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چکیده

کاروانســراهای درونشــهری ،محــل مبــادالت کاالهــای تجــاری و نیــز مکانــی امــن بــرای
اقامــت مســافران و تجــار بــوده اســت .ایــن کاروانســراها ،عمدتـ ًا در جنــب بــازار و مرتبــط بــا
بازارهــا بودهانــد .در میــان بازارهــای ایــران ،بــازار همــدان بهلحــاظ موقعیــت شــهر همــدان،
اهمیتــی قابلتوجــه داشــته اســت .ایــن بــازار محــل دادوســتد کاالهایــی بــوده کــه از شــرق
بــه غــرب و از شــمال بــه جنــوب حمــل میشــده و همچــون چهارراهــی رفتوآمدهــای
تجــاری کشــور و حتــی در ســطح بینالمللــی (جــادهی ابرایشــم) را شــامل میشــده اســت.
بــا وجــود اهمیــت بــازار و کاروانســراهای درونشــهری همــدان ،مطالعاتــی جامــع دربــارهی
آنهــا صــورت نگرفتــه اســت .ایــن نوشــتار بــه پژوهــش تحلیلــی دربــارهی «کاروانســرای
صفرخانــی» پرداختــهاســت .ماهیــت و روش تحقیــق در ایــن پژوهــش ،از نــوع تحقیقــات
تاریخی-تحلیلــی اســت و اطالعــات مــورد نیــاز ،بــه دو شــیوهی میدانــی و اســنادی جمعآوری
شــده و مــورد تحلیــل قــرار گرفتهانــد .مســألهی اصلــی ایــن پژوهــش را میتــوان در قالــب
پرسشــی اینگونــه طــرح نمــود کــه چــه عواملــی در شــکلگیری و ســاختار ایــن کاروانســرا
مؤثــر بودهانــد؟ پیشفــرض تحقیــق ،ایــن را نشــان میدهــد کــه تحــول مهمــی در ســاختار
اقتصــادی شــهر همــدان در اواخــر دورهی قاجــار ُرخداده و روابــط بــا نقــاط مختلــف کشــور
و همچنیــن کشــورهای پیرامونــی زمین ـهی توســعهی اینگونــه بناهــا را فراهــم آورده کــه
مکانیابــی آن را تحتتأثیــر قــرار داده اســت .نتیج ـهی تحقیــق نشــانداد کــه کاروانســرای
صفرخانــی در ســاختاربندی فضایــی کاری منحصربهفــرد محســوب میشــود .ایــن بنــا از
نــوع کاروانســراهای تجــاری اســت کــه متأثــر از شــرایط اقلیمــی شــمالغرب ایــران ســاخته
شــده اســت .بــر ایناســاس ،ویژگیهــای معمــاری دورهی قاجــار در ســاختار معمــاری و
تزیینــات آن قابــل درک اســت .ویژگیهــای معمــاری بومــی ســاخت؛ در ترازبنــدی طبقــات
و میانســرا و همچنیــن نــوع بهکارگیــری مصالــح و ســاخت پوشــش طبقــات و همچنیــن
کاربــری تجــاری در نــوع ســامان بخشــیدن بــه طبقــات و ارتبــاط حجرههــا بــا یکدیگــر
اســتفادهی بهینــه از کاربــرد زمیــن در جنــب بــازار همــدان بــوده اســت.
کلیدواژگان :دورهی قاجار ،کاروانسراهای درونشهری ،کاروانسرای صفرخانی ،همدان.
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مقدمه

کاروانســراها در ایــران از جنبههــای مختلــف از جملــه معمــاری ،گونهشناســی و عناصــر
کالبــدی ،شــناخت مصالــح ،طــرح و نقشــه و زمــان ســاخت بنــا ،قابــل بررســی و مطالعــه
هســتند .نقــش کاروانســراها در مبــادالت تجــاری ،پخــش و فــروش تولیــدات و توزیــع
درآمدهــا در مناطــق گوناگــون فرهنگــی ،محــل تعامــل و تبــادل فرهنگهــا و گســترش
آداب ،رســوم ،ســنتها و عقایــد سیاســی ،محــل اســتقرار امیــران و حاکمــان طــی ســفر،
از اهمیــت سوقالجیشــی و نظامــی ،بهویــژه رباطهــای مــرزی ،محــل انتشــار و تبــادل
اخبــار سیاســی و اقتصــادی شــهرها و ســرزمینهای گوناگــون بــوده اســت (هــادیزاده
کاخکــی .)1389 ،کاروانســراهای درونشــهری همــدان بهلحــاظ قــرار گرفتــن در بــازار
ایــن شــهر ،از اهمیــت قابلتوجهــی برخــوردار بودهانــد .بــازار همــدان بهخاطــر موقعیــت
شــهر همــدان بــر مســیر شــرق بــه غــرب ایــران ،شــهرتی قابلتوجــه داشــته اســت.
