غربی بنا و در پشت حجرهرشقی و جنوبشامل

مرت قرار  4×32خانه به ابعاد هر یک شرتردیف اصطبل یا اُ 

-بانی دو طبقۀ این کاروانهای دیدهدارد. راه دسرتسی به برج

در گوشۀ ها قرار دارد. رسا نیز در داخل همین اصطبل

ک و رشقی این بنا نیز یک درگاه ورودی بسیار کوچجنوب

رساهای دیگر مشاهده محقر قرار گرفته که مشابه آن در کاروان

نشد؛ احتامل دارد در گذشته این ورودی جهت استفاده از 

در ساخت این بنا دستشویی نزدیک بنا، ایجاد شده باشد. 

مرت استفاده سانتی 25×25×4عمدتاً از مصالح آجر با ابعاد 

سنگ نیز بکار رفته های ماسهای ورقهاما در اِزاره سنگ ،شده

بنا فاقد تزئین بوده اما در های است. بیشرت بخش

های بام برجگاه ورودی و رخهایی همچون در قسمت

راسته، چون خفتهکاری همبانی تزئینات آجردیده

های پوششو  2منا یا نغولطاق ،چینموشی، هرهدندان

 (.12 -11کاررفته است )تصاویر ، به3تزئینی )چهاربخشی(

منایی که بیشرت برای زیبا کردن بندی بنا است و طاقبه استخوان

کیانی، ؛ 60: 1374رود )زمرشیدی، کار میسطوح دیوارهای بنا به

1376 :33.) 

 به وجودای . این نوع طاق، مثل طاق ترکین از تقاطع دو طاق گهواره3

بر جای اینکه چهار ضلع طاق آید با این تفاوت که در این طاق بهمی

ی چهار نقطه استوار بر رو ی چهار دیوار یا چهار سطح تکیه کند رو 

مستطیل شکل تواند بروی فضای مربع یا شود. این طاق میمی

های چهاربخشی از چهار قوس ساخته شود. قسمت حامل طاق

شوند، تشکیل ( و چهار ترک که از داخل طاق دیده میچهارطاق)
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رسای چهل پایه ازلحاظ نوع پالن تا حد زیادی کاروان

خان در جادۀ رسای صفوی کبوترمقایسه با کاروانقابل

(. بر 296: 1373کیانی و کالیس، ) است کرمان-رفسنجان

تاریخ ساخت  های ایرانرساکاروانهمین اساس در کتاب 

 ،(305هامن: ه ذکر شده است )پایه نیز دورۀ صفویبنای چهل

اما در برخی از منابع تاریخی توضیحاتی در ارتباط با تاریخ و 

عنوان منونه در بانی ساخت این بنا ذکر شده است. به

رسای اشاره به ساخت کاروان سفرنامۀ خراسان و کرمان

انبار در طول دورۀ قاجاریه و توسط پایه و دو حوضچهل

از بزرگان بم برای رفاه بیشرت  1الدولهخان بهجهاحتشام سليامن

(. نظر به اینکه 172: 1362امللك، زوار، شده است )افضل

محمد ق اشاره به قتل مال1237و در ذکر وقایع  اآلثارمکارمدر 

پایه کویر لوت شده، احتاماًل رسای چهلکوهبنانی در کاروان

 شاه قاجار یا قبل از آناین بنا در زمان حکومت فتحعلی

چنین هم(. 1056: 1381آبادی، ساخته شده است )حبیب

که در دورة صفوی نگاشته سلجوقيان و غز در كرمان نویسنده 

از »کند: طور بیان میاین شده است، منازل نایبند تا کرمان را

دارد، يعنى تا  بند تا آخر لوت كرمان ىس فرسخ فاصلهناى

گردنه و بقيه  خفرسکدربند بيست فرسخ هيچ آبادى ندارد، ی

خان از بناهاى گنجعليخان در همني كوير جلگه است، حوض

اى آب و سپس دربند، چشمه پايهاست، بعد حوض چهل

گزو شريين دارد ]...[ چهار فرسنگ بعد رباط چشمه و چاه

آباد، سپس راور كه مجموعاً ده فرسنگ از است، بعد کریم

فرسنگ فاصله  دربند فاصله دارد. از راور تا كرمان بيست

(. نویسنده 21-20: 1343، )محمد بن ابراهيم« 2است ]...[

رسایی اشاره در این کتاب در منزل چهل پایه به رباط یا کاروان

توان گفت در گوید حوض چهل پایه. پس میندارد، بلکه می

رسای چهل پایه ساخته دورة صفوی در اینجا بنای کاروان

ان این احتامل را داد که تو مینشده است؛ به همین دلیل 

رسای مذکور در اوایل دورۀ قاجاریه و به سبک معامری کاروان

ساخته شده است.یا هامن سبک اصفهانی صفوی دورۀ 

 

                                                           

ها مسائل ایستایی را همراه دارد. بارهای وارده شده است. این ترک

ها را های به هم چسبیده که ترکای از قوسیله مجموعهوسبهکالً 

شود. اجرای طاق از گاه منتقل مینقطه یا تکیه سازند به چهارمی

شود. برای اجرای آن احتیاج آن رشوع و به رأس آن ختم می چهارگوشه

باشد. یکی از محسنات این طاق، عالوه های گچی راهنام میبه تویزه

بر عملکرد ایستایی آن، قابلیت گسرتش آن در طول محورهای 

 (.66: 1367هندسی مختلف است )معامریان، 

هاى عامرى و ابو عامرى سليامن خان بهجت الدوله نياى خانواده. 1

 محرتمانوفات يافت. از  ق1324ق يا 1323بم و كرمان است كه در 

از او در  یااملنفعهعامايالت كرمان بود كه آثار و ابنيه  متنفذانو 

: 1384است )ساالر بهزادی،  ماندهیبرجابسيارى نقاط كرمان 

192.) 

