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چکیده
آثار همانند  این  از  از دورۀ صفوی به جای مانده است. بعضی  قابل توجهی  آثار درخور و  در مهاباد 
»کوخی کورتک« تا به حال بررسی نشده و مورد توجه باستان شناسان قرار نگرفته اند. هدف اصلی از 
این نوشتار معرفی بنای کورتک است. روش بررسی به این صورت بوده که از تمام فضاهای بنا عکس و 
نقشه تهیه شده و سپس برای معرفی بهتر بنا، فضاها با حروف انگلیسیA ،B ، C، و D نامگذاری شده 
اند. در پایان مطالعات تطبیقی با سایر کاروانسراهای کوهستانی شمال غرب ایران انجام گرفته است. 
این مقایسه نشان داد که ابعاد، ریخت پالن و موقعیت فضاهای این کاروانسرا با سایر کاروانسراهای 
شمال غرب ایران متفاوت است. ساختار کلی، ویژگی فضاها و موقعیت قرارگیری، بنای کورتک را در 
دستۀ کاروانسراهای کوهستانی با پالن تک ایوانی قرار می دهد. رویکرد دیگر که در این پژوهش استفاده 
شد، رجوع به متون قدیمی از جمله سفرنامه ها بود. با وجود آنکه بنای کورتک بر سر شبکۀ راه های 
ارتباطی قرار داشته است، هیچ کدام از سیاحان و گردشگران به این بنا اشاره نکرده اند. معرفی این بنا 

بی تردید در دانسته های ما از آثار دوران اسالمی بسیار سودمند خواهد بود.

واژه  های کلیدی 
کوخی کورتک، فضای معماری، راه های ارتباطی، کاروانسراهای کوهستانی.
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مقدمه
شهرستان های سردشت و مهاباد در همسایگی هم و در جنوب 
اس��تان آذربایجان غربی قرار گرفته اند. این دو شهرس��تان از 
لحاظ موقعیت جغرافیایی در نواحی صعب العبور و کوهستانی 

واقع شده اند )نقشۀ 1(. 
     بناهای دوران اس��المی در منطقۀ مهاباد و سردشت کم تر 
مورد توجه باستان شناس��ان بوده اند. بیشتر مطالعاتی که در 
این مناطق انجام ش��ده مربوط به دوران های تاریخی و پیش 
از تاریخ است. بناهایی که از دورۀ صفوی در شهرستان مهاباد 
بر جای مانده اس��ت، نشان دهندۀ اهمیت این منطقه در دورۀ 
صفوی اس��ت. کوخ��ی کورت��ک )1813m ؛ N:4021144؛ 
E:555036( یکی از بناهای ناش��ناخته اس��ت که تا به حال 
مورد بررس��ی باستان شناس��ی قرار نگرفته اس��ت. این بنا در 
منطقۀ کوهس��تانی و صعب العبور واقع ش��ده است. بر اساس 
تقسیمات کشوری، موقعیت آن به گونه ای واقع شده است که 
دقیقاً نیمی از این بنا در داخل شهرستان مهاباد و نیمی دیگر 
در داخل شهرستان سردش��ت قرار می گیرد )نقشۀ 2(. بنای 
کورتک در مس��یر جادۀ سردش��ت به مهاباد، در ضلع شرقی 
گردنۀ مش��هور »زمزیران« و در فاصلۀ حدود پنج کیلومتری 
جنوب روس��تای کانی س��پی و کانی رش قرار گرفته اس��ت 

)نقشۀ 2(.

نقشۀ 1. موقعیت شهرستان های سردشت و مهاباد در جنوب استان آذربایجان غربی و موقعیت بنای کورتک که با دایره سیاه مشخص شده است 
)مأخذ: نقشه های خام، آرشیو سازمان راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی، پردازش از: نگارندگان(.

نقشۀ 2. موقعیت کوخی کورتک روی نقشۀ GIS که دقیقاً در بین 
مهاباد و سردشت قرار گرفته و با دایرۀ آبی مشخص شده است 

)ترسیم از: نویسندگان(.
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     کوخ به بناهایی گفته می ش��ود که دور از محل س��کونت 
ق��رار دارند. کورتک نیز نام گردنه ای اس��ت که این بنا در آن 
قرار گرفته است )رشیدی، 213: 28(. این بنا روی یک تراس 
طبیعی س��اخته شده اس��ت )تصاویر 1 و 2(. پش��ت بنا را با 
دامنۀ کوه یکس��ان ک��رده اند تا در اثر ریزش بهمن آس��یب 
نبیند )تصویر 3(. همچنین به س��بب قرارگیری بنا در منطقۀ 

کوهس��تانی، ورودی بنا رو به سمت طلوع خورشید قرار دارد 
)هم��ان، 26(. بن��ای کوخی کورتک در گروه کاروانس��راهای 

کوهستانِی تک ایوانی قرار می گیرد. 
    اقدامات عمران��ی در منطقۀ مهاباد، به زمان حاکم منطقۀ 
مکری��ان به نام بداق س��لطان برمی گردد که همزمان با ش��اه 
س��لیمان صف��وی در س��ال 1079ق در س��اوجبالغ مکری 

تصویر 1. موقعیت و چشم انداز کوخی کورتک در منطقۀ کوهستانی بین سردشت و مهاباد )عکس از: نویسندگان(.

تصویر 2. موقعیت بنای کورتک بر روی یک تراس طبیعی 
)عکس از: نویسندگان(.

