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Abstract:
The historical route of Bandar Abbas to Lar is a complex 
consisting of components and elements that has been 
working in an integrated and interconnected manner.
Investigating this route and associated buildings 
(caravanserais, water reservoirs, etc.) from the historical 
periods of Safavid and Qajar to the present time, as well 
as studying various travelogues in this field, shows the 
importance and position of this route throughout history 
and especially the Safavid time. In addition to its economic 
importance, it has also had special political, cultural and 
social significance. Many tourists have provided detailed 
descriptions and explanations on this route and its features, 
as well as the caravanserais and accommodations along the 
route in their travelogues. This route was also one of the 
most important routes in Iran (the spice route) that connected 
ports and islands of the south to the center, especially Isfahan 
which was the capital in that time.
 The current route from Bandar-Abbas to Lar is 161 km long, 
located in the west of Hormozgan province. Approximately 
70% of this route is located in Bandar Khamir city and 
the rest is located in Fars province. This main and inter-
provincial route is located on the same historical route with 
a slight change.
According to the current situation a list composed of 
caravanserais along this route, with their old names, has 
been prepared, in order of location from Bandar Abbas to 
Lar. This list is prepared on the basis of Sadid al-Saltanah-
Kababi-Bandar-Abbasi’s travelogue, a native writer of the 
late Qajar period. 
All caravanserais and related water reservoirs are carefully 
identified through field and library methods, in terms of 
their location in relative to the route and other caravanserais, 
registration status in the list of national monuments, 
adaptation with the items mentioned in the studies conducted 
during previous years, and comparative comparison with the 
other caravanserais located in the province. Despite the large 
number of caravanserais on this route, only two types of 
plans can be seen, one type as a central courtyard with rooms 
around; and the second type of caravanserais with smaller 

dimensions in form of a cross plan without stables, docks 
and fences with low facilities. 
The main purpose of this research is to investigate and 
identify the historical route of Bandar Abbas to Lar and its 
related elements as well as caravanserais, their location in 
relation to the current route and typology according to the 
architectural features.
In the current situation, the intended caravanserais are in 
similar conditions in terms of being located along the new 
Bandar Abbas to Lar route, physical condition, use and the 
damage level. The caravanserais, which are located outside 
the urban and rural areas, have been completely abandoned 
and destroyed.
Out of 16 caravanserais along the intended historical route, 
which are given in the categories, only 7 caravanserais have 
been registered on the list of national monuments.
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route, Caravanserai
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مقدمه
راه ها نه تنها در بعد سیاس��ی، فرهنگ��ی و اجتماعی اهمیت 
دارن��د بلکه دارای س��ود و فایدة فراوان��ی در زمینة اقتصادی 
هستند، به طوری که صاحب نظران حوزة اقتصاد، راه را وسیلة 
جابه جایی ثروت دانس��ته اند. در ایران با اهمیت ترین راه های 
باس��تانی از س��واحل جنوبی به خصوص بنادر هرموز )هرمز(، 
سورو و سیراف آغاز می شد و حتی شاخه هایی از آن به مرکز 
ایران و جادة ابریشم متصل می شد و حتی تا آن سوی مرزها 
هم امتداد داشت. از طرفی برخی از مورخان همچون باستانی 
پاریزی، یکی از مبدأهای شاخة اصلی راه ادویه را بندر هرموز 
ذکر کرده اند و بر اینکه این شاخه همان راه ادویه یا راه فلفل 
اصلی است، پافشاری و اصرار دارند. مطالعات تاریخی حکایت 
از ای��ن دارد که بندر هرموز در دوران هخامنش��ی، اش��کانی 
و ساس��انی نیز دارای رونق تجاری بود، ام��ا اوج فعالیت های 
تج��اری و بازرگانی این بندر پرآوازه در دوران اس��امی بود. 
در کنار هرموز، بنادر س��ورو نیز در روزگار ساس��انیان و دورة 
اس��امی و همچنین بندرعباس، بندر ُکنگ و در مقطعی نیز 
بن��در لنگه در دورة صفویه از فعال ترین بنادر تجاری ایران به 
ش��مار می رفتند. بنابراین فعالیت های بندری و رونق تجاری 
این بن��ادر را باید مدیون وجود ش��بکه ای از راه های منظم و 
مناسبی دانس��ت که مناطق را به هم پیوند می دادند )مرادی 

شهدادی، 1387(.
     کاروانسراها و اقامتگاه های موجود در راه های کاروان رو به 
عنوان اجزای اصلی و حیاتی این مسیرها، جزء تفکیک ناپذیر 
آنها بوده اند. »بنیاد کاروانسراها در دورة اسامی، بخش مهمی 
از معم��اری ایران را ش��امل بود و کاروانس��راهای متعددی با 
سبک و ویژگی های متفاوت در شهرها، جاده های کوهستانی 
و حاشیه های کویرها احداث شده است. آنچه مسلم است، این 
پدیدة باارزش معماری با رونق تجارت ش��کل گرفته و عوامل 
دیگری نظیر کاربردهای نظامی، اطاع رسانی، و... در توسعه و 

تکامل آن نقش داشته اند« )کیانی و کایس، 1373(.
به ط��ور کلی در کت��اب کاروانس��راهای ایران، کاروانس��راها 
از نظ��ر موقعیت قرارگیری به س��ه گروه تقس��یم ش��ده اند: 
الف. کاروانس��راهای کامًا پوش��یدة مناطق کوهس��تانی؛ ب. 
کاروانسراهای کرانه های پست خلیج فارس؛ ج. کاروانسراهای 

حیاط دار مناطق مرکزی ایران )همان(.
    کاروانس��راهای مسیر تاریخی بندرعباس به الر با توجه به 
دس��ته بندی فوق، در گروه ب ق��رار می گیرند که خود نیز از 
نظر گونه شناسی به نمونه های متفاوتی از حیث معماری قابل 
دسته بندی هس��تند و نکتة حائز اهمیت در این کاروانسراها 
این اس��ت که از مناظر گوناگون می توانند در دسته بندی های 
الف و ج نیز قرار بگیرند زیرا  کاروانسراهای کرانة پست خلیج 
فارس و به وی��ژه نمونه های مورد بحث در اس��تان هرمزگان، 

عاوه ب��ر خصوصیات ویژة خود، خصوصیات کاروانس��راهای 
گروه الف و گروه ج را نیز دارا هستند. 

