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داد و در اين عصر . هاي شكوفايي اقتصاد ايران است دانيم عصر صفوي يكي از دوره كه مي چنان
 پي امنيت و آسايشي بود كه از طريق عواملي از ن دراي از رونق خاصي برخوردار بود و ستد

 يكي از مراكز مهم تجارت بود وتبريز . بودپديد آمده سراها و بناهاي عمومي  جمله ايجاد كاروان
 بازرگانان و اقامت در اين رفت و آمِد. ي مهم تجارتي در اين شهر تردد داشتندها كاروان
سراها   و تسهيالتي كه از طريق كاروانكردند  ايجاد ميسراها سراها و امنيتي كه اين كاروان كاروان

سراها تبديل به  گرفت، باعث شد كه اغلب اين كاروان در اختيار سوداگران و بازرگانان قرار مي
  .دمراكز تجارتي شو

د، كه عموماً لي و امكانات رفاهي برخوردار بو از ساخت محكم و نماي عاها اكثر اين منزل  
 دقت بيشتري ها معموالً در احداث اين ساختمان. دكر ميارائه ران خدمات به رايگان به مساف

سراي شاه  كاروانتاورنيه دربارة  براي مثال .اند  گزافي را متحمل شدهةصرف شده است و هزين
 ةهزار اكو هزين مبلغ يكصد «:گويد  مي، كه از آن ديدن كرده است،عباس صفوي آذربايجان

  ١.»ساخت آن شده است
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 قرن ٢٥«اند  ساله دارد و آنطور كه نوشتههزار سراسازي در تاريخ ايران قدمت چندين  انكارو  
سراها يكي از شاهكارهاي معماري ايراني  اين كاروان ٢.»گذرد سراسازي ايران مي از بنياد كاروان
توانست مورد استفاده  هاي مختلف مي ي آن اين بود كه در جنبهها  از ويژگي.شود محسوب مي

 سراي تجاري، حائز اهميت عنوان به بخش اقتصادي آن ، گيرد و از اين كاربردهاي مختلفقرار
 ةچرا كه نبض اقتصاد كشور را در دست داشت و همين مورد اخير عامل مهمي براي ادام. است

  .حيات آن تا عصر حاضر بود
هاي تبريز و  محلهتقريباً در تمام . ده بودشسراهاي متعددي بنا  در تبريز و اطراف آن كاروان  
  .آثار چندي از اين بناها هنوز باقي است. سرا ساخته شده بود هاي آن كاروان جاده

سراهاي  كاروانبررسي سراسازي در ايران به   كاروانةما در اين مقاله ضمن مرور تاريخچ  
در پايان مقاله نيز تصاويري از . ايم آذربايجان در عصر صفوي از لحاظ اقتصادي پرداخته

. شود  شاهد ارائه ميعنوان بههاي آن  سراهاي ايران و مخصوصاً آذربايجان و يا پالن و نقشه اروانك
  .اميد است با تمام نواقص مورد توجه قرار گيرد

  
  سازي در ايرانسرا كاروانمروري بر تاريخ 

اختند و س  مي ي دور براي حمل و نقل و داشتن يك ارتباط مرتب و منظم، جادهها از زمانايرانيان 
 و داخل شهرها ها مسافران به راحتي در رفت و آمد بودند و براي سهولت و آسايش، در بين راه

  .ساختند تا كاروانيان در آنجا رحل اقامت افكنند هايي ميسرا كاروان
ي ها منزل  در تمام طول راه،«  :نويسد  هخامنشيان ميامپراتوري شاهي ةجاددربارة هرودوت   

اين منازل داراي «: نويسد و در توصيف آنها مي. »هاي دلپذير وجود داردراس كاروانشاهي و 
 غذايي نيز ة جير، نظاميان داراي مجوزه بودند كه به مسافران مخصوصاًانبارهايي از آذوق

ماً از طرف ها دائ اين جادهها و اهميت آن تا بدانجا بود كه  توجه هخامنشيان به جاده ٣.»پرداختند مي
  ٤.داشت و تحت مراقبت قرار شد رل ميمأمورين كنت

يي كه ها  و منازل بين راهي مورد توجه بود و از اهميت كاروانها  اشكانيان نيز جادهةدر دور  
 از سودي كه از اين رهگذر عايد ،گذشتند آمدند و در مسير خود از ايران مي از چين و روم مي
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 و ها ها منزلگاه در اين جاده«كردند و  ي ميها رسيدگ  به جادهرو از اين. غافل نبودندشد  آنان مي
 ةو با آگاهي از درآمد پرسود بازرگاني و اهميت جاد ٥.»سراهايي نيز ايجاد كرده بودند كاروان

 ابريشم پيوسته رفت و آمد داشتند ةبازرگاناني كه تحت فرمانروايي اشكانيان در جاد «رايابريشم ب
 يا ها هايي كه بازرگانان را از منزلگاه نقشه  مه دادند،هاي راهنما را ادا سنت كهن انتشار نقشه