تصویر 3. موقعیت پشت بنای کورتک. جهت عبور بهمن بنا هم سطح با سطح زمین ساخته شده است )عکس از: نویسندگان(.
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می پردازد و به راه ها کمتر اش��اره دارد. س��پاه اس��الم بعد از 
فتح ش��مال عراق از رودخانۀ زاب کوچ��ک می گذرد و رباط 
را به تصرف خود درمی آورد و س��پس به س��اوجبالغ )مهاباد 
فعلی( می رون��د )کریمیان سردش��تی، 1374: 191(. متون 
تاریخی به ندرت به منطقۀ سردش��ت و مهاباد اشاره کرده اند. 
در دوران اسالمی کوهستانی بودن و صعب العبور بودن باعث 
ش��ده است که س��یاحان و جهانگردان کمتر به منطقه ای که 
کوخی کورتک در آن واقع ش��ده، س��فر کنند. بهترین مسیر 
دسترس��ی به شرق از طریق گردنۀ کورتک واقع در شمال آن 
امکان پذیر بود. اطالعات افراد مس��ن محلی نشان داد که این 
مس��یر راه اصلی کاروان ها در گذشته بوده است. دومورگان از 
معدود افرادی اس��ت که در س��ال 1880 از این منطقه عبور 
می کند و جغرافیای آن را مورد مطالعه قرار می دهد. او اشاره 
می کن��د که همه س��اله از 15 دس��امبر ارتباطات در کورتک 
مطلق��اً قطع اس��ت. در این موقع بخش های بانه و سردش��ت 
دیگر ارتباطی با دیگر نق��اط دنیا ندارند و این وضع نابهنجار 
در تمام مدت زمستان تا ماه مارس ادامه می یابد )دومورگان، 
1339: 16(. او همچنین اش��اره می کند که راه های کاروان رو 
مکری کوره راه های ساده و گاهی بسیار خطرناک اند. یکی از 
مهمترین مس��یرهایی که به عراق و شهر سلیمانیه می رسید 
بانه و گردنه معروف »کله شین« بود. مسیر دیگر از سردشت 
بود که با عبور از معابر االن به عراق می رس��ید )همان، 48(. 
در روزنامۀ وقایع التفاقیه در سال 1267ق ذکر شده است که 
»از ساوجبالغ مکری نوشته اند که به جهت دزدان، اغتشاشی 
در راه های آنجا بوده است. عالیجاه عباسقلی خان حاکم برادر 
خود را با سواره مأمور نظم آن والیت و محافظت راه ها نموده. 
حال دزدی راه ها به سبب سواره دزدبگیر و قراسواران متوقف 
و امنیت در آنجا حاصل است« )صداقت کیش، 1390: 100(.

اولین کسی که به منطقۀ ساوجبالغ سفر کرد، سیاح انگلیسی 
کرپورتر بود. او به بافت ش��هر و خانه های آن به اختصار اشاره 
کرده اس��ت )Ker porter, 1822: 486(. بعد از وی راولینسن 
به تمام این نواحی مس��افرت کرده و در س��فرنامه اش ش��رح 
مفصل و مبس��وط و صحیحی از این مکان ها به دس��ت داده 
است )Rawlinson, 1840: 34(. سپس ایدا پفیفر پس از عبور 
 Pfeiffer,( از ساوجبالغ به منطقۀ ارومیه مسافرت کرده است
282 :1850(. بعد از وی بیشاپ از ساوجبالغ دیدن کرده و در 
س��فرنامه خود به فرهنگ مردمان این منطقه پرداخته است 
)Bishop, 1891: 208(. و در نهای��ت ژاک دم��ورگان به این 
نواحی سفر کرده و در نقشۀ کتابش مکان ها و تپه ها و تل های 

خاکی را دقیقاً ترسیم کرده است )دمورگان، 1339: 43(.
     اوژن فالندن در وصف ساوجبالغ )مهاباد فعلی( می گوید: 
»...این محل در س��ر راه بغداد به تبریز می باشد، کم تر کاروان 
از آنجا رفت و آمد می کنند زیرا راهش بس��یار و مردمش نیز 

حکوم��ت می کرد. از اقدام��ات مهم وی می ت��وان به ]بنیاد[ 
مسجد جامع مهاباد، پل سرخ، احداث یک قنات، بند لج، بند 
دارلک، کاروانس��را، و حمام اش��اره کرد. آرامگاه بداق سلطان 
نیز در دوران وی به اتمام رسیده است )پدرام، 1373: 108� 
109(. اگر چه مدارک خاصی در دست نیست که نشان دهد 
این بنا مربوط به دورۀ صفوی است، اما با توجه به اهمیتی که 
این منطقه در دورۀ صفوی پیدا می کند، به نظر می رس��د که 
این بنا نیز از تأسیسات بداق سلطان باشد. از طرف دیگر باید 
توجه داش��ت که کوخی کورت��ک در نزد مردم محلی به کوخ 

شاه عباس شناخته می شود.

پیشینۀ پژوهشی منطقۀ مورد مطالعه
اولی��ن باستان شناس��ی که منطق��ه مهاباد را بررس��ی کرد، 
 )Ibid(بود. بررسی های استین )Stein, 1940: 410( اس��تین
کالیس)Kleiss, 1977( و کرول)Kroll, 2005( بر روی محوطه 
 )Solecki, های عصر آهن متمرکز بوده اس��ت. رالف سولکی
 Jaubert and et al,( 29 :1999 و هیئت ایرانی و فرانس��وی(
2005( نیز به منظور یافتن شواهد پارینه سنگی این منطقه را 
بررسی کرده اند. مطالعات میدانی منطقه سردشت نیز عمدتاً 
بر روی دوره های تاریخی و پیش از تاریخ متمرکز بوده اس��ت 
)حیدری، 1385؛ بیننده، 1386: 213(. در این میان بررسی 
ه��ای علمی درخوری ب��ر روی محوطه ها و بناهای اس��المی 
انجام نشده است. بناهای اسالمی مهاباد به صورت پراکنده و 
صرفاً توصیفی اش��اره کرده اند. محمود پدرام کارشناس وقت 
می��راث فرهنگی در کت��اب تمدن مهاباد ب��ه معرفی بناهای 
اس��المی مهاباد پرداخته اس��ت )پدرام، 1373: 108� 109(. 
با وجود آنکه س��یاحان و محققان مشهوری همچون کرپورتر، 
راولینسون، پفیفر، بیش��اپ، فالندن، دومورگان، و کالیس از 
این منطقه دیدن کرده اند، بنای کورتک همچنان ناش��ناخته 

مانده و هیچ گونه اشاره ای به این بنا نشده است.