     ب��ا توج��ه ب��ه اهمیت راه و راه س��ازی و بناهای وابس��ته 
ب��ه آن در دورة صفوی��ه، و نیز راه کاروان روی��ی که پایتخت 
آن زم��ان )اصفهان( را به فارس و هرم��ز مرتبط می کرد )راه 
تج��اری(، بناهای اقامتگاهی که اکن��ون در این محور به جای 
مانده اند از نظر تاریخی، فرهنگی، سیاس��ی، و اقتصادی حائز 
اهمیت و بررس��ی هس��تند. زیرا عاوه ب��ر ارزش تاریخی که 
س��ندی دال بر پیش��ینة این منطقه اس��ت، از نظر معماری، 
فرم پان، ش��یوه های ساخت و کاربرد مصالح بومی نیز دارای 
ارزش هس��تند. این بناها در حال حاض��ر به دلیل بی توجهی 
و متروک ش��دن، به ش��دت آسیب دیده و در ش��رف نابودی 
اند. نتایج به دس��ت آمده از بررسی و مطالعة محور فرهنگی � 
تاریخی الر به بندرعباس و عناصر و تجهیزات وابسته به آن به 
بازشناسی و خواناسازی آن منجر خواهد شد. همچنین در این 
مطالعات وضعیت موجود و موقعیت قرارگیری کاروانس��راها و 
آب انبارهای این مس��یر � ک��ه در فواصل نزدیک به هم تکرار 
ش��ده اند � مشخص می ش��ود و در آینده بستر و فرصت های 
الزم را ب��رای ارائة طرح ها و برنامه های پژوهش��ی مش��ابه و 
تدوی��ن طرح ه��ای حفاظت��ی و مرمتی، برای پژوهش��گران، 
کارشناس��ان و عاقه مندان به این حوزه ایجاد خواهد کرد. از 
این رو مس��ئلة اصلی این پژوهش در واقع پاسخ دادن به این 
پرسش است که شناخت این محور چه نقش و اثری در روند 

حفظ کاروانسراهای موجود در آن ایفا خواهد کرد.

 استان هرمزگان 
1. پیشینۀ تاریخی

ایامیان از هزارة س��وم پیش از میاد، صدها س��ال از خلیج 
فارس به عنوان راه ارتباطی اس��تفاده می کردند و بر بندرها و 
جزیره های استان هرمزگان فعلی )قشم، کیش، الرک، لنگه و 
جاسک( حکمرانی داشته و از آنها برای بازرگانی با هند غربی 
و درة نیل بهره می بردند. در آغاز سدة هشتم پیش از میاد و 
در زم��ان مادها، مرز جنوب را کرانه های جنوبی دریای پارس 
تش��کیل می داد و هرمزگان جزء قلمرو آنان و تابع س��اتراپی 
)استان( درنگیانه و بخش��ی از کرمان بود. همچنین در زمان 
هخامنشیان به ویژه داریوش بزرگ کرانه های ایران در دریای 
پارس، از جمله اس��تان هرمزگان زیر فرمانروایی هخامنشیان 
بود و ایرانیان اندک اندک در کرانه ها و آب های دریای س��یاه 
و س��رخ رخنه کردند. داریوش بزرگ، دریاس��االر یونانی خود 
»اس��کوالخ/ اس��کیاس« را مأمور بررس��ی کناره های دریای 
پارس کرد. اشکانیان نیز پس از چیرگی بر جانشینان اسکندر 
)س��لوکی ها(، کرانه های خلیج فارس و از جمله اس��تان فعلی 
هرمزگان را بر قلمرو خود افزودند و در برابر رومیان، از دریای 

بررسی و شناخت مسیر تاریخی بندرعباس به الر و کاروانسراهای 
موجود در آن
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چکیده
مح��ور تاریخ��ی بندرعب��اس ب��ه الر، مجموع��ه ای متش��کل از اج��زاء و عناص��ری اس��ت ک��ه ب��ه 
ص��ورت یکپارچ��ه و به هم پیوس��ته کار می ک��رده اس��ت. بیش��ترین رون��ق ای��ن مس��یر مرب��وط به 
دوره ه��ای صفوی��ه و قاج��ار اس��ت. مس��یر تاریخ��ی مذک��ور روزگاری مح��ور تب��ادالت اقتصادی، 
فیگوئ��را و  تاورنی��ه  از جمل��ه  بس��یاری  جهانگ��ردان  و  بازرگان��ان  و  ب��ود  فرهنگ��ی  و   سیاس��ی 
 از این مس��یر عبور کرده و در کاروانس��راهای آن اقامت کرده اند. این مسیر همچنین یکی از مهم ترین 
راه ه��ای ای��ران )راه ادویه( بود که بنادر و جزایر جنوب را به مرکز و به خصوص پایتخت آن زمان یعنی 
اصفهان متصل می کرد. در حال حاضر مس��یر کنونی بندرعباس به الر و ش��یراز بر روی همین مس��یر 
تاریخی قرار دارد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی و شناسایی مسیر تاریخی بندرعباس به الر و بناهای 
مرتبط با آن اس��ت. همچنین بررسی و شناسایی کاروانسراها و موقعیت قرارگیری آنها نسبت به مسیر 
کنونی و گونه شناس��ی آنها با توجه به ویژگی های معم��اری موجود در آنها از جمله اهداف این مطالعه 

است که با روش مطالعات میدانی و کتابخانه ای انجام شده است.

واژه  های کلیدی 
هرمزگان،  بندرعباس، الر، مسیر تاریخی، کاروانسرا.
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مقدمه
راه ها نه تنها در بعد سیاس��ی، فرهنگ��ی و اجتماعی اهمیت 
دارن��د بلکه دارای س��ود و فایدة فراوان��ی در زمینة اقتصادی 
هستند، به طوری که صاحب نظران حوزة اقتصاد، راه را وسیلة 
جابه جایی ثروت دانس��ته اند. در ایران با اهمیت ترین راه های 
باس��تانی از س��واحل جنوبی به خصوص بنادر هرموز )هرمز(، 
سورو و سیراف آغاز می شد و حتی شاخه هایی از آن به مرکز 
ایران و جادة ابریشم متصل می شد و حتی تا آن سوی مرزها 
هم امتداد داشت. از طرفی برخی از مورخان همچون باستانی 
پاریزی، یکی از مبدأهای شاخة اصلی راه ادویه را بندر هرموز 
ذکر کرده اند و بر اینکه این شاخه همان راه ادویه یا راه فلفل 
اصلی است، پافشاری و اصرار دارند. مطالعات تاریخی حکایت 
از ای��ن دارد که بندر هرموز در دوران هخامنش��ی، اش��کانی 
و ساس��انی نیز دارای رونق تجاری بود، ام��ا اوج فعالیت های 
تج��اری و بازرگانی این بندر پرآوازه در دوران اس��امی بود. 
در کنار هرموز، بنادر س��ورو نیز در روزگار ساس��انیان و دورة 
اس��امی و همچنین بندرعباس، بندر ُکنگ و در مقطعی نیز 
بن��در لنگه در دورة صفویه از فعال ترین بنادر تجاری ایران به 
ش��مار می رفتند. بنابراین فعالیت های بندری و رونق تجاری 
این بن��ادر را باید مدیون وجود ش��بکه ای از راه های منظم و 
مناسبی دانس��ت که مناطق را به هم پیوند می دادند )مرادی 

شهدادی، 1387(.
     کاروانسراها و اقامتگاه های موجود در راه های کاروان رو به 
عنوان اجزای اصلی و حیاتی این مسیرها، جزء تفکیک ناپذیر 
آنها بوده اند. »بنیاد کاروانسراها در دورة اسامی، بخش مهمی 
از معم��اری ایران را ش��امل بود و کاروانس��راهای متعددی با 
سبک و ویژگی های متفاوت در شهرها، جاده های کوهستانی 
و حاشیه های کویرها احداث شده است. آنچه مسلم است، این 
پدیدة باارزش معماری با رونق تجارت ش��کل گرفته و عوامل 
دیگری نظیر کاربردهای نظامی، اطاع رسانی، و... در توسعه و 