بــازار و کاروانســرهای آن ،محــل دادوســتد کاالهایــی بــوده کــه از شــرق بــه غــرب و از
شــمال بــه جنــوب حمــل میشــد و همچــون چهارراهــی رفتوآمدهــای تجــاری بخــش
غربــی کشــور و حتــی در ســطح بینالمللــی (جــادهی ابرایشــم) را شــامل میشــد؛ از
ای ـنرو ،روزب ـهروز بــر رونــق آن افــزوده شــده ،تــا جایــی کــه درون آن همهنــوع کاالیــی
پیــشرو ،بــا بررســیهای میدانــی و اســنادی،
را میتــوان مشــاهده نمــود .در نوشــتار
ِ
بــه گــردآوری دادههــا پرداختــه و از طریــق تصاویــر و عکسهــا ،هــر یــک از عوامــل را
تجزیــه و تحلیــل کــرده و بــا طــرح یــک پرســش اساســی ،کاروانســرای صفرخانــی را مــورد
مطالعــه قــرار دادهایــم؛ ویژگــی کاروانســراهای درونشــهری ،چگونــه در عناصــر ســاختاری
کاروانســرای صفرخانــی نمــود یافتــه اســت؟
هــدف ایــن پژوهــش ،مطالعـهی ویژگیهــای بومــی ســاخت (مصالــح ،پوشــش طبقــات
و فــرم بنــا) ،نــوع کاربــری (نــوع ســاختاربندی کاروانســراهای تجــاری درونشــهری) و
ویژگیهــای معمــاری دورهی قاجــار (نــوع تزیینــات بـهکار رفتــه) در ایــن کاروانســرا اســت.
ایــن پژوهــش ،بــر اســاس روش تاریخی-تحلیلــی انجــام شــده و اطالعــات مــورد نیــاز،
از طریــق بررســیهای میدانــی و مطالعــات کتابخانــهای صــورت گرفتــه کــه در نهایــت
تحلیــل شــده اســت.
مســألهی اصلــی ایــن پژوهــش را میتــوان در قالــب ایــن پرســش طــرح نمــود کــه،
چهعواملــی در شــکلگیری و ســاختار ایــن کاروانســرا مؤثــر بودهانــد؟ و آنرا در پرس ـشها
اینگونــه طــرح نمــود؛ یکــم ،علــت اینکــه در ایــن دوره بــه اینگونــه ایــوان سرســرای
روی آورده شــده ،چــه بــوده اســت؟ دوم ،دلیــل رونــق تجــاری ایــن کاروانســرا تاکنــون چــه
بــوده اســت؟ پیشفــرض تحقیــق ،ای ـنرا نشــان میدهــد کــه تحــول مهمــی در ســاختار
اقتصــادی شــهر همــدان در اواخــر دورهی قاجــار ُرخداده و روابــط بــا نقــاط مختلــف کشــور
و همچنیــن کشــورهای پیرامونــی ،زمینـهی توســعهی اینگونــه بناهــا را فراهــم آورده کــه
مکانیابــی آنرا هــم تحتتأثیــر قــرار داده اســت .اقلیــم همــدان و بهطورکلــی منطق ـهی
غــرب ایــران اســتفاده از ایــن نــوع ایــوان را مرســوم و معمــول و در عینحــال پاســخگو
کــرده اســت و دیگــر اینکــه موقعیــت مناســب و همچنیــن عرضـهی کاالهایــی کــه هنــوز
در بیــن مــردم و خریــداران طرفدارانــی دارد.
پیشــینهی تحقیــق نشــان میدهــد کــه پیرامــون ایــن کاروانســرای درونشــهری،
تاکنــون پژوهشــی جداگانــه صــورت نگرفتــه اســت؛ صرفــ ًا در برخــی از مقــاالت
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بهطورکلــی بــه آن اشــاره شــده اســت (زارعــی1387 ،؛ زارعــی .)82-57 :1390،بههمیــن
دلیــل ویژگیهــای خــاص معمــاری و جایــگاه و رونــق آن موجــب شــده تــا بهصــورت
جداگانــه پرداختــه اســت.