جغرافیای تاریخی
کوخی کورتک در منطقۀ کوهس��تانی و در بین سردش��ت و 
مهاباد واقع ش��ده اس��ت. صعب العبور بودن این منطقه باعث 
ش��ده که مس��یر دسترسی به آن سخت باش��د. بارش برف و 
باران در این منطقه از اواس��ط آبان ش��روع ش��ده و تا اواسط 

بهار ادامه می یابد. 
     ابت��دا باید اش��اره کرد که در بارۀ وضع راه های باس��تانی 
سردش��ت و مهاباد منابع خیلی ناچیز هستند. برای آگاهی از 
وضعیت صدر اس��الم بهترین منبع کتاب فتوح س��واد العراق 
)نخس��تین تاریخ فتوحات اس��المی در کردس��تان( است که 
در قرن دوم هجری نوش��ته ش��ده اس��ت. این کتاب به سیر 
فتوح��ات و جنگ ه��ا و اس��امی مکان ها و پادش��اهان محلی 
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خش��ن می باش��ند. قبایل کردها، عرب ها، بایزیدها، که تقریباً 
نامطیع و س��رکش هس��تند دورش را احاطه کرده در مواقع 
مختلف به قتل و غارت و راهزنی می پردازند از این رو بیش��تر 
مس��افرینی که می خواهند از ایران ب��ه بغداد روند راه خود را 
دور ک��رده و از راه کرمانش��اهان می رون��د« )فالندن، 1326: 

.)414
     کریمی در س��فرنامۀ خود که در اوایل پهلوی دوم به این 
نواحی اشاره می کند که »...مهاباد بازار مفصل با کاروانسراهای 
متعددی دارد و یکی دو مهمانخانه کوچک به نام مکری دارد« 
)کریمی، 1329: 203(. با وجود اینکه کوخی کورتک بر س��ر 
ش��بکه راه های ارتباطی قرار داشته، همچنان ناشناخته مانده 

و به آن اشاره نشده است.

بنای کورتک
کوخی کورتک بنایی مس��تطیلی با 210 متر مربع مس��احت 
اس��ت؛ طول بنا 21 متر و عرض آن 10 متر اس��ت. جهت بنا 

شمال غربی � جنوب شرقی است. این بنا از چهار فضای مجزا 
تشکیل شده اس��ت. برای توصیف دقیق تر بنا، فضاهای آن با 

حروف  C ،B ،A، و D نامگذاری شده اند )تصاویر 4 و 5(.
مصالح اصلی بنا س��نگ و س��اروج اس��ت. پی ه��ا، دیوارها، و 
طاق ها همه از س��نگ ساخته شده است. سنگ ها را به شکل 
مکعب و مکعب مستطیل تراش داده اند تا به صورت منظم بر 
روی هم قرار گیرند. میانگین ابعاد س��نگ های به کاررفته بین 
20×20 سانتی متر و 20×40 سانتی متر است. این سنگ ها در 
محل وجود ندارند و آن ها را از مکانی دیگر به آنجا آورده اند. 
ساروج تنها مالتی است که در بین سنگ ها به کار رفته است. 
از س��اروج عالوه بر کاربری بین س��نگ ها، ب��رای اندود روی 
دیوارها نیز به کاررفته است. بقایای اندود ساروج روی دیوار و 

طاق فضای D مشاهده می شود )تصویر 6(.

 D تصویر 6. بقایای اندود ساروج بر روی دیوار فضای
)عکس از: نویسندگان(.

     با توجه به بررس��ی هایی که انجام ش��د، مشخص شد که 
در س��ه دوره از بنا استفاده شده اس��ت. دورۀ اول به ساخت 
اولیۀ بنا برمی گردد که در آن از همۀ فضاهای موجود استفاده 
کرده اند. همان طور که اش��اره ش��د به نظر می رسد که دورۀ 
اول آن همزمان با دورۀ صفوی باش��د. در دورۀ دوم تغییراتی 

تصویر 4. پالن دورۀ اول و دورۀ دوم بنای کورتک 
)ترسیم از: نویسندگان(.

تصویر 5. نمای نزدیک از بنای کورتک، دید از ضلع شمال شرقی 
)عکس از: نویسندگان(.
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     اگر چه مدارک خاصی به دست نیامد، اما به نظر می رسد 
ک��ه تغیی��رات دورۀ دوم کورتک مربوط ب��ه دورۀ قاجار بوده 
است. تغییرات دورۀ سوم به دوران معاصر برمی گردد که دیگر 
از آن به مثابه اقامتگاه اس��تفاده نمی شده و چوپانان محلی با 
تغییرات��ی ک��ه در داخل آن ایجاد کرده ان��د، از فضای D به 
عنوان آغل حیوانات استفاده کرده اند. در این دوره با مسدود 
ک��ردن ورودی های فضاه��ای A و B و همچنی��ن با چیدن 
سنگ هایی به صورت خش��که چین بر روی هم، قسمت هایی 
از سمت جنوب فضای D را مسدود کرده و دوباره این فضا را 

مورد استفاده قرار داده اند.