تکامل آن نقش داشته اند« )کیانی و کایس، 1373(.
به ط��ور کلی در کت��اب کاروانس��راهای ایران، کاروانس��راها 
از نظ��ر موقعیت قرارگیری به س��ه گروه تقس��یم ش��ده اند: 
الف. کاروانس��راهای کامًا پوش��یدة مناطق کوهس��تانی؛ ب. 
کاروانسراهای کرانه های پست خلیج فارس؛ ج. کاروانسراهای 

حیاط دار مناطق مرکزی ایران )همان(.
    کاروانس��راهای مسیر تاریخی بندرعباس به الر با توجه به 
دس��ته بندی فوق، در گروه ب ق��رار می گیرند که خود نیز از 
نظر گونه شناسی به نمونه های متفاوتی از حیث معماری قابل 
دسته بندی هس��تند و نکتة حائز اهمیت در این کاروانسراها 
این اس��ت که از مناظر گوناگون می توانند در دسته بندی های 
الف و ج نیز قرار بگیرند زیرا  کاروانسراهای کرانة پست خلیج 
فارس و به وی��ژه نمونه های مورد بحث در اس��تان هرمزگان، 

عاوه ب��ر خصوصیات ویژة خود، خصوصیات کاروانس��راهای 
گروه الف و گروه ج را نیز دارا هستند. 

     ب��ا توج��ه ب��ه اهمیت راه و راه س��ازی و بناهای وابس��ته 
ب��ه آن در دورة صفوی��ه، و نیز راه کاروان روی��ی که پایتخت 
آن زم��ان )اصفهان( را به فارس و هرم��ز مرتبط می کرد )راه 
تج��اری(، بناهای اقامتگاهی که اکن��ون در این محور به جای 
مانده اند از نظر تاریخی، فرهنگی، سیاس��ی، و اقتصادی حائز 
اهمیت و بررس��ی هس��تند. زیرا عاوه ب��ر ارزش تاریخی که 
س��ندی دال بر پیش��ینة این منطقه اس��ت، از نظر معماری، 
فرم پان، ش��یوه های ساخت و کاربرد مصالح بومی نیز دارای 
ارزش هس��تند. این بناها در حال حاض��ر به دلیل بی توجهی 
و متروک ش��دن، به ش��دت آسیب دیده و در ش��رف نابودی 
اند. نتایج به دس��ت آمده از بررسی و مطالعة محور فرهنگی � 
تاریخی الر به بندرعباس و عناصر و تجهیزات وابسته به آن به 
بازشناسی و خواناسازی آن منجر خواهد شد. همچنین در این 
مطالعات وضعیت موجود و موقعیت قرارگیری کاروانس��راها و 
آب انبارهای این مس��یر � ک��ه در فواصل نزدیک به هم تکرار 
ش��ده اند � مشخص می ش��ود و در آینده بستر و فرصت های 
الزم را ب��رای ارائة طرح ها و برنامه های پژوهش��ی مش��ابه و 
تدوی��ن طرح ه��ای حفاظت��ی و مرمتی، برای پژوهش��گران، 
کارشناس��ان و عاقه مندان به این حوزه ایجاد خواهد کرد. از 
این رو مس��ئلة اصلی این پژوهش در واقع پاسخ دادن به این 
پرسش است که شناخت این محور چه نقش و اثری در روند 

حفظ کاروانسراهای موجود در آن ایفا خواهد کرد.

 استان هرمزگان 
1. پیشینۀ تاریخی

ایامیان از هزارة س��وم پیش از میاد، صدها س��ال از خلیج 
فارس به عنوان راه ارتباطی اس��تفاده می کردند و بر بندرها و 
جزیره های استان هرمزگان فعلی )قشم، کیش، الرک، لنگه و 
جاسک( حکمرانی داشته و از آنها برای بازرگانی با هند غربی 
و درة نیل بهره می بردند. در آغاز سدة هشتم پیش از میاد و 
در زم��ان مادها، مرز جنوب را کرانه های جنوبی دریای پارس 
تش��کیل می داد و هرمزگان جزء قلمرو آنان و تابع س��اتراپی 
)استان( درنگیانه و بخش��ی از کرمان بود. همچنین در زمان 
هخامنشیان به ویژه داریوش بزرگ کرانه های ایران در دریای 
پارس، از جمله اس��تان هرمزگان زیر فرمانروایی هخامنشیان 
بود و ایرانیان اندک اندک در کرانه ها و آب های دریای س��یاه 
و س��رخ رخنه کردند. داریوش بزرگ، دریاس��االر یونانی خود 
»اس��کوالخ/ اس��کیاس« را مأمور بررس��ی کناره های دریای 
پارس کرد. اشکانیان نیز پس از چیرگی بر جانشینان اسکندر 
)س��لوکی ها(، کرانه های خلیج فارس و از جمله اس��تان فعلی 
هرمزگان را بر قلمرو خود افزودند و در برابر رومیان، از دریای 

بررسی و شناخت مسیر تاریخی بندرعباس به الر و کاروانسراهای 
موجود در آن

زبیده گردکانی
کارشناس ارشد حفاظت و احیای بناهای تاریخی

mroknadini@yagoo.com
علیرضا انیسی

دانشیار پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
Anisi61@yahoo.co.uk
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چکیده
مح��ور تاریخ��ی بندرعب��اس ب��ه الر، مجموع��ه ای متش��کل از اج��زاء و عناص��ری اس��ت ک��ه ب��ه 
ص��ورت یکپارچ��ه و به هم پیوس��ته کار می ک��رده اس��ت. بیش��ترین رون��ق ای��ن مس��یر مرب��وط به 
دوره ه��ای صفوی��ه و قاج��ار اس��ت. مس��یر تاریخ��ی مذک��ور روزگاری مح��ور تب��ادالت اقتصادی، 
فیگوئ��را و  تاورنی��ه  از جمل��ه  بس��یاری  جهانگ��ردان  و  بازرگان��ان  و  ب��ود  فرهنگ��ی  و   سیاس��ی 

 از این مس��یر عبور کرده و در کاروانس��راهای آن اقامت کرده اند. این مسیر همچنین یکی از مهم ترین 
راه ه��ای ای��ران )راه ادویه( بود که بنادر و جزایر جنوب را به مرکز و به خصوص پایتخت آن زمان یعنی 
اصفهان متصل می کرد. در حال حاضر مس��یر کنونی بندرعباس به الر و ش��یراز بر روی همین مس��یر 
تاریخی قرار دارد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی و شناسایی مسیر تاریخی بندرعباس به الر و بناهای 
مرتبط با آن اس��ت. همچنین بررسی و شناسایی کاروانسراها و موقعیت قرارگیری آنها نسبت به مسیر 
کنونی و گونه شناس��ی آنها با توجه به ویژگی های معم��اری موجود در آنها از جمله اهداف این مطالعه 

است که با روش مطالعات میدانی و کتابخانه ای انجام شده است.