بدايع کتاب از  یىها، رونوشتسلجوقيان و ُغّز در کرمانکتاب  .2

به رويدادهاى کرمان در  و الدين ابوحامد کرماىن استافضل االزمان

گران، اين كتاب را پردازد. برخى از پژوهشیم ق467-619 هاىسال

باره آن يك یسندۀاند: دليىل بر اين نيست كه نواصيل ندانسته و گفته

زده باشد، اما بر پايه منت اين به نوشنت تاريخ سلجوقيان کرمان دست

اى تعمد داشته و كتاب، گويى وى در نوشنت چنني تاريخچه

؛ زيرا دخرت قاورد است به اين كار پرداخته مندنريو  اییزهباانگ

سلجوقى، به همرسى يىك از سادات شهداد )يىك از نياكان 

رو، او خواسته است كه تاريخ اجدادش را از اين ( درآمده ویسندهنو

زيك  یخاندر دوران حكومت گنجعل یمبنويسد. محمد بن ابراه

رويدادهايى در  ن،زيست و افزون بر ايیق( در کرمان م1035-1004)

ها را در بدايع االزمان نياورده و هر جا كتابش گنجانده كه ابوحامد آن

از  یروشنمورخى امني به از آن كتاب چيزى نقل كرده، همچون

)برگرفته از  زده استبرده و در رشح خصالش قلمنام اشیسندهنو

 مقدمه کتاب تاریخ أفضل(.
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 (305: 1373رسای چهل پایه )کیانی و کالیس، پالن، منا و برش کاروان: 4ر تصوی

 
 (1399)نگارندگان، غرب رسای چهل پایه، دید از شامل: کاروان5تصویر 

 
 (1399رشق )نگارندگان، رسای چهل پایه، دید از جنوب: کاروان6تصویر 

  
 (1399رسا و حیاط مرکزی آن )نگارندگان، های دو طرف ایوان ورودی کاروانحجره :8-7تصاویر 
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 (1399نشین و فضای داخلی آن )نگارندگان، شاه: منایی از 10-9تصاویر 

  
 (1399موشی )نگارندگان، : تزئینات آجرکاری خفته و راسته و دندان12-11تصاویر 

 پایهچهلسازۀ گنبدی اقامتگاهی 

پایه یک های قبل ذکر شد، چهلگونه که در قسمتهامن

د فضای رسا و چنراهی متشکل از یک کاروانمجموعۀ بین

های یکی از سازهبه ابتدا معامری دیگر است که در اینجا 

-که کاربری متفاوتی با سازه شودپرداخته می مدور گنبدی آن

در کنار برج رسا و . در قسمت بیرونی کاروانهای دیگر دارد

سنگ و جنوبی یک فضای گنبدی شکل با مصالح الشه

 یگنبد ن سازۀی(. ارتفاع ا13گچ قرار دارد )تصویر اندود گل

مرت  سهای شکل آن در حدود و قطر دایره مرت 5/3حدود 

قسمتی از گیر تعبیه شده و است. در مرکز سازه یک نور

فضای داخل این فضای مدور به دلیل قرارگیری این مجموعه 

اما تنها بخشی از  ،پر از شن و ماسه شده استدر کویر لوت 

مشاهده حدودی قابلفضای زیر گنبد با شن پر نشده و تا 

در جانب باشد. زده میصورت کامالً سیاه و دوداست که به

دیگر  شدۀیرانو دو فضای معامری مدورجنوبی آن نیز بقایای 

اند. این دو ساخته شدهسنگ الشه وجود دارد که با مصالح

تنها مقایسه با سازة فوق هستند اما متأسفانهاثر کامالً قابل

ی سطح مشخص است. در نگاه اول این ها رو فرم مدور آن

آن  ازجمله دالیلانبار ساخته شده است. سازه شبیه حوض

: ساختار گنبدی شکل با توان به این موارد اشاره کردمی

سنگ، فضای داخلی کوچک سازه، استفاده از مصالح الشه

گیری در مسیر راه ارتباطی و نزدیکی به رودخانۀ فصلی، قرار

راستا و ازۀ معامری در جانب جنوبی و همسدو وجود بقایای 

توانسته درگاه یا پلکان مسقف به بنا که می تقریباً نزدیک

مشابه این سازه با در نگاه ظاهری و اولیه ورودی به بنا باشد. 

های تقریباً توان در منونههامن ابعاد، ساختار و مصالح را می

کودکان و انبار حوضمناطق دیگر مانند راهی پابرجا و بین

عبدالله شیری شهرستان خوسف مالحظه کرد که از چند 

قسمت درگاه ورودی، چند پله منتهی به مخزن و سقف 

: 1393)صدیقیان و نیکزاد،  اندشدهیلگنبدی شکل، تشک

های میدانی صورت گرفته در مسیر اما با بررسی ،(99، 128

کرمان از منزل حوض خان )شامل( به سمت -جاده خراسان

ل چهل )جنوب( شبیه به این سازه دو مورد دیگر نیز منز 

کیلومرتی از  16شناسایی شد. اولین سازه به فاصلة تقریبی 

پایه قرار گرفته است. در این حوض خان به سمت منزل چهل

انبار تقریباً ساملی وجود دارد که در پیرامون آن منطقه حوض

ناسایی پایه شهای چهلبقایای سه اثر مدور شبیه به سازه

شد. این آثار در امتداد هم ساخته شده و فقط بخشی از 
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مرت باقی مانده است. سانتی 50ها با ارتفاع های آندیواره

کیلومرت دیگر به سمت منزل  16بعد از این منطقه و طی 

پایه سازۀ مدور دیگری که نسبتاً سامل هست و با هامن چهل

اط با نوع کاربری (. در ارتب14ها شناسایی شد )تصویر ویژگی

-ها اطالعات دقیقی در دست نیست، اما ظاهراً این سازهآن

راهی حداقل از قرن چهار هجری به بعد در های گنبدی بین

ها اشاره و در برخی متون تاریخی به آن شدهشناختهمنطقه 

و در حین  خرسوسفرنامه نارصعنوان منونه در شده بود. به

هایی اشاره تان به چنین سازهگزارش مسیر کویر به سمت قهس

 کند:کند. ایشان در این بخش از کتاب خود چنین بیان میمی

ها به و در این راه بیابان به هر دو فرسنگ گنبدک»]...[ 

سبب آن است تا مردم راه گم نکنند و نیز به گرما و رسما 

ای در آنجا آسایشی کنند و در راه ریگ روان دیدیم لحظه

از نشان بگردد، از میان آن ریگ بیرون نتواند عظیم که هر که 

تک از این (. 139: 1384)قبادیانی،  «آمدن و هالک شود

-راهی در مسیر باستانی خراسانی گنبدی شکل بینهااتاق

کرمان، در برخی دیگر از منابع تاریخی دوران اسالمی نیز یاد 

؛ 718: 1361/2مقدسی، شده است )برای منونه ر.ک: 