A فضای
این فضا ورودی بنا را تشکیل می دهد. طول و عرض آن3/20 
س��انتی متر ]بوده[ اس��ت. در حال حاضر ش��کل کلی آن به 
صورت مس��تطیل اس��ت )تصویر 4(. با توجه ب��ه بقایای پِی 
برجای مانده در بخش بیرونی بنا، به نظر می رس��د که ورودی 
آن دارای ایوان بوده اس��ت. این بن��ا از نوع بناهای تک ایوانی 

را در بنا ایجاد کرده اند و دوباره آن را مورد استفاده قرار داده 
اند. در این دوره با مسدود کردن بعضی از ورودی ها و ساخت 
دیوارهایی در بین فضاها، مجدداً از بنا اس��تفاده کرده اند. این 
تغییرات در فضای B و D مش��اهده ش��د. در قسمت شمالی 
فض��ای D دی��واری را به عرض 90 و طول 320 س��انتی متر 
س��اخته اند. در واقع با ایجاد این دیوار، فضایی به طول 320 
س��انتی متر و عرض 370 سانتی متر در ضلع شمالی بنا ایجاد 

شده است )تصویر 7(.
     از ورودی فض��ای B ب��رای داخل ش��دن به فضای مذکور 
اس��تفاده کرده اند. تغییرات داخل بنا را می توان در فضاهای 
 ،C دیگر نیز مش��اهده کرد. با مس��دود کردن ورودی فضای
فضایی به ش��کل یک اجاق ایجاد شده است. طول این اجاق 
یک مت��ر، ارتف��اع آن 120 س��انتی متر و تورفتگ��ی آن 40 
 C س��انتی متر است. به نظر می رس��د که در این زمان فضای
تخریب ش��ده و با ایجاد این اجاق فضای A را بس��ته تر کرده 
اند )تصویر 8(. مشابه ورودی فضای C در کاروانسرای سقز � 

بانه گزارش شده است )kleiss, 1977( )تصویر 9(.

تصویر 7. دیوار الحاقی که در دورۀ دوم معماری به فضای D افزوده 
شده است )عکس از: نویسندگان(.

تصویر 9. یکی از ورودی های کاروانسرای سقز � بانه که شباهت نزدیکی 
 .)kleiss, 1977( به ورودی بنای کورتک دارد

تصویر 8. عکس و برش ورودی اصلی فضای C که در دورۀ دوم معماری 
مسدود شده است )عکس از: نویسندگان(.
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به ش��مار می آید که طول پی ایوان آن 130 سانتی متر است. 
بخش هایی از قس��مت اتص��ال ورودی به فضای D )اصطبل( 
سالم تر مانده اس��ت. سقف این فضا کاماًل تخریب شده است. 
با توجه به بقایای چند رج س��نگ در قس��مت سقف، به نظر 
می رسد که گنبدی در پشت ایوان وجود داشته است )تصویر 
10(. فضای A  از غرب به فضای D، از جنوب به فضای C و 

از شمال به فضای B منتهی می شود.

B فضای
فضای B در ش��مال فضای A قرار گرفته است. طول آن 6/5 
متر و عرض آن 3 متر اس��ت. بخش زیادی از ورودی آن فرو 
ریخته اس��ت. با توجه ب��ه ورودی فضای B که س��الم مانده 
اس��ت، احتماالً عرض ورودی این فضا نیز یک متر و ارتفاعش 
120 س��انتی متر بوده است. قسمت های زیادی از بنا به دلیل 
فرو ریختن آوار پر ش��ده اس��ت. به نظر می رس��د که ارتفاع 
اولی��ۀ ورودی فضا بیش��تر از ارتفاع امروزی بوده اس��ت. این 
ورودی همانن��د ورودی فض��ای C طاقی هاللی داش��ته و از 
طریق فضای A در دس��ترس بوده است. بخش هایی از دیوار 
شرقی و غربی س��الم مانده است اما دیوار شمالی بنا تخریب 

شده است )تصویر 11(. 
     در دوره متأخ��ر ب��ا ایج��اد دیواری خش��که چین در ضلع 
ش��مالی، دوباره این فضا را مورد اس��تفاده قرار داده اند. طول 
دیوار مذکور 3 متر و عرض آن 80 سانتی متر است. در سقف 
ورودی چهار س��نگ ب��ا ابعاد 15×40×50 س��انتی متر در دو 
ردیف و به صورت ش��یب دار به کار گرفته شده است. در بین 
دو ردیف سنگی که به صورت شیب دار به کار رفته است، یک 
ردیف س��نگ به صورت طولی قرار داده ان��د. این ورودی در 
دوره های متأخر با استفاده از سنگ های همان بنا و به صورت 
خشکه چین مسدود شده است )تصویر 12(. این فضا احتماالً 

محل استراحت کاروانیان بوده است.

C فضای
این فضا در قس��مت جنوبی فضای A قرار گرفته و بخش های 
زیادی از آن تخریب شده است. طول آن 6/5 متر و عرض آن 
3 متر اس��ت )تصویر 13(. ورودی این فضا به عرض یک متر 
و ارتفاع 120 س��انتی متر در دیوار ش��مالی ایجاد شده است. 
ارتفاع ورودی بیش تر بوده است اما به مرور زمان با فروریختن 
آوارها س��طح فضای داخلی آن پر شده است. این ورودی در 

تصویر 10. قسمت سقف فضای A که احتماالً به صورت گنبد بوده 
است )عکس از: نویسندگان(.

تصویر 11. نمایی کلی از فضای B )عکس از: نویسندگان(.
تصویر 12. ورودی فضای B به D که در دوره متأخر مصدود شده است 

)عکس از: نویسندگان(.
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دوره های بعد مس��دود شده اس��ت. طاق ورودی از نوع طاق 
رومی به شمار می آید که مشابه آن در کاروانسرای سقز � بانه 
گزارش شده اس��ت )kleiss, 1977(. در این فضا نیز عالوه بر 
ورودی اصلی، ورودی کوچک دیگری را در دیوار غربی ایجاد 
ک��رده اند که به فضای D )اصطبل( منتهی می ش��ود. عرض 
ورودی 70 سانتی متر اس��ت و ارتفاع آن به سبب فروریختن 
بنا مشخص نیست. سقف این ورودی نیز همانند سقف ورودی 
فضای B با سنگ های شیب دار شکل یافته بوده که قسمتی از 
ضلع جنوبی آن تخریب ش��ده است )تصویر 14(. این فضا نیز 

احتماالً جایگاه استراحت کاروانیان بوده است. 