واژه  های کلیدی 
هرمزگان،  بندرعباس، الر، مسیر تاریخی، کاروانسرا.
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در اقلیم کوهستانی و گرم و خشک کویری هستند که در این 
منطقه نیز وجود دارند )نقشة 3(. انواع کاروانسراهای موجود 
در مسیرهای تاریخی استان هرمزگان شامل موارد زیر است:

1. کاروانس��راهای کامًا سرپوشیده مانند: تقی خانی و گچین 

در مسیر بندرعباس � الر؛
2. کاروانسراهای حیاط مرکزی مانند: پُراو در مسیر بندرعباس 

� الر و کاروانسرای بستک؛
3. کاروانس��راهای متفرقه مانند: کاروانسرای زمستانی بستک 

نقشۀ 1. موقعیت شهرستان بندر خمیر در نقشۀ استان هرمزگان، )مأخذ: www.amar.org.ir( د   
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نقشۀ 2. موقعیت راه های تاریخی استان هرمزگان و پراکندگی کاروانسراها )مأخذ: کیانی و کالیس، 1363(.
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هايموقعيت راه
(مأخذ: وانسراها

. م2تصوير 
 كارو

پ��ارس و بین النهرین پاس��داری کردند. در زمان ساس��انیان 
هرمزگان از مراکز مهم داد و س��تد و پیوند بازرگانی به شمار 
می رفت. در اثر کاوش هایی که در اسکله س��ازی بندر س��ورو 
)محل های س��احلی در غرب بندرعباس کنونی( انجام گرفته، 
چند سکة نقرة ساسانی به دست آمده است )افشار سیستانی، 

.)1378
     پس از چیرگی اعراب مس��لمان بر دریای پارس و بنادر و 
جزایر آن، دیلمیان نخستین دودمان ایرانی بودند که بار دیگر 
بر سراس��ر جزیره ها و بندرهای استان هرمزگان و دیگر نقاط 
خلیج فارس چیره شدند. در سال 323ق ، علی )عمادالدوله( 
حاک��م فارس، هرمزگان، بندرها و جزیره های آن را گش��ود و 
در تم��ام دوران حکومت آل بویه هم��واره فارس و هرمزگان 
در قلم��رو فرمانروایی آل بویه قرار داش��ت. پس از دیلمیان، 
س��لجوقیان کرمان از س��ال 454 تا 583 ق در منطقة خلیج 
فارس و از جمله اس��تان هرمزگان و عم��ان حکومت یافتند. 
پس از حملة مغوالن، سلجوقشاه سلغری بر هاکوخان مغول 
ش��ورید ولی شکس��ت خورد و حکومت ف��ارس، هرمزگان و 
تمامی منطقة خلیج فارس به دس��ت مغوالن افتاد. در دوران 
فترتی که بین سپری شدن حکومت ایلخانان مغول و برآمدن 
تیموری��ان وج��ود دارد، حکومت هرم��زگان و خلیج فارس با 
مظفریان بود. تیموریان نیز تا سال 873 ق در ایران حکومت 
داش��تند و خراج بندرها و جزیره ه��ای خلیج فارس و دریای 

مکران را دریافت می کردند )افشار سیستانی، 1378(.
     در زم��ان حکوم��ت ش��اه عب��اس صفوی، ب��ا فتح جزیرة 
هرم��وز، اخراج پرتغالی ها و برداش��ته ش��دن تمام��ی موانع 
تجدی��د حاکمی��ت ای��ران در خلیج ف��ارس، بن��در کوچک 
و ن��ه چندان آباد گم��رون طی دوره ای کوت��اه از یک آبادی 
دویس��ت نفری به کانون تج��ارت خلیج فارس تبدیل ش��د. 
در واقع در س��ال 1031ق/1622م ش��هری جدید متولد و به 
پاس خدمات ش��اه عباس اول »عباس��یه« ی��ا »بندر عباس« 
نامیده ش��د. عنوان بندر عباس نخس��تین ب��ار در نامه ای که 
امام قلی خ��ان به تاریخ 1033ق/ 1624م به یکی از کارگزاران 
انگلیس��ی نوش��ته، آمده اس��ت. پس از آن نی��ز در مکاتبات 
ش��اه عباس اول ب��ا امام قلی خان به س��ال 1036ق/ 1627م 
از ای��ن نام اس��تفاده ش��ده اس��ت. هفت س��ال پ��س از فتح 
 هرم��وز، یک جهانگ��رد بریتانیایی به نام ِس��ر توماس هربرت

 این بندر را یک ش��هر چندملیتی دانس��ته ک��ه تجار نواحی 
مختل��ف جه��ان از انگلس��تان، هلن��د، پرتغال، ارمنس��تان، 
گرجستان، روس��یه، عثمانی، سرزمین های عربی و هندی در 
آن به بازرگانی مش��غول هس��تند و دلیل رونق آن را تجارت 
بین المللی در این بندر عنوان کرده اس��ت. با اقدامات مجّدانه 
دولت مردان صفوی، روس��تای کوچک گمرون در مدتی کوتاه 
به شهری بزرگ تبدیل شد و کلّیه امکانات الزم برای تسهیل 

بازرگان��ی در آن به وجود آمد. به تدری��ج بندرعباس در مقام 
مهم تری��ن لنگرگاه و بارانداز تجاری ایران، س��هم عمده ای را 

در مبادالت اقتصادی ایران بر عهده گرفت )وثوقی، 1397(.

2. موقعیت جغرافیایی هرمزگان
استان هرمزگان با مساحتی بالغ بر 71194 کیلومتر مربع در 
جنوب ایران قرار دارد و 4/3 درصد از کل خاک کشور را دربر 
می گیرد. اس��تان هرمزگان از ش��مال و شمال غرب به ترتیب 
به اس��تان های کرمان و فارس، از ش��رق به اس��تان سیستان 
و بلوچس��تان و از غرب به اس��تان بوش��هر محدود می ش��ود. 
هرمزگان در اقلیم گرم و مرطوب نواحی پس��ت خلیج فارس 
قرار دارد. از نظر تقس��یمات کش��وری، بندرعب��اس و نواحی 
تابع آن در س��ال 1287ش با تشکیل ایالت ها و والیت ها جزء 
مح��دودة ایالت فارس و بنادر قرار گرفت. در س��ال 1316ش 
نیز بر اس��اس تقس��یمات جدید این خطه جزء استان هشتم 
کش��ور یعنی کرمان و مکران قرار گرفت. هنگامی که در سال 
1339ش ای��ران به 14 اس��تان و 6  فرمان��داری کل و 449 
بخشداری تقسیم شد، بندرعباس جزء فرمانداری کل بنادر و 
جزایر خلیج فارس و دریای عمان محسوب شد و در نهایت در 
س��ال 1355ش این فرمانداری کل به استان هرمزگان تغییر 
نام داد و در حال حاضر دارای 9 شهرس��تان اس��ت )سازمان 
جغرافیایی نیروهای مسلح، 1383(. شهرستان بندر خمیر که 
بخش عمدة مسیر تاریخی بندرعباس به الر در آن قرار گرفته 

در غرب استان هرمزگان قرار دارد )نقشة 1(.