(. با 186: 1340؛ اصطخری، 5-6: 1326کرمانی، حامد 

توان چنین بیان کرد که توجه به اشارات این منابع تاریخی، می

در گذشته و احتامالً در برخی مناطق کویری و بیابانی، عالوه 

شکل های گنبدیراهی، تعدادی اتاقهای بینرسابر کاروان

اقگاه موقتی افراد پناه و اتر عنوان جانتایی نیز بهمنفرد یا چند

گران ایجاد شده بودند؛ موضوعی که تاکنون کمرت پژوهش

اند. بر همین اساس و با توجه به چند مرتبط به آن پرداخته

پایه و چند های گنبدی منزل چهلتوان برخی از سازهدلیل می

های اتراقگاهی موقتی یا عنوان سازهمنزل پیرامونی آن را به

ب آورد: داشنت ساختار گنبدی منفرد، حساپناه بهنوعی جان

گل در ساخت سنگ با مالت سیماستفاده از مصالح الشه

های اصلی آنکه این مصالح و مالت گنبد و حتی بقایای دیوار

زمان زیادی آب را در داخل خود حفظ کند، توانند مدتمنی

آهک مرتبط با آب در نداشنت شواهد اندود آهکی یا گل

های زده در بخشهای دودشواهد دیوارداخل بنا و وجود 

-مشاهده زیر گنبد. با توجه به این دالیل احتامالً این سازهقابل

ای برای چند های گنبدی کارکرد اقامت موقتی یا حتی لحظه

رسای ای قبل از ساخت کارواننفر را داشته و قاعدتاً در دوره

 اند اما متأسفانه تاریخ تقریبیپایه وجود داشتهچهل

توان برای ساخت این ابنیه در نظر گرفت. مشخصی منی

های کوچک موقتی زمانی در این رضورت وجود این اقامتگاه

های شن در منطقه شد که طوفانمناطق بیشرت احساس می

ها تا حد زیادی از آمد. درنتیجه با ورود به این سازهپدید می

ماندند.ها در امان میاین طوفان

  
 (1399)نگارندگان، پایه در سمت چپ در سمت راست و اتاقک گنبدی بین منزل حوض خان تا چهلچهل پایه  اتاقک گنبدی: 14و  13ویر اتص

 پایهچهل یکانبار شامره حوض

پایه بقایای نسبتاً در مجموعۀ چهل شدهییسازۀ دیگر شناسا

-انبار است. این بنا در جانب شاملسامل و کامل یک حوض

-مرت و در راستای شامل 20×8رسا و با ابعاد رشقی کاروان

رشقی ساخته شده و شامل فضاهای مختلف جنوب-غربی

معامری ازجمله رسدر، پلکان، پاشیر، مخزن، سقف گنبدی و 

(. درگاه ورودی در جانب 17تا  15بادگیر است )تصاویر 

طاقی دارد. غربی بنا قرار گرفته و ساختار تقریباً چهارشامل

شده و روی با آجر بسته طرفشیکطاقی مانند این درگاه چهار

ماننِد شش طرفه  گیرسقف گنبدی آن یک سازۀ تقریباً باد

پلکان با طاق  رشتهیکایجاد شده است. از این درگاهی 

ر کشیده شده که منتهی به پاشی جناغی به سمت پایین

های زیادی از آن با رسوبات متأسفانه بخش وشود می

ای پر شده است. مخزن بنا نیز ساختار تقریباً گنبدی رودخانه
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بزی کند، به ارتفاع پنج و قطر چهار مرت دارد. شکل نوع شاخ

سنگ در پی و بخشی از در ساخت این بنا از مصالح الشه

در  مرتتیسان 4×25×25هایی با ابعاد آجر از ها ودیوار

خانه استفاده شده های بنا و گنبدساخت بقیۀ قسمت

های مشابه کارگیری آجراست. با توجه به نوع ساختار بنا و به

انبار تقریباً شود که آبه میرسا این احتامل دادبا کاروان

رسا و در طول دورۀ قاجاریه ساخته شده زمان با کاروانهم

تاریخی اوایل دورۀ  است. این موضوع با اشارات منابع

اند همزمان با قاجاریه کامالً قابل انطباق است که بیان کرده

امللك، انبار نیز ساخته شده است )افضلرسا حوضکاروان

های انبار برخالف بسیاری از منونه(. این حوض172: 1362

فرد مشابه دیگر در منطقه، عالوه بر داشنت سازۀ منحرصبه

فخر و کاری مخترصی نیز به شیوۀ آجر بادگیر مانند، تزئینات

دارد. 1َمدین

 
 (1399دید از جنوب )نگارندگان، پایه، انبار چهل: آب15تصویر 

  
 (1399)نگارندگان، : مسیر پلکان منتهی به پاشیر و منایی از درگاه ورودی بنا 16-17تصاویر 

 پایهچهل سهو  دوانبار شامره حوض

رسا، بقایای نیمه مرتی جنوب کاروان 40در فاصلۀ تقریباً 

 5× 3و  30×5انبار دیگر مجاور هم با ابعاد ویران دو حوض

-غربی. این دو بنا در جهت شامل(18)تصویر  مرت وجود دارد

ها در جانب رشقی ساخته شده و درگاه ورودی آنجنوب

ربی قرار دارد. بعد از درگاه ورودی، بقایای چند پله غشامل

شود که مستقیم به داخل مخزن راه دارند. مخزن این دیده می

انبارها مستطیلی شکل و در ساخت دیوار و پوشش بنا حوض

                                                           

لعابدار چینی  ساختهدستفخر یا فغفور )َف غ ف ُو ر( نوعی . 1

و  فخر .است و مدین یعنی سوراخ و گودال و مجّوف )ُم َج ّو ف(

كند مدین یکی از انواع آجرچینی است كه سطحی مشبك ایجاد می

از سنگ، مالت آهک و گچ و ساروج استفاده شده است. 