تصویر 13: نمایی کلی از فضای C )عکس از: نویسندگان(.

 D به فضای C تصویر 14. ورودی فضای
)عکس از: نویسندگان(.

D فضای
فضای D بزرگترین فضای این بنا به ش��مار می آید. این فضا 
در پشت بنا و در ضلع غربی آن قرار گرفته است. ورودی همه 
فضاها به این فضا باز می ش��وند. طول فضای داخلی آن 12/6 
متر است که با در نظر گرفتن ضخامت دیوارها 15 متر است. 

عرض آن 3/2 متر اس��ت. ارتفاع وضع موجود 2/7 متر اس��ت 
که احتماالً با در نظر گرفتن پرش��دگی داخل فضا 3 متر بوده 

است )تصویر 15(.

تصویر 15. نمایی کلی از فضای D )عکس از: نویسندگان(.

داخ��ل دی��وار غربی و ش��رقی، فضاهای��ی به ابع��اد 25×35 
س��انتی متر به شکل مس��تطیل ایجاد کرده اند. بر اساس یک 
نمونۀ سالم در قسمت میانی آن ها سنگی به صورت طولی کار 
گذاشته اند که با توجه به سوراخی که در قسمت میانی آن ها 
دیده می ش��وند، احتماالً جای بس��تن مهار یا  افسار اسب ها 
بوده اس��ت )تصویر 16(. تعداد 9 نمون��ه از این نوع فضاهای 
مستطیل ش��کل در داخل دیوار غربی مش��اهده شد. در دیوار 
شرقی نیز در قسمت هایی که امکان ساخت این فضاها وجود 
داش��ته، آنه��ا را در داخل دیوار ایجاد کرده ان��د. دو نمونه از 
آنها در دیوار ش��رقی فضای مذکور مش��اهده ش��د. متأسفانه 
همه سنگ هایی که در قسمت میانی آنها دارای سوراخ بوده، 
شکسته ش��ده اند و تنها یک نمونۀ س��الم در البه الی آوارها 
باقی مانده اس��ت.  فضاهای مستطیل شکل را به فاصلۀ  70 تا 
130 س��انتی متر از هم ایجاد کرده اند و ارتفاع آنها از کف بنا 
بین 40 تا 60 س��انتی متر است که احتماالً با در نظر گرفتن 
میزان پرش��دگی داخل فض��ا، ارتفاع آنه��ا از کف حدود 80 
س��انتی متر بوده است. فضای D نس��بت به فضاهای دیگر بنا 
س��الم تر مانده است. سقف آن از نوع طاق های آهنگ جناغی 
اس��ت که ضخامت طاق در قس��مت تیزه آن 30 س��انتی متر 
اس��ت. با توجه به ش��واهد موجود فضای D احتماالً اصطبل 
بوده اس��ت. ایج��اد اصطبل در انتهای بن��ای مذکور به خاطر 
امنیت حیوانات بوده است. مشابه آن را می توان در خانه های 
روس��تایی مربوط ب��ه اوایل انقالب در ای��ن منطقه دید که با 
توجه به اهمیت حیوانات و همچنین راهزنی هایی که صورت 

می گرفت اصطبل ها را در انتهای خانه ها می ساختند.
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شبکه راه های ارتباطی شمال غرب ایران
ش��مال غ��رب ای��ران در دورۀ صف��وی به دلیل همس��ایگی 
ب��ا عثمانی ها اهمیت فراوانی داش��ته اس��ت. بر این اس��اس 
مس��یرهای ارتباط��ی مورد توج��ه زیادی ق��رار می گیرند. از 
آنجایی که بیش تر این مناطق را کوهس��تان های صعب العبور 
تش��کیل می دهند، ایجاد اقامتگاه ها و یا کاروانس��راهای بین 
راهی ام��ری ضروری بوده اس��ت. یکی از ش��اخه های اصلی 
مس��یر جادۀ ابریشم از شمال غرب ایران عبور می کرده است. 
بخشی از جادۀ ابریشم و کاروانسراهایی که بر روی این مسیر 

قرار گرفته اند، بررس��ی شده و نقشۀ آن ها ترسیم شده است 
)خان محم��دی و صدرای��ی، 1392(. این مس��یر که با عنوان 
مس��یر B2 جاده ابریشم شناخته می ش��ود از طریق ارومیه، 
س��لماس، و خوی تا نشوی )نخجوان( و سپس دبیل پایتخت 
ارمنیه می رفته و بخش دیگر آن که با عنوان مسیر B1 جادۀ 
ابریش��م شناخته شده است، به سمت مرند و تبریز ادامه پیدا 
می کرد )همان(. تا به حال هش��ت کاروانسرا عمدتاً متعلق به 
دورۀ صفوی و قاجار بر روی مسیر B2 شناسایی شده اند که 
دارای پالن متفرقه هس��تند )همان(. عالوه بر این راه، مسیر 

تصویر 16. فضای مستطیلی محل بستن مهار اسب ها )عکس از: نویسندگان(.
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نقشۀ 3. مسیر B2 جادۀ ابریشم که موقعیت کاروانسراهای شمال غرب را نشان می دهد 
)مأخذ: خان محمدی و صدرایی، 1392(، مسیر احتمالی و موقعیت کاروانسرای کورتک که به وسیلۀ نویسندگان روی نقشه افزوده شده است.