ان�واع  و  هرم�زگان  اس�تان  تاریخ�ی  مس�یرهای 
کاروانسراهای موجود در آن 

راه های تاریخی که از هرمزگان به س��ایر نقاط ایران می رفت 
ش��امل راه بندرعباس به الر در غرب استان، راه بندرعباس به 
س��یرجان در ش��مال و راه بندرعباس به کرمان و جیرفت در 
شرق بوده است. در )نقش��ة 2( راه ها و کاروانسراهای موجود 
در آن مش��خص شده است. تراکم کاروانسراها در مسیر غربی 
بیشتر است زیرا این مسیر با توجه به اینکه کوتاه ترین مسیر 
به اصفهان پایتخت آن زمان بود، تردد بس��یار زیادی داشت و 
اکنون در آن کاروانس��راهای بیشتری نسبت به سایر مسیرها 

به جا مانده است.  

گونه شناسی کاروانسرا در مسیرهای تاریخی هرمزگان
با توجه به گوناگونی کاروانسراهای موجود در راه های تاریخی 
استان هرمزگان، می توان دریافت که عاوه بر گونه های مطابق 
با اقلیم این استان، گونه های دیگری نیز مطابق با اقلیم سایر 
نقاط ایران موجود اس��ت. به عنوان مثال کاروانسراهای کامًا 
سرپوشیده و کاروانسراهای حیاط مرکزی، از گونه های موجود 
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در اقلیم کوهستانی و گرم و خشک کویری هستند که در این 
منطقه نیز وجود دارند )نقشة 3(. انواع کاروانسراهای موجود 
در مسیرهای تاریخی استان هرمزگان شامل موارد زیر است:

1. کاروانس��راهای کامًا سرپوشیده مانند: تقی خانی و گچین 

در مسیر بندرعباس � الر؛
2. کاروانسراهای حیاط مرکزی مانند: پُراو در مسیر بندرعباس 

� الر و کاروانسرای بستک؛
3. کاروانس��راهای متفرقه مانند: کاروانسرای زمستانی بستک 

نقشۀ 1. موقعیت شهرستان بندر خمیر در نقشۀ استان هرمزگان، )مأخذ: www.amar.org.ir( د   
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)نقش��ة 4(. جهانگردان و بازرگانان بسیاری از روزگار صفوی 
تا قاجار از این مس��یر گذشته اند و توصیفات بسیاری در این 
خصوص نوش��ته اند که در جای خود بیان خواهد شد. مسیر 
بندرعب��اس به الر تنها بخش کوچکی از کل مس��یر آن زمان 
یعنی )بندرعباس � اصفهان( اس��ت، ولی تمرکز کاروانس��راها 
و اقامتگاه ها در این بخش از مس��یر اس��ت و از این رو تعداد 
بیشتری کاروانسرا در این بخش به جا مانده است )نقشة 5(.

بررس�ی محور تاریخی بندرعباس � الر از دورۀ صفویه 
تا عصر حاضر

مس�یر بندرعباس به الر از نگاه سیاحان و جهانگردان 
دورۀ صفویه:

� دن گارس�یا دسیلوا فیگوئرا 4در سال ) 1617 م/ 1026 
ق( مس��یر بندرعب��اس � الر را ب��ه هم��راه هیئتی از کش��ور 
اس��پانیا به قص��د اصفهان طی کرده و خاطرات و مش��اهدات 
خود را ش��رح داده اس��ت. وی در س��فرنامه اش از بندرعباس 
با عنوان بندر گمبرون یاد کرده اس��ت. تعدادی از روستاها و 
اقامتگاه هایی که در سفرنامة این جهانگرد ذکر شده است، در 
حال حاضر در مسیر فعلی وجود دارند و برخی نیز با نام های 
جدید شناخته می ش��وند. موقعیت ها و مکان های مورد اشاره 
در سفرنامة وی به ترتیب توقف و اقامت کاروان از بندرعباس 

به سمت الر  به شرح ذیل است )دسیلوا فیگوئرا، 1393(.
1. کاروانسرای بندعلی )سه فرسخ تا بندرگمبرون(

3. کجی )احتماالً کاروانسرای گچی، چهار فرسخ تا بندعلی(
4. شهر قبرستان )احتماالً کهورستان(، کاروانسرای قبرستان؛

5. کاروانسرای جبون )احتماال جیحون(
6. کاروانسرای تنگ داالن

7. کاروانس��رای ... )؟( )ب��دون نام، نوش��ته ش��ده ک��ه مانند 
کاروانسراهای پیشین است(

8. کاروانسرای ... )؟( )بدون نام(
9. قریة خرم )کاروانسرایی مجاور این قریه(

10. کاروانسرایی نیمه خراب
11. کاروانسرایی به نام خفرگ )در یک فرسنگی الر(.

� ژان باتیس�ت تاورنیه5 در سال )1632 تا 1668م/ 1041 
تا 1077ق( و در دوران س��لطنت ش��اه صفی و ش��اه عباس 
دوم س��فرهای متع��ددی به ایران کرد و طی س��فرهایش به 
ایران از هندوس��تان به جزیرة هرمز و مسیر بندرعباس � الر 
عبور کرد. وی در سفرش از الر به سمت هرمز از کاروانسراها 
و روس��تاهایی که آنها را مش��اهده کرده نام برده اس��ت. وی 
همچنین پل التیدان )در غرب هرمزگان( را که طوالنی ترین 
پل سنگی دوران صفویه در ایران است با پل معروف رود سن 

نقشة 4. موقعیت قرارگیری مسیر تاریخی بندرعباس � الر در استان های هرمزگان و فارس
.)Google map :مأخذ(

در مسیر بندرعباس � بستک با پان L شکل.

مسیر تاریخی بندرعباس � الر
مس��یر فعلی بندرعباس � الر به طول 161 کیلومتر در غرب 
اس��تان هرمزگان ق��رار دارد که حدوداً 70 درص��د از آن در 

شهرس��تان بندر خمیر و مابقی در اس��تان فارس واقع است. 
این مس��یر اصلی و بیِن اس��تانی موجود با اندک��ی تغییر، بر 
روی همان مسیر تاریخی قبلی واقع شده است، به طوری که 
کاروانس��راها و آب انبارهای دورة صفوی و قاجار از آغاز راه در 
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نقشة 3. گونه شناسی کاروانسراهای مسیرهای تاریخی هرمزگان )مأخذ: نگارنده(.
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)Google Earth :تصویر 1. پل التیدان، طوالني ترین پل در مسیر الر به بندر عباس )مأخذ

)Google Earth :تصویر 2. نماي دو دهانه از پل التیدان )مأخذ

در پاریس به نام »پن نف« مقایس��ه کرده است. او می نویسد 
راه بندرعب��اس ب��ه الر را 7 یا 8 روز طی می ک��رده اند و در 
طول مسیر، کاروانسراهای نسبتاً خوب و نوشیدنی های خنک 
یافت می ش��د. کاروانسراهایی که او یاد کرده به ترتیب توقف 
از الر به سمت بندرعباس به شرح ذیل است )تاورنیه، 1382: 

)678-676
1. روستای چرکاب، کاروانسرای شام زنگی

2. خرموت )احتماالً همان کاروان سرای هرمود است(
3. کاروانسرای تنگ داالن

4. کاروانسرای گور بازرگان
5. روس��تای کافرس��تان )احتماالً همان ش��هر و کاروانسرای 

کهورستان است(
6. گذر از پل التیدان )تصویر 1 و 2( )قابل مقایس��ه با پل پن 

نف پاریس(
7. کاروانسرای گیچی )همان گچین است(

8. کاروانسرای بند علی.