  .ساخت  مطلع مي٦»توانستند مسافران را پناه دهند مياي كه  هاي عمدهسرا كاروان
ها و رفاه بازرگانان  در حفظ جادهو در عصر ساسانيان نيز به امر تجارت عنايت داشتند   

هاي سرا كاروان  رو خود را بهبود بخشيدند،ي قلمها راه«ايرانيان در اين عصر . كردند كوشش مي
  ٧.»هاي بازرگاني فراهم كردند  كاروان آب انبارهاي بيشتري براي وبيشتري ساختند

 اسالمي و مغوالن همچنان ادامه داشت و ةي بعد حتي در دورها همين روش در سال  
 كاالي خود ةگران با عرضكردند تا سودا هاي مجهز از بازرگانان پذيرايي ميسرا كاروانايرانيان با 

  .سان اقتصاد كشور را رونق بخشند ه خريد و فروش مشغول شوند و بدينب
 ةي عضدالدوله در سدسرا كاروان طوس و  ةالرشيد در جاد هاي بزرگ هارونسرا كاروان«  
 آن باعث شده ةسازي در ايران و نقش ارزندسرا كاروان ةسابق. هايي از اين دوره است  نمونه٨»دهم

 همين تلفظ ايراني موجود  هنوز باسرا كاروان جهان كاروان و ةي زندها امروزه در زبان«ت كه اس
  ٩.»است
 در اين رو از اين. داشتوجود  تجارت عالقه و توجه وافر و بازرگاني بهعصر صفوي در   

 و در شهرهاي ها  هستيم كه در كنار راهسرا كاروانبناهاي زيبايي با عنوان ساخت عصر شاهد 
 ةها بهترين وسيلسرا كارواناين . اند اند، ساخته شده بزرگ كه از نظر تجارت مورد توجه بوده

 و در نتيجه يكي ها  رهروان و تأمين امنيت راهةآسايش مسافران و حفظ كاالهاي آنان، تأمين آذوق
ي حاك شاه عباس در عصر سرا كاروان ٩٩٩ ةافسان. شده است  ارتباطي محسوب ميةاز مراكز عمد

  ١٠.از اين توجه شاهانه بود
در .  استها و يا در ورودي شهرهاي مهم ساخته شده ها در كنار جادهسرا كاروانمعموالً اين   

سراها از اعتبار  كاروان در اقتصاد و يا سياست كشور داشتند، يشهرهاي بزرگ كه نقش مهم
  .نا شده بودم مانند دژ ب، حتي بعضي از آنها از لحاظ استحكاخاصي برخوردار بود
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 في از جمله مذهبي، آموزشي، سياسي وها كاربرد مختلسرا كاروانالزم به يادآوري است كه   
  . نقش اقتصادي است كه مورد بحث اين مقاله است،ترين نقش آن نظامي داشت اما مهم

  

  هاي آنسرا آذربايجان و كاروان

  بازارهاي آذربايجان و اهميت اقتصادي آن ) الف

نيز  صفوي ة در دور. از قديم يكي از شهرهاي مهم ايران بود،ركز آن تبريزآذربايجان و م
ترين   و از لحاظ تقسيمات كشوري يكي از اصلي١١» حكومت بودةآذربايجان، جزء اصلي و هست

  .شد كشور محسوب ميت اياال
 به علت وضعيت جغرافيايي خود چندين قرن محل تالقي ، مخصوصاً تبريز،آذربايجان  

كردند اين شهر  يي كه كاالي تجارتي حمل ميها كاروان. گذشت اروپا مي  بود كه از آسيا وييها راه
مالكي بود  مة مورد توجه هم تبريز كاالهاي خود ديدند؛ از اين لحاظةرا بهترين مكان براي عرض

  .طلب بودند كه از نظر تجارت توسعه
براي  شاه عباس كبيردر عصر صفوي كه روابط خارجي گسترش يافته بود و مخصوصاً   
 كاالهاي ةسوداگران براي عرض.  تجارت با كشورهاي بزرگ آن عصر ارتباط برقرار كردةتوسع

 كه مورد توجه و محل تردد اين تبريز از شهرهايي بود. هاي ايران روانه شدندخود به بازار
  .گرفت ميبازرگانان قرار 

 خاطرات خود از تبريز و بازارهاي  در،اند كه در اين عصر به تبريز مسافرت كرده كساني  
: نويسد  صناعت و تجارت تبريز ميةبارة آنهاست؛ وي درشاردن از جمل. اند پررونق آن سخن گفته

 ممالك ةاز كلي. شوند نيز بسيار زياد است تعداد بيگانگاني كه در تمام اوقات در اين شهر ديده مي«
 مخزني،( فروشگاهي ،دانم كه در اين بلد   نميمن كاري. دندر تبريز سكونت دارهايي  گروهآسيايي 

  ١٢».از آن وجود نداشته باشد) اي مغازه 
تبريز و  همچنين كارري جهانگرد ايتاليايي كه در عصر صفوي به ايران سفر كرده است،   

هاي عالي و محكم دارد و سرا كاروان بازار و ،تبريز« : كند گونه وصف مي بازارهاي آن را اين
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ان مختلف را به خود جلب كرده شماري از تجار و بازرگان  تجاري اين شهر گروه بيموقعيت مهم
  ١٣.»است
 شهر بزرگ و عنوان به از تبريز ،تاورنيه كه اندكي بعد از شاردن از ايران ديدن كرده است  