دیگری از مهاباد آغاز شده و به سمت عراق ادامه پیدا می کرد 
)نقشۀ 3(.

     ش��اخه ای از راه ارتباطی ش��مال غرب به عراق و س��وریه 
از گردنۀ کورتک عبور می کرده اس��ت. این راه پس از عبور از 
گردنه کورتک، از داخل سردشت گذشته و با عبور از رودخانۀ 
زاب کوچک )واقع در شهرس��تان سردش��ت( به کشور عراق 
منتهی می شد. بقایای چند پل باستانی مربوط به دورۀ صفویه 
و قاج��ار بر روی رودخان��ه زاب کوچک، اهمیت مس��یرهای 

ارتباطی را در گذاش��ته نش��ان می دهند. آنچه که قابل توجه 
است، شاخه ای از مسیر ارتباطی شمال غرب از گردنۀ کورتک 
عبور می کرده است. در چنین وضعی جهت عبور و استراحت 
کاروانی��ان وجود اقامتگاه های بی��ن راهی امری ضروری بوده 
است. سندی از دورۀ قاجار وجود دارد که در برهه ای از زمان 
زوار عتب��ات عالیات از داخل سردش��ت عبور می کرده اند. در 
این س��ند اشاره شده که: »زردشتخان مهندس نیز مأمور شد 
که در سردش��ت برای س��هولت عبور زوار عتبات عالیات پل 
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بس��ازد« )صداقت کیش،  1390: 135(. مسیر اصلی ارتباطی 
جه��ت ورود به سردش��ت، از داخل گردن��ۀ کورتک و از کنار 

کارونسرای کورتک بوده است.

بررسی کاروانسراهای کوهستانی شمال غرب ایران با 
تأکید بر کوخی کورتک

کاروانس��راهای مناط��ق کوهس��تانی، از اتاق ه��ای گنبددار 
مرک��زی و یک ردی��ف اطاق گنبددار و تع��دادی اصطبل که 
در همان ردیف است، تشکیل شده است. اکثر کاروانسراهای 
کوهستانی دارای اجاق های متعدد یا بخاری دیواری در داخل 
بنا هس��تند. این نوع کاروانس��راها در مناطق کوهس��تانی و 
به ویژه گذرگاه های صعب العبور احداث و پیش از همه در عهد 
صفوی ساخته ش��ده اند )کیانی، 1390: 274(. از جملۀ این 
کاروانسراها می توان به کاروانسرای شاه عباسی خوی )کیانی 
و کالی��س، 1373: 509(، کاروانس��رای کوزه رش س��لماس 
)kleiss, 1977( و کاروانسرای سقز � بانه )Ibid( اشاره کرد 
که مربوط به دورۀ صفوی هستند. هنوز بخشی از این بناها بر 
جای مانده یا مس��تندات مربوط به پالن آن ها در دست است. 
این کاروانسراها به دلیل قرب مکان در قیاس با کاروانسراهای 
کوهستانی، جهت مقایس��ه با بنای کورتک انتخاب شده اند. 
ابعاد و س��اختار کلی فضای این کاروانس��راها با کاروانس��رای 
کورت��ک متفاوت اس��ت. همچنین می توان ای��ن تفاوت را در 
تعداد فضاها، موقعیت قرارگی��ری، و ارتباط فضاها با یکدیگر 

مشاهده کرد. 
     ب��ه ط��ور کلی بنای کوخ��ی کورتک ش��امل یک فضای 
ورودی اصلی، دو فضای مستطیلی در دو طرف فضای ورودی 
و یک فضای طولی یا مس��تطیلی بزرگ در انتهای بنا اس��ت 
که همۀ این فضاها از طری��ق ورودی های مختلف به یکدیگر 
دسترسی دارند. در کاروانسرای سقز � بانه یازده فضا بر جای 
مانده اس��ت. با توجه به پالن تهیه ش��ده )kleiss, 1977( به 
نظر می رس��د که فضاهای استراحت برای کاروانیان نسبت به 
فضاهای دیگر بیشتر است. به طور کلی فضاهای این کاروانسرا 
ش��امل شش فضای تقریباً مربع شکل هستند که در دو ردیف 
و رو به روی هم قرار گرفته و در قسمت پشت آن ها فضاهای 
کشیده )احتماالً اصطبل( مستقر شده است. سه فضای دیگر 
در قس��مت جنوبی کاروانسرا قرار گرفته که یکی از فضاها از 
طریق ورودی اصلی و دو فضای دیگر از طریق همین فضاهای 
کش��یده قابل دسترسی هس��تند. در کاروانسرای شاه عباسی 
خ��وی )کیان��ی و کالیس، 1373: 509( ده فض��ا باقی مانده 
اس��ت. در این ج��ا دو فضای طولی غربی و ش��رقی فضاهای 
داخلی را در بر گرفته است. ورودی این کاروانسرا به یک داالن 
سراس��ری منتهی می شود که در دو طرف شرق و غرب به دو 
اتاق کوچک تر دسترس��ی دارند. چهار فضای دیگر در راستای 