� ویلیام فلور6 نیز در پژوهش��ی با عنوان مسیر بندرعباس � 
اصفهان در عصر صف��وی )1717-1617م/ 1126-1026ق( 
بر اساس نوش��ته هایی از فیگوئرا، اِستودارت، تِونِت، چاردین، 

تاورنیه، و... به ش��رح و بررسی مس��یر بندرعباس به اصفهان 
پرداخته است. مسیر بندرعباس � الر نیز بخشی از این مطالعه 
اس��ت که البته مس��یر را از س��مت الر به بندرعباس بررسی 
کرده اس��ت. فلور همچنین به اقامتگاهی زیبا در نزدیکی این 
مس��یر اشاره کرده است که سفارت هلند در بندرعباس برای 
کارمندان خود در این منطقه )چشمه زنگی( به جهت دوری 
از تابستان های گرم س��اخته بود. وی در مورد کاروانسراهای 
این مسیر نوشته است: »در این منطقه کاروانسراهایی بود که 
ب��ه آن چهارطاقی گفته می ش��د و کوچک و حجیم و صلیبی 
شکل بوده اند«. نقشة 6 نقشه ای از راه شیراز به بندرعباس را 
نش��ان می دهد که مربوط به سال های 1638� 1706م است. 
برخی از نام های مشخص ش��ده در آن مطابق با نام های مورد 
اشاره در پژوهش فلور است. نام کاروانسراهایی که ویلیام فلور 
ضمن تحقیقات خود به آنها اش��اره کرده اس��ت، به ترتیب از 

)Floor, 2012( سمت الر به بندرعباس به شرح ذیل است
1. روس��تای تل��خ آب، کاروانس��رای تلخ آب )احتم��االً همان 

کاروانسرای چرک آب اشاره شده توسط تاورنیه(
2. حرکت به سمت فاریاب )کاروانسرای بست فاریاب(

3. دو کاروانس��را یکی بس��یار خوب ولی دور از جاده، دیگری 
قدیمی 

نقشة 5. شبکة راه های کاروان رو، شیراز به خلیج فارس از طریق الر در سال های )1706-1638م(
 (مأخذ: آرشیو ادارة میراث فرهنگی استان هرمزگان(.
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1. روستای چرکاب، کاروانسرای شام زنگی

2. خرموت )احتماالً همان کاروان سرای هرمود است(
3. کاروانسرای تنگ داالن

4. کاروانسرای گور بازرگان
5. روس��تای کافرس��تان )احتماالً همان ش��هر و کاروانسرای 

کهورستان است(
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 (مأخذ: آرشیو ادارة میراث فرهنگی استان هرمزگان(.
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4. کاروانسرای تنقی نون
5. کاروانسرای وصیلی

6. کاروانسرای چشمه زنگی
7. دو کاروانس��را موس��وم به چهارطاقی دارای آب ش��ور در 

منطقه چشمه زنگی
8. کاروانسرای شنیسه شنگی

9. بهادینی )همان کاروانسرای بادینی یا بادنی کنونی(
10. کاروانسرای چک چک

11. روستایی بزرگ و زیبا به نام هرموت )دو کاروانسرا(
12. کاروانسرای آگانالیه

13. کاروانسرای برکه آقا جمال 
14. کاروانسرای باسکوماکو )!(

15. کاروانسرای سر تنگ
16. کاروانسرای بدگیا پریا )!(
17- کاروانسرای تنگ داالن

18- کاروانسرای گور بازرگان
19- کاروانسرای سرپوشیدة برکة دوبند

20- کاروانسرای جیهان 
21. کاروانسرای برکه سلطان

22. کاروانسرای روستای کهورستان
23. کاروانسرای دوبریکه یا باریک بعد از کهورستان

24. کاروانسرای گونی گادشجی محمد )!(
25. روستای پُهل و کاروانسرای ویرانه

26. دو کاروانسرا در گیچی )همان گچین امروزی(
27. کاروانسرای خون سرخ، دو کاروانسرای ویران؛

28. کاروانسرای بند علی.

مسیر بندرعباس � الر در دوره قاجار
� سدیدالس�لطنه کبابی بندرعباسی در اواخر دورة قاجار 
در س��فرنامه اش که به صورت یادداشتی به کتاب بندرعباس 
و خلیج فارس پیوس��ت ش��ده، وضعیت راه بندرعباس به الر 
را توصی��ف کرده اس��ت. به گفتة وی راه بن��در به الر چهل و 
ش��ش فرس��نگ بود و در 6 یا 8 روز طی می شد. مسیری که 
سدیدالس��لطنه همراه با کاروان از بندرعباس به قصد ش��یراز 
و اصفه��ان در آن زم��ان طی ک��رده و منزل ب��ه منزل آن را 
ش��رح داده اس��ت، همان مس��یر امروزی اصلی بین ش��هری 
اس��ت و کاروانسراها با اس��امی و موقعیت های مورد اشاره در 
سفرنامة وی در آن موجود است. در مطالعة حاضر نیز مسیر و 
کاروانسراها بر اساس یادداشت مذکور از سدیدالسلطنه بررسی 
و دسته بندی شده اند. وی از اهالی بومی منطقه بود، با مسیر 
و مکان های مربوط به آن آش��نایی کامل داشت. مشاهدات او 
همچنین از نظر زمانی به ش��رایط فعلی مس��یر بندرعباس � 
الر نزدیک تر اس��ت. کاروانس��راهایی که در سفرنامة وی ذکر 
شده اس��ت به شرح ذیل اس��ت )کبابی بندرعباسی، 1362( 

)جدول 1(:

1. کاروانسرای خون سرخ                                             
2. کاروانسرای گچین باال                                         
3. کاروانسرای جنگویی )آرابی(                                  
4. کاروانسرای کهورستان                                         
5. کاروانسرای برکه سلطان                                      

6. کاروانسرای شبوروان )شیب روان(
7. کاروانسرای برکه نو و کاروانسرای تقیخانی

8. کاروانسرای جیحون
9. کاروانسرای تنگ داالن
10. کاروانسرای سرتنگ

11. کاروانسرای آقا جمال
12. کاروانسرای هرموز )هرمود(

13. کاروانسرای بادامی، بادینی، بهادینی )بادنی( 
14. کاروانسرای چهار برکه

16. شهر الر.