انبار با اندود ساروج پوشانده شده و دیواره و کف حوض

صورت گنبدی و با سنگ اجرا شده است. شش فضاها بهپو 

در ارتباط با تاریخ ساخت این دو بنا شواهدی موجود نیست 

های مشابه با مخزن انباراما با توجه به شناسایی حوض

 شکل در مناطق دیگر که عموماً مربوط به دورۀمستطیل

انبار گزیک شهرستان قاجاریه هستند مانند حوض صفوی تا

(، احتامالً این دو سازه نیز در 189: 1394)صدیقیان،  درمیان

اند.همین بازۀ زمانی ساخته شده

فرد در هایی منحرصبهكه عالوه بر عبور نور و تهویه باعث ایجاد سایه

 (.136: 1395شود )مؤمنی و دیگران، فضای داخلی می
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 (1399)نگارندگان، پایه سه چهلدو و انبار شامره پوشش مخزن حوض و: ورودی 18تصویر 

 پایهپایاب چهل

 پایه، پایابهای معامری مجموعۀ چهلیکی دیگر از فضا

رسا قرار گرفته مرتی جنوب کاروان 50است که در فاصلۀ 

مرت و در راستای  35×3ابعاد تقریبی این پایاب  است.

(. پایاب 21تا  19)تصاویر  رشقی استجنوب –غربی شامل

زمینی در برخی مناطق کویری آب در اصل فضای زیریا ته

با  مانند شهرستان خور و بیابانک بوده که با ایجاد یک پلکان

رسید )طباطبایی، قنات می سیردرجه به م 30شیب بیش از 

در ایران  ۀشدهای شناخته(. تقریباً متامی پایاب27: 1385

ها یا برخی ها یا روستاقنات در داخل شهر رشتهکمسیر ی

تا اما پایاب چهل پایه  اند،های ارتباطی ساخته شدهمسیر

ان است. این های شاخص دیگر ایر متفاوت با منونه حدودی

پله به  40سازه از یک درگاه ورودی تشکیل شده که با عبور از 

زمینی شود که آب زیرداخل عمق زمین منتهی به فضایی می

؛ آبی که به استناد منابع تاریخی از آمده استدستدر آن به

عمق زیاد پایاب  لیبه دلشود بلکه انبار تأمین منیقنات یا آب

 :1362امللك، افضلشده است )یاز دل زمین استخراج م

غربی قرار داشته و با درگاه ورودی بنا در جانب شامل (.172

چین ساخته شده صورت خشکهسنگ و بهمصالح الشه

گونه که بیان شد برای دسرتسی به آب باید از است. هامن

ای با شیب نسبتاً زیاد عبور کرد که در پله 40یک داالن 

رسانی ضایی تاریک با اکسیژنگیر، فصورت نداشنت نور

شد. به همین دلیل در زمان ساخت بنا دو اندک درست می

مرت از قسمت درگاه ورودی و  24و  12حلقه چاه با فاصلۀ 

عنوان اند تا بهدرست در باالی فضای داالن، حفاری کرده

مرت داشته  2و  5/1ها قطر نورگیر آن استفاده شود. این نورگیر

 چین شده است.ها دور سنگنو فضای بیرونی آ 

در ارتباط با تاریخ ساخت بنا اطالعات چندانی در دست 

انبار در دورۀ قاجاریه نیست اما به دلیل ساخت چند حوض

توان احتامل داد که این بنا شاید قبل از این دوره و حتی می

وع به نحوی در طول دورۀ صفویه ساخته شده باشد. این موض

در کتاب سفرنامۀ خراسان و کرمان نیز ذکر شده و در هامن 

دورۀ قاجاریه اشاره به قدمت زیاد پایاب چهل پایه شده 

سحر به منزل »است. در بخشی از کتاب چنین آمده است: 

كه اين منزل را چهل پايه گويند، اين [...] چهل پايه رسيديم

شده است؛ ىمحض آن است كه از اينجا قنات جارى من

اند. در اند و چهل پايه پائني بردهلهذا در قديم زمني را كنده

پله چهلم فضاى كوچىك درست كرده آب جوشيده در آنجا 

رسانيدند. ازآنجا آب جمع شده كاروانيان به مرصف خود مى

ها پائني برداشنت بىس صعوبت و خطر داشت. من از آن پله

د بىس وحشت داشت و رفته و در پائني كه آب جمع شده بو 

با استناد به (. 172: 1362امللك، )افضل [«...]تاريك بود 

این توضیحات ضمن آنکه کاربری بنا و نحوه دسرتسی به آب 

توان پی برد که سازه قدمتی بیش از ، میشدهمشخصدر آن 

دورۀ قاجاریه داشته است. همین موضوع با توضیحات 

گلیسی نیز بیان دیگری توسط رِس پرسی سایکس سیاح ان

های دارد که وجود پلکانشده است. وی چنین بیان می

بسیار این سازه و دسرتسی به آب در داخل آن باعث شده که 

مناسبی نیز برای ارشار منطقه باشد )سایکس،  گاهیمخف

شاید به دلیل  (. با توجه به این توضیحات و48-47: 1336

ب بود که در هامن رشایط سخت دسرتسی به آب در این پایا

رسا ساخته انبار در پیرامون کارواندورۀ قاجاریه چند حوض

به فراموشی رفته است.کم کمشده و استفاده از پایاب 
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 (1399)نگارندگان، گیرهای آن پایه و یکی از نورپایاب چهلورودی : 19-20تصاویر 

 
(1399)نگارندگان،  پایهو سازۀ احتاملی دستشویی مجموعۀ چهل 3انبار : موقعیت پایاب، حوض21تصویر 