  ١٤».التجاره در آنجا هست  كثيري تجار و مقدار وافري مالةعد« : نويسد كند و مي پرجمعيت ياد مي
 البوالي توگوز فرانسوي است كه نمايندگي كمپاني هند را در اصفهان ،ديگر از سياحان  
 تبريز را بهترين شهر تجارتي آسيا ه، به تبريز سفر كرد١٦٤٥ نوامبر سال ٢٩در كه وي . داشت

 با خود يي مختلفهاكه كاال« داند مييي ها عبور كاروانكند، و علت آن را به خاطر  في ميمعر
  ١٥.»كنند حمل مي

ديگر از شهرهاي آذربايجان است كه بازارهاي آن در عصر صفوي رونق يافته يكي اردبيل   
طرف اسالمبول و ازمير باعث شده ه تجارت ابريشم از گيالن و شماخي ب« تاورنيه نظر بهبود، 

ت يافدر آن حد افراط ه التجاره ب است كه اردبيل داراي اهميت باشد و مثل تبريز همه قسم مال
 آذربايجان گذر ةكه مشاهده شد، تقريباً اكثر سياحان و يا بازرگاناني كه از منطق  چنان١٦».شود مي

  .اند اند شهرها و بازارهاي آن را ستوده كرده
  سراهاي آذربايجان كاروان )ب

ها نيز از  در بيشتر سفرنامه. زيادي ياد شده استسراهاي  كارواندر تاريخ آذربايجان از 
 به توان سراهاي معروف اين عصر مي كارواناز .  بناهاي عالي ياد شده استعنوان بهها سرا كاروان
ه اسماعيل، ي شاسرا كاروان) جهان شاهي(ي شاه جهان سرا كارواني زبيده، سرا كاروان
هاي تبريز  تقريباً در تمام محله.  اشاره كردسراي دختر شاه جهان كاروان و سراي پيربوداق كاروان
  ١٧.هاي متعددي ساخته شده بوداسر كاروان
شمار  ثروت و تجارت دومين شهر ايران بهتبريز را از لحاظ بزرگي تعداد نفوس،   ،شاردن  

تنها از لحاظ سياسي بلكه از نظر اقتصادي جايگاه بس    نهآورد، لذا روشن است چنين شهري مي
گرفت، بلكه  ارجي قرار مي مسافران خهبنابراين نه فقط مورد توج. مهمي را در كشور دارا است

 آبادي و رفاه عمومي اين شهر بكوشند و براي آرامش دركرد  مسئولين مملكتي را نيز وادار مي
  .خاطر مردم و مسافران اين منطقه بناهاي عمومي بسازند
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ا تسهيالت ويژه به مسافران گرفت و ب  رايگان در اختيار مردم قرار ميطور اغلب اين بناها به  
امنيت قلت خطرات «قول شاردن ه  كه بهمين مسئله باعث شد. داد ه خدمات ارائه ميپيش تجارت

 ١٨»و كمي مخارج كه معلول كثرت تعداد عمارات عمومي مخصوص مسافرين در سرتاسر ايران
  .زداست، سهولت جهانگردي و سياحت در ايران را فراهم سا

 خارجيان ساخته براي صومعه ورتص به« كه هستندها يكي از اين بناهاي عمومي سرا كاروان  
ساختماني به هاي تبريز را از لحاظ سرا كارواننظر جهانگردي است كه از البته اين  ١٩.»اند شده

 است كه مسافران خارجي از اين اي بهره ولي منظور ما اشاره به نوع صومعه تشبيه كرده
  .بردند سراها مي كاروان
يك منزل ساده و به بعضي از آنها . وقعيت آن داشت بستگي به مسرا كارواناعتبار و اهميت   

 معموالً اين نوع .ندگذراند شد كه مسافران يك شب را در آن مي استراحتگاه موقت خالصه مي
شهر يا نزديكي آن ساخته سراهايي كه در درون  اروانكاما . شد  ساخته ميها  در بين راهسرا كاروان

 توانست ود كه ميبعضي چنان بزرگ ب  ،اي برخوردار بود ات و تسهيالت ويژه از استحكامشده بود
 رزطه و با صد اتاق ببود ها معموالً دوطبقه سرا كاروان اين .د نفر را در خود جاي دهسيصد
در  : نويسد هاي تبريز ميسرا كاروان يكي از ة تاورنيه دربار٢٠.شد ي ميياز ميهمانان پذيرااي  شايسته

و  بسيار وسيع و راحت است وجود دارد كهالي از بناهاي شاه صفي  عييسرا كارواننزديكي تبريز 
  ٢١.»د در آنجا منزل نمايندنتوان  خود ميهاي  و مركبها صد نفر مسافر با اسب يك