دو اتاق مذکور در جهت شمالی � جنوبی ایجاد شده اند که از 
هر کدام آنها به فضاهای احاطه کننده امکان دسترسی فراهم 
است. کاروانسرای کوزه رش سلماس )kleiss, 1977( دارای 
پنج فضای اصلی اس��ت که به صورت طولی و مستطیل شکل 
در دو طرف ضلع شرقی و غربی بنا ایجاد شده اند و از طریق 
فضای ورودی اصلی بنا که به صورت یک داالن طولی و بزرگ 
است، در دسترس هستند. کاروانسرای کورتک چهار فضا دارد 
که نسبت به کاروانسراهای ذکرشده کمتر است. شکل، ابعاد، 
تعداد، و موقعیت دسترس��ی فضاها در کاروانس��رای کورتک 
نس��بت به کاروانسراهای ذکرشده بس��یار متفاوت است. ابعاد 
کلی کاروانسرای کورتک 10×21 متر، ابعاد کلی کاروانسرای 
س��قز � بانه با توجه به پالن تهیه ش��ده توسط کالیس حدود 
17×21 مت��ر، ابعاد کاروانس��رای ش��اه عباس��ی خوی حدود 
27×27 متر و ابعاد کاروانس��رای کوزه رش س��لماس حدود 
15×21 متر اس��ت. ابع��اد کلی کاروانس��رای کورتک به ابعاد 
کاروانسرای کوزه رش سلماس نزدیکتر است اما ابعاد و شکل 
فضاه��ای داخلی  آن ها متفاوت اس��ت. عالوه بر ابعاد بنا، نوع 
طاق های اصلی به کاررفته در کاروانس��رای کورتک نسبت به 
کاروانسراهای ذکرشده نیز متفاوت است. طاق فضاهای اصلی 
کاروانس��رای کورتک در قس��مت فوقانی دارای خیز بیشتری 
هس��تند و می توان آن ها را از نوع طاق های آهنگ جناغی به 
شمار آورد. طاق های اصلی کاروانسرای سقز � بانه، کوزه رش 
س��لماس و کاروانسرای شاه عباسی خوی دارای خیز کم تری 
هستند و هاللی به نظر می رسند. عالوه بر طاق اصلی می توان 
ب��ه طاق ورودی فضاهای بنای کورتک اش��اره کرد که در آن 
از دو نوع طاق های رومی و س��نگ های شیب دار )فضای B و 
C( استفاده شده است. البته مشابه طاق ورودی بنای کورتک 
که از نوع رومی اس��ت، در کاروانس��رای س��قز � بانه گزارش 
ش��ده اس��ت )kleiss, 1977(. از دیگ��ر تفاوت ها می توان به 
شیوۀ کلی پالن کاروانسراها اش��اره کرد. پالن کاروانسراهای 
ذکرش��ده از ن��وع پالن متفرقه هس��تند، در حال��ی که پالن 
کوخ��ی کورتک از ن��وع تک ایوانی به ش��مار می آید. عالوه بر 
تفاوت های بیان ش��ده، می توان به وجه تشابهات بنای کورتک 
با کاروانس��راهای ذکرشده اش��اره کرد. استفاده از سنگ های 
منظم در س��اخت بنا، پوش��یده بودن بنا از ه��ر جهت، نبود 
حیاط مرک��زی و قرارگیری بر روی ش��بکۀ راه های ارتباطی 

اصلی از جملۀ وجوه تشابه آن هاست )تصویر 17(.
     ب��ه نظر می رس��د که ش��کل و ابعاد کاروانس��راهای بین 
راهی در مناطق کوهستانی شمال غرب ایران، به میزان تردد 
کاروان ه��ا و میزان اهمیت راه های ارتباطی بس��تگی داش��ته 
است. در مس��یرهایی که عبور و مرور کاروان ها بیش تر بوده، 
اتاق های اس��تراحت و اصطبل های بیش تری ایجاد می ش��ده 

است.
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کاروانسرای کوزه رش )kleiss, 1977(بنای کوخی کورتک

.)kleiss, 1977( کاروانسرای سقز ـ بانه

کاروانسرای شاه عباسی خوی 

)مأخذ: آرشیو اداره کل میراث فرهنگی آذربایجان غربی(.

تصویر 17. نمای کلی از پالن کاروانسراهای کوهستانی شمال غرب ایران.

ویژگی های کاروانسراهای بین راهی
این نوع کاروانس��راها از هر طرف بس��ته و پوشیده هستند و 
ب��ه راحتی می توانن��د کاروانیان را در مقاب��ل بادهای مداوم، 
برف ه��ای زمس��تانی و تگرگ های بهاری و پایی��زی در امان 
نگه دارند. احداث این نوع کاروانس��راها در مناطق کوهستانی 
و در گذرگاه ه��ای صعب العبور رایج بوده اس��ت. از نمونه های 
جالب این گروه از کاروانس��راها می توان کاروانس��رای شبلی 
آذربایج��ان، کاروانس��رای امامزاده هاش��م در گردنۀ امامزاده 
هاش��م جادۀ آبعلی و کاروانس��رای گدوک در جادۀ فیروزکوه 

را نام برد )کیانی، 1390: 274(.
     درووی��ل در س��فرنامۀ خود که در س��ال 1819 به چاپ 
رس��یده، در وص��ف تف��اوت کاروانس��راهای بی��ن راه��ی با 
کارونسراهای داخل شهر چنین می گوید: »کاروانسراهای سر 
راه و مسافری با سراهای درون شهر از حیث سبک ساختمان 
و مورد اس��تفاده تفاوت فاحش دارد. این کاروانس��راها از یک 
ردی��ف اصطب��ل در طبقۀ پایین س��اختمان و ردیفی اطاق و 
پناهگاه های بی در و پنجره در باالی آن تش��کیل شده است. 
کاروانیان و ش��ترداران به هنگام بارش یا ش��ب های زمستان 
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در آن بیتوته می کنند. کاروانس��راهای بین راه غالباً کهنه ساز 
و مخروب��ه و ب��دون نگهب��ان اس��ت و دزدان از آن به عنوان 

کمین گاه استفاده می کنند« )دروویل، 1348: 85(.
     بنای کورتک همۀ ویژگی کاروانسراهای بین راهی را دارد. 
از جمله این ش��اخصه ها می توان به بسته و پوشیده بودن بنا، 
فق��دان حیاط مرکزی، کوچک بودن فضاها به دلیل بهتر گرم 
نگهداشتن آن، و قرارگیری در جهت طلوع آفتاب اشاره کرد. 
این بنا در گردنه ای واقع ش��ده اس��ت که نیمی از سال شاهد 
بارش برف و باران اس��ت. در چنین ش��رایطی ب��ه دلیل دور 
بودن از مناطق مسکونی و صعب العبور بودن مسیر، ایجاد یک 
اقامتگاه کوچک برای استراحت کاروانیان ضروری بوده است. 