 رسویس بهداشتی

 سهمرتی از آن  30رسا و به فاصلۀ رشقی کارواندر جنوب

قرار دارد که یک فضای آن تقریباً تخریب  فضای معامری

و ارتفاع  3×2 و 2×2شده است، اما دو فضای دیگر ابعاد 

دارند که با مصالح سنگ و مالت گل و بدون پوشش مرت  5/1

ها در مناطق دیگر اند که مشابه آنسقف ساخته شده

شناسایی نگردید. با توجه به چند دلیل که در مطالعۀ این ابنیه 

-شود که در گذشته بهد چنین احتامل داده میمالحظه ش

اند: وجود عنوان رسویس بهداشتی مجموعه کاربرد داشته

سه سازه کوچک مجاور هم با سه درگاه ورودی جداگانه، 

داشنت مجرای خروجی آب در زیر گوشۀ دیوار هر سه بنا، 

رسا که رو رشقی کاروانوجود درب کوچکی در جانب جنوب

شود و نیز مصاحبه شفاهی با شخصی از میها ببه این سازه

الدینی که در گذشته از این ینقلی تاجحسساله بنام  115

مجموعه عبور کرده و اشاره به کاربری این ابنیه کرده است. با 

عنوان بهدر گذشته  هااین فضا احتامالًتوجه به شواهد مذکور 

بودند.شده  ساختهپایه رسای چهلرسویس بهداشتی کاروان

 
(1399)نگارندگان،  پایهمجموعۀ چهل بهداشتی رسویس: 22تصویر 

 پایهکوره آجرپزی چهل

رسا قرار رشقی کاروانمرتی ضلع شامل 12این کوره به فاصلة 

دهد که بنا . معامری کوره نشان می(23)تصویر  گرفته است

و ضخامت دیواره  170، عمق 420صورت مدور بوده و قطر به

ای بوده های تنورهاین کوره از نوع کورهمرت دارد. سانتی 80

-است که معموالً با چوب کوره را روشن و حرارت را ایجاد می

باشد، از نوع کوره تنوری می کردند. با توجه به اینکه این کوره

احتامل دارای پوشش گنبدی بوده و دود حاصل از آتش به

شده کشی در سقف به بیرون هدایت میداخل تنوره از دود 

است. عالوه بر دودکش سقف کوره، در داخل کوره و روی 

هایی برای انتقال دود ساخته شده بدنه دیوار نیز دودکش
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-ارتفاع این کوره نسبت به محیط اطراف نیم مرت میاست. 

با توجه به شواهد موجود و شناسایی تعدادی آجر باشد. 

گدازه شده در داخل بنا، احتامالً  یده یاحرارت دتقریباً 

مرت در این کوره تولید سانتی 25×25×4آجرهایی با ابعاد 

نیز جوش کوره و کوره  عالوه بر داخل بنا، در پیرامونشد. می

که خود  با حجم زیاد مشهود است های گدازه و دفرمهآجر

با توجه به شواهد . داللت متقنی بر کاربری اصلی سازه دارد

حتامالً از آجرهای تولیدی این کوره در ساخت اموجود 

 ،شداستفاده میهای دیگر مجموعه برخی بنارسا و کاروان

های تولیدی این کوره و با همین ابعاد در بنای زیرا مشابه آجر

شامره یک  انبارهای دیگر مانند حوضرسا و بناکاروان

 کاررفته است.به

، اطاقی با ابعاد آن مرتی 50لع غربی کوره و به فاصلة در ض

 90 های این سازهو ارتفاع یک مرت قرار دارد. عرض دیوار 6×3

نظر به . آن در ضلع غربی قرار داردو ورودی  بوده مرتسانتی

متام باقی مانده یا بیشرت آن کامالً اینکه این سازه احتامالً نا

بری و قدمت آن سخن توان در مورد کار شده منییبتخر

گفت.

 
(1399)نگارندگان، پایه : کوره آجرپزی چهل23تصویر 

 پایهچهل بانیدیده برج

رسا و روی یک مرتی رشق کاروان 135پایه به فاصلة برج چهل

ها و از قافلهبانی بلندی و لبة پرتگاه قرار دارد که جهت دیده

)تصویر  رسا ساخته شده استکارواننزدیکی کاروانیان در 

صورت مخروطی بوده و قطر آن در پایین پایه به. برج چهل(24

شود از هر چه ارتفاع بنا بیشرت می است اماچهار مرت سازه 

ارتفاع دارد شود. این بنا حدود شش مرت قطر آن نیز کاسته می

 110قرار گرفته که  ر ضلع رشقیدآن نیز ورودی اصلی  و

این برج یک مرت  ۀ. ضخامت دیوار مرت ارتفاع آن استسانتی

شود، از ضخامت باشد و هر چه بر ارتفاع برج افزوده میمی

شود. این برج در دو طبقه ساخته شده که دیواره آن کاسته می

ورودی طبقه  است و طبقه اول جهت اسرتاحت نگهبان بوده

طبقه دوم احتامالً . شدقه اول انجام میدوم از داخل طب

هایی روزنه آندورتادور  زیرا شد،میبانی استفاده جهت دیده

 ایدر ضلع شاملی آن نیز پنجره. برای این منظور وجود داشت

یک درب سنگی  ایجاد شده کهمرت سانتی 80×50با ابعاد 

یک دو طاقچه و عالوه بر این، . ، داردسنگی ۀروی پاشن

کار شده است. در ساخت  درون دیوار نیز دیواریبخاری 

دیوار طبقه اول و دوم برج از سنگ به همراه مالت گچ و خاک 

استفاده شده و منای بیرونی بنا بین درزهای سنگ نیز با این 

مالت پر شده است و در پوشش بین دو طبقه از آجرهایی با 

مرت همراه با مالت خاک و گچ سانتی 25×25×5ابعاد 

صورت پوشش سقف دو طبقه به .فاده شده استاست

نورگیری قرار دارد. در  ،باشد و در مرکز دو پوششعرقچین می

بام پلکانی قرار دارد که به پشتنیز ضلع غربی طبقه دوم 

 به ارتفاع آجری بام هم دیواریشود. فضای پشتمنتهی می

اندازهایی داخل و سنگ داردمرت جهت نگهبانی سانتی 180

-ر ایجاد شده که در صورت حمله از داخل این سنگدیوا

. (25ند )تصویر یندازاندازها سنگ را باالی رس مهاجامن ب

بانی روی بدنة دیوار قرار هایی جهت دیدهعالوه بر این روزنه

های بنا یل آنکه آجربه دلبا توجه به شواهد موجود و دارد. 