طي و اقتصادي نقش  ارتباة يكي از مراكز بازرگاني در شبكعنوان به سرا كارواني كه ياز آنجا  
كه به قول  ٢٢سرا بنا شد كاروانن آذربايجان تعداد زيادي اي چو  در نتيجه در منطقهاي داشت عمده
بايد به اين . كرد ن از لحاظ بزرگي، عظمت و كثرت نفوس با بازارهاي آن عصر برابري ميدشار

ها معموالً از طرح زيبايي برخوردار بود كه از لحاظ سرا كارواناشاره كرد كه بناي اين نيز نكته 
 ٢٣.»كند اي از زندگي ايرانيان را مجسم مي  پيشرفتهةمرحل«ذا د لوش معماري يك هنر محسوب مي

هاي  و مراكز فعاليتسازي طبعاً به بازار سرا كارواناصول « : نويسد سازي ميسرا كاروان ةپوپ دربار
ي متنوع ولي ها بازار دستگاهي مؤثر و باصرفه بود كه فعاليت. منجر شده استتجاري و مدني 

 اين نظريه نشانگر آن ٢٤».كرد با بيشترين شايستگي و اطمينان اداره ميمداوم را در كمترين فضا 
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همين كاربرد اقتصادي آن باعث .  وجود داشتسرا كاروان تنگاتنگ بين بازار و ةاست كه يك رابط
و به حيات اقتصادي خود كند  دوام آورد و ارزش خود را تا عصر حاضر نيز حفظ ها شد كه سال

  .ادامه دهد
  

  رساني ا و اطالعسر كاروان

نوعي در فعاليت اقتصادي ه رفت و ب كار مي هاطالعات و اخبار نيز بمبادلة عنوان مركز  سرا به كاروان
 مركز اطالعات عنوان به سرا كاروان ،در عصري كه وسايل ارتباطي كم بود. سزايي داشت هسهم ب

ينجا كسب و يا اطالعات بود و اخبار مربوط به اوضاع و احوال كشور و يا ساير كشورها در ا
  :گويد  در همين رابطه مينردشا. شد اقتصادي و اوضاع بازار كاالها و قيمت آنها پخش مي

ت و الجورد و ديگر اشياء الزم ويا ماه  كه كسي طالب خريداري منسوجات هندوستان، هنگامي«
يي براي ها ها سالنسرا كاروان بر همين اساس در بعضي ٢٥.»كرد سراها مراجعه مي كاروان به بود

بود كه در عصر ) در نزديكي تبريز(ي شبلي سرا كاروان آن ةنمون. تجمع بازرگانان ايجاد شده بود
ان در آن براي مشورت جمع  و كاروانيبوداين ساختمان داراي تاالر مركزي وسيع . شدصفوي بنا 

 از بهاي اجناس ،شدند يوسيله ضمن اينكه از عرضه و تقاضاهاي كاالها باخبر م  بدين٢٦.ندشد مي
مايحتاج . يابي كاالها بوداراي براي باز ها وسيلهسرا كاروان بدين طريق اين .كردند كسب اطالع مي

  .يافت شد و توليدات به ساير كشورها انتقال مي مردم تأمين مي
   از آنها و درآمد حاصلسرا كاروان ) ج

 فراواني نعمت، ،ه عمومي را به دنبال دارد شكوفايي اقتصاد و رفاداد و ستد،ي كه رونق ياز آنجا
 سياحان عقيده دارند كه ارزاني ةتقريباً هم.  ثروت زياد از اثرات آن است وارزاني ارزاق عمومي

ن، زندگي در اين شهر بسيار ارزان و مملكت در د پل لوكاو شارةبه عقيد. العاده است در تبريز فوق
ها تنها منزلگاه براي استراحت سرا كاروان ٢٧. برخوردار است زندگيةاين ناحيه از تمام مايحتاج اولي

  .دادند ها انجام ميسرا كارواننبود، بلكه معموالً تاجران بيشتر معامالت خود را در اين 
. بود دولت براي منبع درآمد قابل توجهي ،گرفت  انجام ميسرا كاروانمعامالتي كه در   

چه بفروشد تاجر هم بايد هر) كند سرا برقرار مي كاروانكه ( يدر ازاي امنيت... «: نويسد تاورنيه مي
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كند بايد فوراً  رسد و معامله را قطع و فيصل مي كه يك مشتري مي  وقتي. درصد آن را بدهد دو
 ثبت  خودةدار را خبر كرده بيايد صورت اجناس طبيعي را با اسم مشتري در كتابچسرا كاروان
ي كه ساخته است عايدات ي و بازارهاسرا كاروانشاه از اين  «:يدگو  تاورنيه كه مية از گفت».نمايد

ثبت اگرچه به   و دفترندها محل درآمد بودسرا كاروانشود كه   مشخص مي٢٨»كند زياد حاصل مي
 بود و رسيدگي سرا كارواناي براي نشان دادن درآمد  فظ منافع بازرگانان بود اما وسيلهاظاهر ح

ها را كنترل كند سرا كاروانتوانست  رد و همچنين دولت به راحتي ميك  ميآسانموران دولت را أم
عدل كاال از تاجر اخذ ه ، نسبت بحقوق معامالت«: گويد ته شاردن ميالب. و به آن نظارت كند