مسیر بندرعباس-الر در دوره پهلوی 
• در س��ال )1978م/ 1356ش( هاینس گاوبه7 از اس��تادان 
دانشگاه توبینگن آلمان جهت آماده سازی بخشی از نقشه ها و 
مدارک مربوط به عصر صفویان برای تهیة اطلس توبینگن خاور 
نزدیک، به قسمت های جنوبی ایران سفر کرد. یکی از اهداف 
این س��فر، بررسی ش��واهد و بناهای دورة صفویه بود. بخشی 
از این پژوهش مربوط به بررسی مسیر تاریخی بندرعباس به 
الر و ش��یراز و نیز کاروانس��راهای موجود در آن بود. مسیر او 
از روس��تایی در نزدیکی بندرعباس با عنوان سیدجمال الدین  
ش��روع شد و تا ش��هر الر پیش رفت. در نقش��ه ای که وی از 
مس��یر تهیه کرده موقعیت قرارگیری کاروانس��راها نسبت به 
مسیر بندرعباس � الر مشخص شده و همچنین از آنها پانی 

ترسیم شده است )Gaube, 1979( )نقشة 7(.

بررسی مسیر بندرعباس به الر توسط کیانی و کالیس
کاروانسراهای کرانۀ پست خلیج فارس

به علت ش��رایط اقلیمی و جغرافیایی کرانه های پس��ت خلیج 
فارس، کاروانس��راهای این منطقه معماری ویژه ای دارند. این 
کاروانسراها معموالً فاقد حیاط مرکزی هستند و شامل بنایی 
چهارگوش هس��تند با اتاق مرکزی صلیبی ش��کل و اتاق های 
جانبی. یک س��کوی سنگی دورادور س��اختمان ساخته شده 
اس��ت و هم��ة اتاق ها به خارج بنا راه دارن��د. در عهد صفوی، 
به خصوص پس از ایجاد بندرعباس در سال 1029ق/1620م 
در مس��یرهای ش��یراز � الر و بندرعب��اس � الر و اصفه��ان � 
بندرعب��اس ج��اده ای احداث ش��ده اس��ت. خوش��بختانه با 
وجود گذش��ت زمان، بس��یاری از این کاروانسراها به خصوص 
کاروانسراهای بندرعباس � الر سالم مانده اند و امکان بررسی 
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نقشة 9. مسیر بندرعباس � الر و موقعیت کاروانسراهای بررسی شده توسط کیانی و کایس )مأخذ: همان(.

و تحقیق را آس��ان کرده اند. از آنجا که این کاروانس��راها در 
دورة آرامش سیاس��ی عهد صفوی ساخته شده اند، هیچ کدام 
جنبة دفاعی نداش��ته و دروازه های ورودی کاروانسراها به هر 
س��متی که الزم بوده گشوده شده تا بادهای خنک ساحلی را 
به ساختمان برساند. تنوع این نوع کاروانسراها از نظر معماری 
نی��ز حائز اهمیت فراوان اس��ت. از نمونه های جالب این گروه 
از کاروانس��راها می توان از کاروانس��رای قلع��ه پهلو )نام دیگر 
کاروانس��راي پُراو( نام برد که در غرب جادة بندر عباس قرار 
گرفته و ویرانه هایش هنوز به چش��م می خورد. این کاروانسرا 
یک حیاط کوچک هم داشته است. الزم به یادآوری است که 

پس از دورة صفویه تغییراتی در معماری این نوع کاروانسراها 
به وجود آمده اس��ت. مثًا در چهار گوشة بنا برج های دفاعی 
س��اخته ش��ده و یا راه داالن ها به خارج مس��دود شده است 

)کیانی و کایس، 1363: 13( )نقشة 8 و 9(.               

مسیر جدید بندرعباس � الر
ام��روزه راه جدی��د بندرعباس به الر تقریباً در همان مس��یر 
قدیم��ي و تاریخي بندرعباس � الر ب��ا اندکي تغییر قرار دارد 
و کاروانس��راهایي که پاره اي از س��یاحان از آن یاد کرده اند و 
امروزه نیز وجود دارند در دو طرف جاده جدید قابل مشاهده 

.)Gaube, 1979 :نقشة 7. ترسیمی از مسیر تاریخی بندرعباس به الر و موقعیت کاروانسراهای موجود در آن  )مأخذ
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موقعیت قرارگیری مسیر تاریخی بندرعباس  � الر و کاروانسراهای موجود در آن در نقشۀ راه های کاروان روی ایران

نقشة 8.  نقشة راه های تاریخی و کاروانسراهای موجود در آن بر اساس ترسیمات و تحقیقات ماکسیم سیرو، و موقعیت قرارگیری مسیر بندرعباس � الر در 
آن )مأخذ: کایس، 1355(.
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نقشة 9. مسیر بندرعباس � الر و موقعیت کاروانسراهای بررسی شده توسط کیانی و کایس )مأخذ: همان(.
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اند )نقشة 10()جدول 2(.

جمع بندی
بررس��ی محور تاریخی بندرعباس به الر و بناهای وابس��ته به 
آن )کاروانس��راها، آب انبارها، و...( در طول مسیر از دوره های 
صفوی و قاجار تا زمان حاضر و همچنین بررسی سفرنامه های 
مختلف در این زمینه، نشان دهندة اهمیت و جایگاه این محور 
از جنبه های مختلف در طول تاریخ و به خصوص زمان صفویه 
است. در زمان بیرون راندن پرتغالی ها از بخش های جنوبی و 
به خصوص جزیرة هرمز، نیروهای شاه عباس صفوی به رهبری 
امامقلیخان از محور مذکور عبور کرد. جهانگردان بسیاری نیز 
در خصوص این مسیر و ویژگی های آن و همچنین کاروانسراها 
و اقامتگاه های موجود در آن در سفرنامه های خود توصیفات و 

توضیحات مفصلی ارائه داده اند.

     فهرس��ت کاروانس��راهای موجود در این محور، بر اس��اس 
وضعی��ت کنون��ی، با ذک��ر همان نام ه��ای قدیم ب��ه ترتیب 
موقعیت قرارگیری از بندرعباس تا الر، بر اس��اس س��فرنامة 
سدیدالس��لطنه کبابی بندرعباس��ی، در جداول شمارة 1 و 2 
در متن درج ش��ده است. تمامی کاروانس��راها و آب انبارهای 
وابس��ته ب��ه آنها ب��ا روش های میدان��ی و کتابخان��ه ای مورد 
شناس��ایی دقیق )از نظر موقعیت قرارگیری نسبت به محور و 
سایر کاروانسراها، وضعیت ثبت در فهرست آثار ملی، تطبیق 
با موارد ذکرشده در مطالعات انجام شده در سال های گذشته 
و مقایسة تطبیقی با س��ایر کاروانسراهای استان( قرار گرفته 
اند. همچنین عاوه بر تهیة فهرست، تصاویر و نقشه های آن ها 
نیز تهیه و ارائه ش��ده اس��ت. دسته بندی جداول 1 و 2 اشاره 
دارد به کاروانس��راهایی که در سفرنامة سدیدالسلطنة کبابی 
در اواخ��ر دورة قاجار ذکر ش��ده و مورد اس��تفاده قرار گرفته 

24 
 

 الرـ  سراهای موجود در مسیر تاریخی بنذرعباسکاروانبنذی معرفی و دسته
 موقعیت مکانی نقشه شماره ملی  قذمت نام کاروان سرا ردیف

 ثٙسضػجبؼ زاضز 2233 نف٢ٛ ذٖٛ ؾطخ 1
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جدول 1. کاروان سراهای مسیر بندرعباس � الر با توجه به فهرست یادشده در سفرنامة سدیدالسلطنه کبابی
در اواخر دورة قاجار )تهیه از: نویسنده(.
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اند )نقشة 10()جدول 2(.