د، احتامالً این رسا هستنازلحاظ ابعاد کامالً مشابه با کاروان

رسا و در طول دورۀ قاجاریه ساخته زمان با کاروانبنا نیز هم

های مشابه این برج که در نزدیکی شده است. ازجمله منونه

بانی توان به برج دیدههای دیگر ساخته شده، میرساکاروان

رسای نوگنبد در مسیر ارتباطی نائین به یزد، اشاره کرد کاروان

اریه ساخته شده است )کیانی و کالیس، که در دورۀ قاج

(.12: 1388نژاد، جلودار و صفی؛ اسمعیلی190: 1373
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(1399)نگارندگان، و بخشی از فضای داخلی آن  پایهبانی مجموعۀ چهلدیدهبرج منایی از : 25و  24ویر اتص

 پایهچهل مجموعۀ درآمده دستبه آثار منقول

عالوه بر مطالعۀ آثار  پایهچهل ۀمجموع میدانی بررسی در

های پراکندۀ سطحی نیز توجه شد و این معامری آن، به یافته

گذاری تقریبی ای و تاریخها نیز جهت مطالعۀ مقایسهیافته

 قطعه سفال 10 احتاملی بررسی شدند. در این بررسی تعداد

. از این تعداد چهار قطعه (26)تصویر  ردیدآوری گجمع

متأسفانه باشد. مربوط به لبه و شش قطعه مربوط به بدنه می

ها سادۀ بدون نقش یا با تزئینات اندک و غیر بیشرت این سفال

ها مشکل است، اما گذاری تقریبی آنشاخص بوده که تاریخ

دار چند قطعه تزئین نقاشی زیر لعاب آبی و سفید و لعاب

رنگ سبز با خمیرۀ رسی دارند که احتامالً مربوط به دوران تک

ویژه دورۀ صفویه تا قاجار باشند )جهت مقایسه اسالمی و به

(.Watson, 2004: 268پایه ر.ک: سفال آبی و سفید چهل

  
 (1399نگارندگان، پایه )چهل ۀمجموع شده درییشناساهای از سفال و طرح تعدادی : عکس26تصویر 

-در مسیر ارتباطی خراسانمنزلگاهی پایه رسای چهلکاروان

 نکرما

پیدایش راه در ایران و تأسیسات مربوط به آن رسگذشتی 

که خاور را به باخرت  ناها و معابر کنونی ایر بسیار کهن دارد. راه

آن  های بیرون از مرزو شامل را به جنوب و کشور را به رسزمین

دهد کم و بیش با جزئی تغییر که علم و صنعت پیوند می

هامن مسیرهای  ،جدید در این اواخر در آن به وجود آورده

گسرتش ادیان، (. 10: 1370است )پیرنیا و افرس،  باستانی

در دوران باستان از  و اقتصادی ها و تفکرات سیاسیفرهنگ

داری از ر عواملی چون برخو . گرفتها صورت میطریق این راه

های فراوان و ها و آبادی، وجود شهرذخیرة آب و مواد غذایی

 هاراه این در مسیرراهی دیگر های بینیا سازه رساها کاروانده

ها ای در توسعه و استمرار استفاده از آنکنندهنیز نقش تعیین

. (35: 1389الدانی و کجباف، ترک) انددر طول تاریخ داشته

ها، جادة معروف به ابریشم یا هامن این راه ترینیکی از مهم

خراسان بزرگ بود که در اصل شاهراه ارتباطی رشق و غرب 

آمد. راه ابریشم متشکل از یک حساب میجهان آن دوران به

شاهراه اصلی و چندین راه فرعی دیگر بوده است. یکی از 

های فرعی این جادۀ ارتباطی در قسمت جنوب مسیر

یزد و کرمان -سیستان و بجستان-ر هراتخراسان و در مسی

(. این مسیر که در 100-101: 1368بود )میراحمدی، 

خراسان تا سیستان و کرمان و در یک منطقۀ کویری  حدفاصل

در منابع تاریخی دوران اسالمی  کراتبهو بیابانی قرار داشته، 

عنوان منونه (. به100: 1376منش، یاد شده است )عرفان

دان قرن چهارم هجری در بخشی از کتاب فیحوقل جغراابن

ها، منازل و دارد که اگر مسافران به راهخود چنین بیان می

های مسیر کرمان تا خراسان آشنا نباشند، هرگز رساکاروان

حوقل، های این مسیر عبور کنند )ابنتوانند از بیابانمنی
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ی (. در ارتباط با این مسیر بیابانی بسیار طوالن141: 1366

دان قرن چهارم هجری نیز توضیحات مقدسی جغرافی

دارد که در طول مفصلی ارائه کرده است. وی چنین بیان می

این مسیر هیچ روستا یا شهر یا رود دامئی وجود ندارد اما 

های بسیار در طول آن ایجاد شده است انبار و گنبدآب

( که همین موضوع توسط 716 -718: 2 /1361مقدسی، )