 بر اين مبلغ عالوه ٢٩.» بيش مهم استشود و وجوه اخير نسبت به نوع معامله متغير و كم و مي
قول شاردن شايان ه  كه مبلغ آن بزد،پردا  ميسرا كاروانبت وروديه به از باهر تاجر وجهي است كه 

 ؛گرفتند  راهداري از هر كاروان ميعنوان بهها مبلغي است كه سرا كارواندرآمد ديگر . توجه است
گيرند كه معادل است با چهار   راهداري ميرند سيزده عباسي براي هر بار شتر برايم«چنانچه در 

  ٣٠.»اكو
 تجارت، ارزش پول ايران حفظ شده بود و معامالت با پول ايراني انجام ةتوسعدر اثر   

پول خارجي در اين شهر حتي براي معامالت خارجي نيز ارزشي : نويسد تاورنيه مي. گرفت مي
 حفظ ٣١. بيش از ساير نقاط آسيا در گردش و جريان است)آلتون(، عباسي فقط پول ايران. ندارد

چنانچه .  مردم و يكي از پيامدهاي آن ارزاني و فراواني بودشدن ثروتمند  باعث،ارزش پول ايران
من در طول : گويد كند و مي  ارزاني و فراواني نعمت را در تبريز تحسين مي،الپوالي لوگوز

همه . تر از اين شهر نديدم تر و پرثروت تر و پرجمعيت مسافرت خود در ايران هرگز شهري بزرگ
من خودم ديدم كه در مقابل پرداخت يك . رسد ترين قيمت به فروش مي زلناه چيز در اين شهر ب

  ٣٢.»ه اتمام برساندتوانست آن را در يك هفته ب قدر نان داشتيم كه يك مرد نمي سكه نقره آن
مشخص شد  وارد ميبه آن  خارج يا ،هاي تبريزسرا كاروانيي كه از البراي اينكه حجم كا  
: نويسد كند مي م كه تاورنيه وقتي از شترهاي ايران صحبت ميكن به اين نكته اشاره ميشود 

هيكل باربري  روند شترهاي قوي ي كه از تبريز به اسالمبول مييشترهاي سردسيري مثل آنها
اين شترها معموالً تا يك هزار : نويسد بعد مي. نمايند  بارهاي خيلي سنگين حمل مي كههستند
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توان   شتر باشد حجم كاالها را مي٦٠٠ تا ٥٠٠ر كاروان حدود  حاال وقتي در ه٣٣.برند ليور بار مي
اشاره كرد كه دربارة يك  شاردن توان به قول ميبراي ارزش كاالي هر كاروان نيز . حدس زد

هزار تومان بود كه معادل سيزده ميليون و  ارزش كل كاروان بالغ بر سيصد«  :نويسد  ميكاروان
د كه اين مبلغ فقط قيمت نيمي از محصوالت قافله بوده كن هذا تأكيد مي مع. هزار ليور است پانصد
  ٣٤.»است
در بخش   دهد، دست مي ه صفوي را بةالملوك كه اطالعات مهم مالي در دورةدر كتاب تذكر  

آذربايجان بيگلربيگي  ]درآمد[«: گونه آمده است  درآمد آذربايجان بدين،درآمد عمومي مملكت
 صفوي بيگلربيگي تبريز شامل ةدر پايان دور. » دينار است٤٩٠٦٥ تومان و ٣٤٢٣٤تبريز و خوانين 

وي رود ارس را ناحية قپان درآن س و ن امروزي و زنجان، سلطانيه، طالشاي بود كه آذربايجا ناحيه
  ٣٥.شد شامل مي

توان به راحتي گفت  مي. گيرتر است در اين ليست درآمد آذربايجان از ساير شهرها چشم  
: ن آمده استديا در جايي ديگر از قول شاراي داشتند  مدهها در اين درآمد نقش عسرا كاروان

 و شود غير از فروعات و عوارض يك صد  پادشاه به اصفهان فرستاده ميةماليات تبريز كه به خزان
  ٣٦.سي و پنج هزار تومان است

يانگر آبادي كشور شود بناهاي عمومي و امكانات رفاهي ضمن اينكه نما چنانچه مشاهده مي  
  با توجه به.كند تأمين ميرا  انسان است ةتر امنيت و آرامش خاطر كه نياز اولي است، از آن مهم

توان با  مي اقتصادي دارد  و، فرهنگيخصوصاً اين استان از لحاظ جمعيتياستعدادي كه كشور ما م
 عظيم داخلي و خارجي را به هاي  را توسعه داد و سرمايهداد و ستد ايجاد بناهاي رفاهي و امنيتي
  . اين استان زرخيز سرازير كرد

سزايي دارد، با ورود ارزهاي  هكه رواج بازرگاني در رشد و شكوفايي اقتصاد سهم ب از آنجايي  
  .شود  حل مي كشور بيشتر مشكالت اقتصاديخارجي به
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  هاي آن سراهاي آذربايجان و ويژگي معماري كاروان