نتیجه گیری
بنای کورت��ک با توجه به موقعیت قرارگیری در کوهس��تانی 
صعب العبور و س��اختار فضاهای بس��ته، از نوع کاروانسراهای 
کوهس��تانی به ش��مار می آید. با توجه به وس��عت و اندازۀ بنا 
به نظر می رس��د ک��ه این بنا ی��ک اقامتگاه بی��ن راهی بوده 
است. کاروانس��راهایی که در شمال غرب ایران بر جای مانده 
ان��د، از نظر پ��الن معماری با بنای کورتک متفاوت هس��تند. 
نزدیک ترین کاروانسرا به این بنا، کاروانسرای سقز � بانه است 
که س��اختار فضاهای آن با بنای کورتک بسیار متفاوت است. 
به دلیل مقاومت بیش تر در مقابل آب وهوای کوهس��تانی در 
س��اخت کورتک از مصالحی همچون سنگ و ساروج استفاده 

کرده اند. 
کاروانس��رای کورتک بر س��ر ش��بکه راه های ارتباطی سوریه 
و عراق به ش��مال غرب ایران قرار داش��ته اس��ت. با توجه به 
وجود پل های باس��تانی در سردشت و وجود این کاروانسرا در 
گردن��ۀ کورتک می توان پی به وجود مس��یر ارتباطی مهم در 
این منطقه برد که به جادۀ ابریش��م در جنوب دریاچۀ ارومیه 
متصل می شده است. گاهنگاری بنا امری دشوار است، از این 
رو ابتدا باید توجه داش��ت که ای��ن منطقه در دو دورۀ زمانی 
اهمیت داشته است. نخس��ت دورۀ ایلخانی که منطقۀ شمال 
غ��رب اهمیت زیادی پیدا می کند. در این دوره در بانه که در 
همسایگی سردش��ت قرار دارد، وجود ضرابخانه سکه گزارش 
ش��ده است. دورۀ دوم به دورۀ صفوی و حاکم قدرتمند محلی 
برمی گ��ردد که آثار زیادی از خود به یادگار گذاش��ته اس��ت. 
بنای کورتک با توجه به اقدامات عمرانی که بداق س��لطان در 
ای��ن منطقه انجام داده، به نظر می رس��د که مربوط به دوران 
صفوی باشد. در پایان باید اشاره کرد که وضعیت بنا نامناسب 
اس��ت و اگر اقدامات مرمتی و حفاظت��ی صورت نگیرد، روند 

تخریب باعث نابودی بنا خواهد شد.
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7

Abstract:
There are a number of remarkable monuments left for us from 
the Safavid period. Some of them have not yet been studied 
and failed to attract archaeologists such as Kūkhī Kūrtak. 
This paper aims to introduce the monument known as Kūkhī 
Kūrtak. The method of investigation is firstly to document 
all spaces of the building through photography and drawing 
its plan. Then, to provide a better introduction, English 
Alphabet (A, B, C, D) has been used. Finally, it has been 
compared with other caravanserais situated in mountainous 
regions of northwest of Iran. The comparison reveals that its 
plan, dimensions and situations of spaces are quite different 
from the other caravanserais situated in mountainous regions 
of northwest of Iran. The general structure, particularities 
of spaces and its situation classify this construction as 
a mountainous caravanserai that has a one-portico plan. 
Another method was to refer to classical texts such as 
travelogues. Although Kūkhī Kūrtak was located at the road 
network, but none of the travelers mentioned anything about 
it. Undoubtedly, introduction of this building will contribute 
to our information about the constructions of the Islamic 
period. Kūkhī Kūrtak is a rectangular structure which is 210 
m2 in area. Its length is 21 m and its width 10 m. Direction 
of the structure is northwestern-southeastern. It comprises of 
four divided spaces. As it has been established in a mountain 
which is very difficult to reach and as it has closed spaces, 
it has been classified as a mountainous caravanserai. From 
the other side, regarding its area, it seems to be an on-
road abode. The remaining caravanserais which are in the 
northwest of Iran are dissimilar from Kūkhī Kūrtak in terms 
of architectural plan. The nearest caravanserai to Kūkhī 
Kūrtak is Saghez-Bāneh caravanserai which the structure 
of its spaces is very varying from Kūkhī Kūrtak. In order 
to be more unaffected by mountainous climate stones and 
stucco have used as materials. Kūkhī Kūrtak caravanserai 
has been located at the road network that connected Iraq and 
Syria to the northwest of Iran. As there were a number of 
ancient bridges in Sardasht as well as this caravanserai in 

Kūrtak Gorge, one can find an important connecting road in 
the region that reached to the Silk Road at the southern part 
of the Uromia Lake. It is very difficult to date this structure; 
hence, first of all, man should pay attention to the fact that 
this region has been very significant in two time periods: 
1) The Ilkhanid period in which Bāneh was a neighbor to 
Sardasht and based on a report there was a mint in Bāneh. 
2) The Safavid period in which there was a powerful local 
ruler over there that has left many things for us. Considering 
the fact that there were a series of developing activities at 
the time of Bodāgh al-Sultan in this area, it seems that this 
monument dates to the Safavid era. At the end, it should be 
said that its current situation is critical and if no conservation 
or restoration activity is applied, the ongoing course of 
ruination will end in its ever-lasting total destruction. 

Keywords: Kūkhī Kūrtak, architectural space, connecting 
roads, mountainous caravanserais
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