)حامدکرمانی، رخان دیگر نیز بیان شده است برخی مو 

: 1340؛ اصطخری، 139: 1384؛ قبادیانی، 6-5: 1326

های (. اشارات فراوان منابع تاریخی به این مسیر و سازه186

راهی آن حکایت از اهمیت بسیار آن در معامری گوناگون بین

ای از تاریخ دارد. مسیری که حتی بعد از شهادت امام برهه

در مشهد و افزایش تدریجی شیعیان اثناعرشی،  )ع(رضا

. این (271: 1371)گابریل،  کنداهمیتی مذهبی نیز پیدا می

موضوع از دورۀ صفویه به بعد و با رسمی شدن مذهب تشیع 

واسطۀ آن آثار در کشور از اهمیت بیشرتی برخوردار شده و به

 شود )ترکامن،راهی متعددی در طول این مسیر ایجاد میبین

رسا و هرچند در قبل از این دوران هم کاروان(؛ 611: 1382

، اما با توجه به ساخته شدهدر طول این مسیر هایی رباط

شناسی موجود و اطالعات منابع تاریخی شواهد باستان

انبارهای این مسیر در ها و حوض، رباطهارساکاروان بیشرت

بنیه، . یکی از این ادورة صفوی و قاجار ساخته شده است

پایه است که به استناد مطالعات رسای چهلمجموعه کاروان

ای بیشرت ابنیۀ آن در طول دورۀ قاجاریه یا میدانی و کتابخانه

رسای چهل پایه کارواناند. اندکی قبل از آن ساخته شده

کاروانرسای حوض خان در شامل و  منازلدر بین امروزه 

 .قرار دارد ،در جنوب 1دربند یرساکاروان

پایه در آن قرار دارد از شهرهای رسای چهلمسیری که کاروان

مرکزی و جنوبی ایران ازجمله کرمان و بندرعباس به سمت 

ویژه نیشابور و مشهد منتهی شده و در اینجا به راه خراسان به

شود. در طول این مسیر خراسان بزرگ یا راه ابریشم متصل می

ی گنبدی متعددی در هاتک اتاقانبار و رسا، حوضانکارو 

ها در حال گذشته ایجاد شده که بقایای معامری برخی از آن

پابرجا باقی مانده است. منازل مشهد تا  همچنانحارض 

                                                           

دربند امروزه در تقسیامت سیاسی جزء استان  یرساکاروان. 1

 .کرمان است

کرمان در برخی منابع تاریخی دورۀ صفویه تا اواخر قاجاریه و 

که با  شدهانیبطور دقیق به سفرنامه خراسان و کرمانویژه به

شناسی نیز مطابقت دارد. در های میدانی باستانداده

و در ذکر  شدهنوشتهبخشی از این کتاب که در دورۀ قاجاریه 

بند خراسان تا دربند کرمان، اشاره به منازل منازل بین نای

پایه و سپس دربند شده که هر یک بند، حوض خان، چهلنای

توجه در دارند. نکتۀ قابل فاصله گریکدفرسخ از ی 6تا  5بین 

راهی دیگر این مسیر توصیف این راه ارتباطی اشاره به آثار بین

-انبار، تکاست که اهمیت زیادی دارند. این آثار شامل: آب

های کوچک گنبدی و میل راهنامی سنگی در مسیر بنا

پایه و چند میل راهنامی سنگی دیگر به حوض خان تا چهل

 پایه تا دربند، استیگر در مسیر چهلاز یکد فرسخکفاصلۀ ی

ی ها(. دلیل ساخت میل167-172: 1362امللک، )افضل

هموار بودن سطح  پایه تا دربندویژه در مسیر چهلراهنام به

. بر همین اساس دشت و عدم برجستگی و دید ناکافی بود

بتواند مسیر ها ا کمک آنتا کاروانیان ب ها ساخته شداین سازه

 اصلی منحرفو از مسیر  شناسایی کردهرسا را وانبین دو کار 

این مسیر ارتباطی در رسارس دورۀ  .(27)تصویر  نشوند

عنوان یکی از قاجاریه و حتی اندکی پس از آن نیز همچنان به

که حتی سیاحان نحویهای اصلی شناخته شده بوده بهمسیر

 پرسی اند. مثالً رِس خارجی اواخر این دوره نیز از آن عبور کرده

سایکس سیاح انگلیسی در توصیح این راه ضمن اشاره به 

-پایه به برخی بنابند، حوض خان و چهلمنازل آن مانند نای

های دایر یا مرتوک، پایاب و انبارراهی همچون آبهای بین

: 1336های راهنام، نیز پرداخته شده است )سایکس، میل

و  مسیراین در طول دیگری که توجه از نکات جالب(. 48-43

های میدانی شناسایی شد، تعدادی از در طی بررسی

های سادۀ تک و بدون استقرار پیرامونی در آن است. قرب

شود این قبور متعلق به افرادی بوده که در احتامل داده می

جا طول مسیر فوت کرده و توسط سایر کاروانیان در هامن

قبله روبهاین قبور موجود شواهد  اند. با توجه بهدفن شده

مشخص  هاآندو سنگ برافراشته در باالی و پایین  بوده و

.(28)تصویر  است
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قبور باقی مانده در کنار و یکی از  در سمت راست کرمان –های برافراشته و میل راهنام در حاشیة جاده قدیمی خراسان : سنگ27-28ویر اتص