 كه نوعي سرا كاروان احداث ،ي كه خدمت به خلق را سفارش كرده استبا توجه به بينش اسالم
 مورد توجه مردم ، دنبال پناهگاه و سرپناهي هستند يي است كه خسته راه،ها خدمت به انسان

استحكام، زيبايي و به  ها گونه ساختمان بنابراين در ساخت اين.  و هست٣٧مسلمان ايران بوده
هاي  يها يكي از پيروزسرا كارواناين «: گويد چنانچه پوپ مي. ندا راحتي آنها توجه خاصي كرده

  ٣٨.»داد معماري ايراني را تشكيل مي
 آمده عمل بهها اگرچه از تنوع خاصي برخوردار بود ولي از تحقيقات سرا كاروانمعماري اين   

ستاني  كوهة منطقةهاي پوشيدسرا كاروان گروه ءهاي آذربايجان جزسرا كاروان، ٣٩توسط اهل فن
  :شود بنابراين محسوب مي

مين گرما و حفظ أبا توجه به كوهستاني بودن منطقه و آب و هواي تقريباً سرد آن، ت) الف  
لذا براي حفظ  .حرارت الزم در زمستان بيش از هر چيز در ساخت اين بناها حائز اهميت بود

تعداد نورگيرها و . ده است ش  معموالً كوچك و تودرتو ساختهها  ديوارهاي آن قطور و اتاق،گرما
 پناهگاه و اقامت موقت مورد استفاده قرار عنوان بهها كه سرا كارواناين نوع .  كم استها پنجره

و كوالك وجود داشت  برف ي دركه احتمال گرفتار ها و جاهايي  رفت معموالً در جادهگ مي
گونه   اين٤٠). كيلومتري سراب٣٥ ةمانند رباط سنگي صائين در فاصل (ساخته شده بود

  .ها ساده و فاقد هرگونه امكانات رفاهي بودندسرا كاروان
داد و كردند و حتي به  هاي بزرگ كه اكثراً مسافرين چندين روز اقامت ميسرا كارواناما در   

 ي متعدد،ها اتاق: از جمله.  امكانات و تسهيالت بيشتري در نظر گرفته بودند، مشغول بودندستد
مانند  (شد بخاري براي نگهبانان تعبيه مي نيز ها  حتي در اصطبل.اجاقبخاري ديواري يا  

  ٤١).ي شبلي در نزديكي تبريزسرا كاروان
در بعضي  ه بود و انبار علوف انبارهاي آذوقه و   حمام، آشپزخانه،سرا داراي  همچنين كاروان  

 داراي سرا كاروان. داشتي براي تأمين مايحتاج مسافرين نيز وجود نانوايي، قصابي و ديگر امكانات
رفت  كار مي ه بيآشاميدنتأمين آب كه براي بود حياط، آب انبار و يا چاه آب در وسط حياط 

  ٤٢.) اهر به تبريزةي گويجه بيل در جادسرا كاروانمانند (
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ايجاد امنيت و آرامش خاطر براي   مورد توجه بود، دومين ويژگي آنها كه در ساختشان ) ب  
مخصوصاً  (سراها داراي يك ورودي بودند كاروانراي همين منظور اكثر ب. مسافران است

  .گرفت كه در اين صورت دفاع به سهولت انجام مي) ها ي بيرون از شهر و در جادهسرا كاروان
 و كاربرد آن از سرا كاروان ضعف منطقه يا اهميت دليل بهها سرا كارواناغلب اين   

 يا در سرا كاروان ةهاي درواز ي مراقبتي در كنارهها ثالً برج، منداستحكامات بيشتري برخوردار بود
بام يا  ورود به پشت براي اي پله  راهدر باالي در اصلي،. شد هاي حياط ساختمان بنا مي گوشه

راحتي ه توانستند ب  غارتگران مي،نگام حمله هباالخانه وجود داشت كه در مواقع ضروري يا به
نيز جاهايي براي نگهبانان در نظر گرفته بودند، براي مراقبت از براي همين منظور . دفاع كنند
كه يك مدخل بود از يك داالن باريك قرار داشت و عبارت  ها  در پشت اتاقها ل اصطب،چارپايان

 دليل بهبعدها شايد  ٤٣.)ي جمسرا  كاروانمانند (كردن چارپايان جلوگيري شود تا از رم داشت
  ).آباد سراي جمال كاروانمانند (تر شده است  ها عريض ن داالنايبيشتر  ،بودن امنيتموجود 

 .با حياطي كه در وسط ساختمان قرار داشتبود ها چهارگوش سرا كاروانشكل ظاهري   
ها داراي  سراها اتاق كارواندر بعضي . ساخته شده بود با سقف گنبدي در اطراف حياط ها اتاق

  .ايوان بود
.  است كاري مخصوصاً كتيبه مزين شده كه با انواع كاشي استنماي ساختمان آجر يا سنگ   

ق در آن حك ١٠٦٥ي ميان راه تبريز و ميانه كه تاريخ سرا كاروان ،آباد سراي جمال كاروانمانند (
  ٤٤). استگرديده
زيرا اغلب در كنار آنها بازار قرار داشت كه . خاصي داشتهاي درون شهري طرح سرا كاروان