جمع بندی
بررس��ی محور تاریخی بندرعباس به الر و بناهای وابس��ته به 
آن )کاروانس��راها، آب انبارها، و...( در طول مسیر از دوره های 
صفوی و قاجار تا زمان حاضر و همچنین بررسی سفرنامه های 
مختلف در این زمینه، نشان دهندة اهمیت و جایگاه این محور 
از جنبه های مختلف در طول تاریخ و به خصوص زمان صفویه 
است. در زمان بیرون راندن پرتغالی ها از بخش های جنوبی و 
به خصوص جزیرة هرمز، نیروهای شاه عباس صفوی به رهبری 
امامقلیخان از محور مذکور عبور کرد. جهانگردان بسیاری نیز 
در خصوص این مسیر و ویژگی های آن و همچنین کاروانسراها 
و اقامتگاه های موجود در آن در سفرنامه های خود توصیفات و 

توضیحات مفصلی ارائه داده اند.

     فهرس��ت کاروانس��راهای موجود در این محور، بر اس��اس 
وضعی��ت کنون��ی، با ذک��ر همان نام ه��ای قدیم ب��ه ترتیب 
موقعیت قرارگیری از بندرعباس تا الر، بر اس��اس س��فرنامة 
سدیدالس��لطنه کبابی بندرعباس��ی، در جداول شمارة 1 و 2 
در متن درج ش��ده است. تمامی کاروانس��راها و آب انبارهای 
وابس��ته ب��ه آنها ب��ا روش های میدان��ی و کتابخان��ه ای مورد 
شناس��ایی دقیق )از نظر موقعیت قرارگیری نسبت به محور و 
سایر کاروانسراها، وضعیت ثبت در فهرست آثار ملی، تطبیق 
با موارد ذکرشده در مطالعات انجام شده در سال های گذشته 
و مقایسة تطبیقی با س��ایر کاروانسراهای استان( قرار گرفته 
اند. همچنین عاوه بر تهیة فهرست، تصاویر و نقشه های آن ها 
نیز تهیه و ارائه ش��ده اس��ت. دسته بندی جداول 1 و 2 اشاره 
دارد به کاروانس��راهایی که در سفرنامة سدیدالسلطنة کبابی 
در اواخ��ر دورة قاجار ذکر ش��ده و مورد اس��تفاده قرار گرفته 
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اند. گزینش این فهرست )مس��یر و مکان های مورد اشاره در 
س��فرنامة سدیدالسلطنه( از میان سایر س��فرنامه هایی که به 
جزئیات آن )ش��رح و توصیف مس��یر حرکت( در متن اشاره 
شده است، به دلیل بومی بودن نویسندة آن است. وی عناوین 
را با اطمینان و صحت بیشتری ذکر کرده است و همچنین از 
نظر زمانی به وضع موجود محور تاریخی و کاروانس��راهای آن 
نزدیک تر است. در مس��یر مذکور 17 کاروانسرا موجود است  
و در فهرس��ت سدیدالس��لطنه از 16 کاروانسرا نام برده شده 
اس��ت. دسته بندی ها نیز بر این اساس و هر آنچه وی نام برده 

انجام شده است.
     با توجه به دسته بندی های مذکور می توان گفت در محور 
تاریخی بندرعباس به الر دو گونه کاروانسرا ساخته شده است، 
که یک نوع آن به ص��ورت حیاط مرکزی به همراه اتاق هایی 
گرداگرد آن اس��ت و نوع دوم کاروانس��راهایی سرپوش��یده با 
ابعاد کوچکتر با پان صلیبی شکل، که بدون اصطبل، بارانداز 
و حصار است و امکانات چندانی نداشته اند. مصالح به کاررفته 
در همة این بناها مشابه و شامل سنگ های تراش، قلوه، مات 
ساروج ،گِچ دست کوب، و آهک است. کاروانسراهای مورد نظر 
در وضع کنونی ش��رایط مش��ابهی از نظر قرارگیری در محور 
جدید )مس��یر کنون��ی بر روی همان مس��یر تاریخی با کمی 
تغییر عبور کرده است( بندرعباس به الر و وضعیت کالبدی و 
کاربری و میزان آسیب های وارده دارند. کاروانسراهایی که در 
خارج از محدودة ش��هری و روستایی قرار دارند کامًا متروکه 
و ویران ش��ده اند و تنها کاروانس��رای جیحون توسط یکی از 
اهالی منطقه به عنوان رستوران میان راهی مورد استفاده قرار 
گرفته است. از میان 17 کاروانسرای موجود در محور تاریخی 
بررسی ش��ده که جزئیات آن در دس��ته بندی ها آمده، فقط 7 

کاروانسرا در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است.

پي نوشت ها
. عن��وان پایان نامه: باززنده س��ازی کاروانس��رای تقی خانی هرمزگان، 

مبتنی بر ارزش های مکانی آن در محور تاریخی بندرعباس � الر.
1. Jean - Baptiste Tavernier - Den. Garcias de silva 
figueroa
2. sir Thomas Herbert
3.Den.Garcias de silva figueroa 
4- Jean - Baptiste Tavernier
5-Willem Floor
6- Heinz Gaube

منابع
- اقتداری، احمد. )1371(. الرس��تان کهن و فرهنگ الرس��تانی. ناش��ر: 

جهان معاصر.
- افش��ار سیس��تانی، ایرج. )1378(. ش��ناخت اس��تان هرمزگان. تهران: 

انتشارات هیرمند.
- پیرنی��ا، محمدکری��م و کرامت اهلل افس��ر. )1370(. راه و رب��اط. تهران: 

سازمان میراث فرهنگی و انتشارات آرمین.
- تاورنیه، ژان باتیس��ت. )1382(. سفرنامه. ترجمة حمید شیرانی. تهران: 

نشر نیلوفر.
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آبادی های اس��تان هرمزگان � شهرس��تان بندرعباس. تهران: سازمان 
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- کباب��ی، محمدعلی سدیدالس��لطنه )1362( س��فرنامه سدیدالس��لطنه 
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بنفشه.
- کباب��ی، محمدعلی سدیدالس��لطنه. )1385(. س��رزمین های ش��مالی 
پیرامون خلیج فارس و دریای عمان در صد س��ال پیش. تصحیح احمد 
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- کیانی، محمدیوس��ف و ولفرام کایس. )1373(. کاروانس��راهای ایران. 
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انتشارات سمت. 
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