 (1399نگارندگان، ) در سمت چپ کرمان-جاده قدیمی خراسان

 گیرینتیجه

شهری، های بینناپذیر راهدر گذشته یکی از رضوریات جدایی

رسا بوده است. در های خدماتی همچون کاروانوجود سازه

-رسا، وجود سازهبیابانی عالوه بر کاروانمناطق کویری و نیمه

اهمیت داشت. یکی  انبار نیز بسیارهای دیگری همچون آب

کرمان -از این مسیرهای ارتباطی مهم در گذشته جادۀ خراسان

بیابانی قرار ای کویری و نیمهبود که بیشرت آن در منطقه

تنها از بعد سیاسی و اقتصادی داشت. این جادۀ ارتباطی نه

اهمیت داشت، بلکه به استناد منابع تاریخی از جنبۀ مذهبی 

ه است. به همین دلیل، از دورۀ ای داشتنیز جایگاه ویژه

صفویه به بعد و با رسمیت مذهب تشیع، توجه بیشرتی به 

راهی در آن ایجاد این مسیر شده و تعداد زیادی بناهای بین

کرمان در -شد. در حال حارض بخشی از جادۀ خراسان

حدفاصل دو شهرستان دیهوک خراسان جنوبی و راور کرمان 

راهی این مسیر های بینعه بناقرار گرفته است. یکی از مجمو 

پایه چهل شدهاشارهکه در منابع تاریخی گوناگون نیز به آن 

-های معامری گوناگون با کاربریاست. در این مجموعه سازه

های متفاوت وجود دارد که احتاماًل در دو یا چند دورۀ زمانی 

اند. با توجه به مطالعات میدانی صورت گرفته و ساخته شده

پایه در گذشته و قبل از دورۀ ناد به منابع تاریخی، چهلنیز است

کوچک  قاجاریه احتامالً دارای یک پایاب و چند اتاقک

ای گنبدی بوده است. اینکه این ابنیه دقیقاً در چه دوره

ها که اند متأسفانه با مطالعۀ شواهد معامری آنساخته شده

، ای صورت گرفتهاند و مطالعات مقایسهبسیار ساده

-دست نیامد، اما با استناد به منابع تاریخی میاطالعاتی به

توان حداقل تاریخی بین قرن چهارم تا یازدهم هجری را برای 

شدۀ این ابنیه که در ییشناساها در نظر گرفت. کاربری آن

مطالعات میدانی و استناد به منابع تاریخی شناسایی شد 

دی و مکان های گنبشامل اتراقگاه موقتی برای اتاقک

زمینی برای پایاب بوده است. این دسرتسی و برداشت آب زیر

پایه از یک جنبه در مطالعات راهی چهلدو نوع بنای بین

شناسی اهمیت زیادی دارند، زیرا تاکنون کمرت بنای باستان

راهی شناسایی های بینمشابهی در سایر مناطق و در مسیر

این ابنیه را داشته  شده که سیام و کاربری مشابهیمعرفو 

باشند. مشابه این ابنیه در بررسی میدانی مسیر حوض خان 

پایه نیز شناسایی شد که احتامالً در گذشته همین به چهل

 اند.کاربری را داشته

انبار پایه شامل سه حوضهای مجموعه چهلگروه دیگر بنا

سامل انبار سامل و نیمهشود. با توجه به وجود سه حوضمی

توان این این مجموعه و نیز استناد به منابع تاریخی میدر 

قبل از دورۀ  انباراحتامل را داد که حداقل یک یا دو حوض

قاجاریه ساخته شده باشد، زیرا با استناد بر منابع تاریخی 

استفاده از پایاب به دلیل عمق زیاد و تاریک آن، برای 

کاروانیان بسیار سخت بوده است. به همین دلیل و قبل از 

های دیگر این مجموعه، در مرحلۀ دوم رسا و بناساخت کاروان

ر آن ساخته شده بود. اینکه انبار داحتامالً یک یا دو حوض

تاریخ دقیق ساخت این ابنیه چه زمانی بوده چندان مشخص 

توان احتامل داد که شاید در طول دورۀ صفویه نیست، اما می

ها ساخته شده باشند، زیرا یا قبل از دورۀ قاجار این سازه

مشابه این ابنیه با همین بازۀ زمانی در مناطق دیگر همچون 

یان استان خراسان جنوبی شناسایی در م شهرستان خوسف و
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-شده است. در مرحلۀ سوم و در طول دورۀ قاجاریه به چهل

های پایه توجه بیشرتی شده و چندین بنای گوناگون با کاربری

متفاوت برای آن ساخته شد. موضوعی که هم با مطالعات 

توان آن را مالحظه کرد و هم در منابع ای ابنیه میمقایسه

آن اشاره شده است. در طول این دوره یک  تاریخی به

رسای بانی مشابه کاروانکاروانرسای بزرگ با چهار برج دیده

بانی انبار، یک برج دیدهخان، احتامالً یک یا دو حوضکبوتر

در باالی کوه نزدیک بنا مشابه برج نوگنبد، یک کوره تولید آجر 

ین و چند رسویس بهداشتی، در این مجموعه ساخته شد. ا

-هایی با کاربریاقدامات معامری گسرتده و ساخت سازه

دهد که این راه تجاری در طول دورۀ های گوناگون نشان می

های میدانی کند. در بررسیقاجاریه اهمیت بیشرتی پیدا می

های این مجموعه عالوه بر شواهد معامری، تعدادی یافته

ه منقول همچون قطعات سفال و شیشه نیز شناسایی شد ک

گذاری ها چندان شاخص و قابل تاریخمتأسفانه بیشرت آن

شود که حداقل ای نبودند، اما این احتامل داده میمقایسه

ها مربوط به قرون یازدهم تا سیزدهم هجری برخی از آن

 باشند.

با توجه به توضیحات ارائه شده و استناد به مطالعات میدانی 

ی گوناگون در مجموعۀ ای، روند ساخت آثار معامر و کتابخانه

 آغازپایه احتامالً از قرن چهارم و پنجم هجری راهی چهلبین

و تا دورۀ قاجاریه ادامه یافته است. بر همین اساس  شده

های کوچک گنبدی و پایاب در آن احتامالً ابتدا اتراقگاه

ای بین ساخته شده و سپس با توجه به نیاز کاروانیان در دوره

انبار در آن ایجاد جار یک یا دو حوضحکومت صفویه تا قا

شده است. در مرحله سوم و با توجه به اهمیت بیشرت این 

ی این مجموعه که ترین بنامسیر در طول دورۀ قاجاریه بزرگ

های رسا باشد و تعدادی ابنیه دیگر با کاربریهامن کاروان

انبار، در آن ساخته شد. متأسفانه در متفاوت همچون حوض

مهری قرار راهی ارزشمند مورد بیاین مجموعۀ بین حال حارض

گرفته و روند تخریب آثار معامری متنوع آن بیش از پیش شده 

 است.

 منابعفهرست 
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کوشش ایرج افشار. تهران: بنگاه ترجمه و نرش به .املاملک
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 . تصحیح مهدی بیانی. تهران: دانشگاه تهران.أفضل
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 دنیای کتاب.
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 الله روشنی. تهران: طوس.کوشش قدرت. بهکرمان

آشنایی با معامری اسالمی (. 1390) .کریمپیرنیا، محمد .7

 . تهران: دانشگاه علم و صنعت.ایران

راه و (. 1370). الله افرسکرامتو  پیرنیا، محمدکریم؛ .8

 . تهران: آرمین.رباط

 .آراى عباىستاريخ عامل(. 1382) .بيگتركامن. اسكندر  .9
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