 سرا كارواناصول  «: گويد همين دليل است كه پوپ ميبه شايد . م وابسته بود معموالً به هشانطرح
صفي به ايران سفر كرده و از تبريز نيز   تاورنيه كه در عهد شاه٤٥.»طبعاً به بازار منجر شده است

  : گويد هاي تبريز ميسرا كاروان ةباررده است درديدن ك
اند كه اغلب دوطبقه است، و بهترين آنها  ره بنا كردهالتجا هاي عالي براي مالسرا كاروانبازارها و «

 است كه يك بازار و يك مسجد و مدرسه ساخته و براي ، رئيس ماليه،صادق ي ميرزاسرا كاروان
  ٤٦.» مقرر داشته استآنها موقوفات خوب با عايدات زياد
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تاورنيه چنانچه . شدند تحمل ميهاي گزافي م ها معموالً هزينهسرا كارواندر ساخت اين   
 اكو در ١٠٠٠٠٠بيشتر از «: نويسد نظر جلفا معروف به شاه عباسي مي سراي خواجه كاروان ةباردر

  ٤٧.»آنجا خرج كرد
سراي  كاروانگشت مانند  ها يا توسط اشخاص خير و ثروتمند تاجر بنا ميسرا كارواناين   

 عصر شاه عباسي كبير  معتبر و ثروتمندة توسط يكي از ارامنكه) شاه عباسي(نظر جلفا  خواجه
  ميرزاسراي كاروانمانند (شد   ساخته ميها  و يا به دستور حكام يا واليان ايالتساخته شده بود
  ).صادق در تبريز

  
  هاسرا عصر صفوي و دوران شكوهمند كاروان

 جتماعي ول اجتماعي تحت تأثير تحوالت ائسازي و فعاليت آنها مانند ساير مساسرا كاروان
كه شاهان ايراني به آبادي مشغول بودند و مردم در آرامش و آسايش   زماني بود، كشور سياسي

 جنگ و يا در مواقعاما .  بناها آباد و از رونق خاصي برخوردار بودند گونه ، طبعاً اينبردند سر مي هب
به كل  و يا   تخريب در امان نماندهها نيز يا از  اين مكانكه آشوب، كشور را فرا گرفته بود هنگامي

  .اند  متروك شدهوفراموش 
  شاهزمانعصر صفوي مخصوصاً در  در   بود، اما آنچه مسلم استطور همينها   دورهةدر هم  

يكي . به چند دليل آذربايجان نيز مورد توجه بود  عباس كبير كه در آبادي مملكت كوشيده بود، 
 كه گاهي حتي يك اثر ييناها بخصوص بهبناهاي متعددي و ديگر اينكه  رو به آبادي بود اينكه

  .اند  ساخته شدهآيند در آنجا شمار مي به معماري نيز ةبرجست
 آذربايجان ديگر آنكه.  آذربايجان موطن اصلي شاهان صفوي بودنخست آنكه  
الخصوص تبريز، اردبيل و چند شهر بزرگ و مهم آن در مسير اصلي تجارت و بازرگاني قرار  علي

 كه تبريز يكي از سوم آنكه از آنجا. بيشتر بوددر آن  و سياحان انسوداگرگرفته بود و رفت و آمد 
 كه با عثمانيان در ،عصر شاه عباس اول و ديگر شاهان صفوي مراكز مهم نظامي و جنگي در

  .، مورد توجه بيشتر و از اعتبار خاصي برخوردار بودشد محسوب مي جنگ بودند، 
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مند بود و به ايجاد رابطه با كشورهاي خارجي  قه تجارت عالةشاه عباس كبير كه به توسع  
حتي . ها همت گماشت ها، شهرها و آبادي  براي تحقق اين سياست به امنيت جاده،كرد تالش مي

ي ها در جبران خسارت و تلفات جنگي كه با عثمانيان بر اين منطقه وارد شده بود، در ماليات
  ٤٨.شهرهاي آذربايجان تخفيف داد

 منطقه تالش ة منطقه عواملي بودند كه در عمرانهمچنين استعدادهاي بالقواين تدابير و   
 و داد و ستد ،در ساية امنيت و آبادي. شدها بنا  هاي متعددي در شهرها و جادهسرا كاروانكردند و 

  .تجارت رونق گرفت و به شكوفايي اقتصاد ايران انجاميد
نسبي برخوردار و آذربايجان از يورش  شاه عباس دوم كشور از آرامش ة كه در دوراز آنجا  

هاي متعددي ساخته سرا كاروان تجارت ةلذا در اثر توسع بيگانگان مخصوصاً عثمانيان در امان بود، 
، تاتارستان، هندوستان و سواحل روسيهشد كه كاالهاي توليدي اين شهر را به كشورهاي عثماني، 

  .كرد درياي سياه صادر مي
 تجارت تعريف ة پادشاه به ايران سفر كردند از آبادي و توسعسياحاني كه در عصر اين  
 التجاره دليل بر كمال آبادي شهر است داير بودن بازارها و كثرت مال «:نويسد شاردن مي  .اند كرده

 نفر مسافر دارد  آنها گنجايش سيصدترين است، كه كوچكداير  در اين شهر سرا كاروانسيصد... 
. »رود هاي تبريز به خارج مي خانه  بافهاي حرير محصول شعر گه پارچهر لن و ساالنه شش هزا...

لوازم زندگي و معاش در  «:گويد  فراواني نعمت و ارزاني اين شهر را ستوده و ميشاردن همچنين
  ٤٩.»تواند زندگي كند و شخص با خرج كم در تبريز در نهايت آسودگي مي   استتبريز فراوان

 ، صفويه رو به زوال گذاشتةاگرچه سلسل) شاه سليمان( دوم  شاه صفية سال٢٨ ةدر دور  
در نتيجه .  مشغول بودندداد و ستداما هنوز بازرگانان در ايران به راحتي در رفت و آمد و به 

  .گرفت ها نيز رونق داشت و فعاليت بازرگاني در آنها انجام ميسرا كاروان
كه در زمان صفي تبريز   سراي شاه كاروان ةاربدرتاورنيه كه قبل از شاردن از ايران ديدن كرده   

اول تبريز بسيار ي شاه صفي در منزل سرا كاروان«: نويسد ميشاه صفي اول ساخته شده است 
در . توانند در آنجا منزل نمايند  ميها  و مركبها صد مسافر با اسب  و يكوسيع و راحت است
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هاي معيني  ا تا هرمز در مسافتتمام خاك ايران خصوصاً از تبريز تا اصفهان و از آنج
  ٥٠.»شود هاي عالي ديده ميسرا كاروان
چنانچه سياحان بزرگ يا . چشمگير بودصفوي  در عصر پادشاهان سراها كاروانكارآيي اين   

 ةپوشي كنند و اگرچه در دور سوداگران معتبر در خاطرات خود نتوانستند از بيان آنها چشم
 گذاشت و باعث نابودي اين آبادي رو به قهقرا سياست آنها فوي و در اثر سوءصپادشاهان آخر 
توان به عظمت و ارزش آنها در گذشته   ميسراها كاروان اين برجاي ماندةآثار روي آنها شد، اما از 

  .پي برد
  

   اهري شاه عباسي در گويجه بيل يا گوي جبلسرا كاروان

 مخروبه واقع در سمت صورت به راييس كاروان نام گويجه بيل ه اهر در محلي ب- تبريزةدر جاد
  .ي شاه عباسي معروف استسرا كارواننام  هچپ جاده قرار دارد كه ب

 واقع شده داراي هفت اتاق  دخانه كه كمي از جاده فاصله دارد و در كنار روسرا كارواناين   
 باز شكل محرابي و رو به شماله  بدرها. ه يكديگر راه ندارند باست كهجدا و مستقل از هم 

 چهار متر و با ها سقف اتاقارتفاع .  متر است٥/٤  آنها عرض متر و١٢ها   اتاقطول. گردند مي
اري بخ بقاياي ها در اين اتاق. هاي سنگي ساخته شده است ي ضربي آجري و با ديوارهها طاق

در .  است سالم و بقيه خراب شدهسرا كاروان اين ةسه حجر. ديواري دود زده هنوز باقي است
 حلقه چاه با ديوار آجري در وسط آن قرار دارد و آب انبارها و زيرزمين كه سرا كارواناين ياط ح

شكل مربع است كه هر ضلعش ه بناي آن ب.  متر قابل تشخيص است٢از بناهاي ديوارهاي به قطر 
  ٥١. متر است٣٧
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  سراي شاه عباسي جلفا كاروان

 بيشتر بنا .غرب جلفا و درست در كنار رودخانة ارس قرار دارد كيلومتري م١٢ در سرا كارواناين 
 ةخواجه نظر كه يكي از ارامن«: نويسد  تاورنيه ميسرا كارواندر مورد باني اين . از بين رفته است

معتبري بود كه از جلفا خارج شدند، چون در تجارت ترقي كرد و نزد شاه عباس و جانشين او 
به افتخار وطن اصلي خود جلفا،    او را كالنتر ملت ارامنه كردند،شاه صفي اعتبارات حاصل نمود

ي بزرگ در آنجا بنا كرد كه هنوز در طرفين رودخانه باقي هستند و بيشتر از سرا كاروان دو
  ٥٢.» فوت باني ناتمام ماندندةاما اين دو بناي عالي به واسط   اكو در آنجا خرج كرد،١٠٠٠٠٠

 مربوط به قسمت غربي آن مانده از آنچه باقي.  آجر استنگ و از سسرا كاروانبناي اين   
 متر ٣ ها ارتفاع طاق. ي جناغي استها ي سنگي ضربي و قوسها  حجره با طاق١٢است كه 
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شكل اين . م راه دارند هها به اين حجره. استمتر  چهارطول آن  متر و ٣هر حجره عرض . است
ه  بسرا كارواناين  ٥٣.در هر طرف قرار دارد حجره ١٢است كه يك حياط و مربع  سرا كاروان

  ٥٤.معروف است» ي خواجه نظر جلفاسرا كاروان«و » ي جلفاسرا كاروان «هاي نام
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