مبانینظری تحقیق

کاروانســرا ،زائیــدهی موقعیــت جغرافیایــی ایــران اســت و بــا توجــه بــه خشــکی و کمآبــی
ایــن ســرزمین و دوری آبادیهــا از یکدیگــر ،وجــود اماکنــی بــرای اقامــت موقــت مســافران
را اجتنابناپذیــر میکــرد (پیرنیــا .)94 :1371 ،کاروانســرا ،ترکیبــی از «کاروان» (بهمعنــی
گروهــی مســافر) و «ســرا» (بــه معنــی خانــه و مــکان) اســت .کاروانســرا ،ســاختمانی اســت
کــه کاروان را در خــود جــای میدهــد و عالوهبــر اتــاق و ایــوان ،دارای بارهبنــد ،طویلــه
و انبــار بــوده و اغلــب ورودی آنرا بــازار کوچکــی بهنــام «غالفخانــه» تشــکیل داده
و بــر روی ســردر آن ،چنــد اتــاق قــرار گرفتــه کــه بــه «کاروانســاالر» اختصــاص دارد.
ســوی در کاروانســرا ،برجهایــی جایگرفتــه کــه در مواقــع ناامنــی مــورد
گاهــی در دو
ِ
اســتفاده مدافعــان و راهــداران قــرار میگرفتــه اســت (فرهنــگ فارســی عمیــد.)1369 ،
ســابقهی ســاخت کاروانســرا در ایــران بــه دورهی هخامنشــی برمیگــردد کــه بــا توســعهی
قلمــروی ایــران از قفقــاز تــا خلیجفــارس و از آســیای مرکــزی تــا آســیای صغیــر ،مدیترانــه
و شــمال آفریقــا ،توســعهی راههــا مــورد توجــه قــرار گرفــت (گیرشــمن )158 :1369 ،کــه
بعدهــا هــم در دورههــای پــارت و ساســانی هــم ،ســاخت ایــن نــوع بناهــا گســترش یافــت.
در دوران اســامی نیــز بهدلیــل اهمیتــی کــه تجــارت ،ســیاحت و زیــارت پیــدا کــرد،
ســاخت کاروانســراها رونــق یافــت (تکمیــل همایــون .)207-206 :1369 ،ســدهی دهــم
هـــ.ق .و بــا روی کار آمــدن سلســلهی صفویــه ،پــر رونقتریــن دورهی احــداث و مرمــت
کاروانســرا در ایــران بــود .در ایــن دوره ایجــاد وحــدت سیاســی-مذهبی و برقــراری امنیــت
نســبی در ایــران موجــب رونــق بازرگانــی و توجــه بســیار بــه راههــا و تأسیســات ارتباطــی
شــد (شــاردن171 :1350 ،؛ ســیوری .)152 :1363 ،پــس از دورهی صفویــه بــا از میــان
رفتــن آرامــش نســبی سیاســی ،ناامنــی بــر بخشهــای زیــادی از کشــور حکمفرمــا شــد
و مهمتریــن کارکــرد کاروانســراها حفاظــت از جــان و مــال مســافران بــود و در نتیجــه
تغییراتــی در ایــن نــوع کاروانســراها بهوجــود آمــد؛ مث ـ ً
ا در چهارگوش ـهی بنــا ،برجهــای
دفاعــی ســاخته شــد و یــا راه داالنهــا بــه خــارج مســدود گشــت (کیانــی و کالیــس،
 .)11 :1362در دورههــای افشــاریه و زندیــه ،ســاخت کاروانســراها همچنــان ادامــه یافــت،
امــا بهتدریــج از اواســط دورهی قاجــار ،ورود امکانــات نویــن ارتباطــی کــه ســفر را راحتتــر
و ســریعتر میســاختند و در نتیجــهی برقــراری ارتبــاط گســترده بــا اروپــا بــه ایــران
راهیافتــه بودنــد باعــث از رونــق افتــادن کاروانســراها و ویرانــی تدریجــی آنهــا شــدند
(کیانــی .)46 :1384 ،در دوران اســامی ،کاروانســراها پرشــمارتر شــد؛ زیــرا اســام مرزهــای
امپراتــوری ساســانی و روم شــرقی را از میــان برداشــت و اقــوام و فرهنگهــا و مذاهــب
مختلــف ســاکن ایــن دو قلمــرو را در قلمــروی واحــدی جــا داد و موجــب ســهولت و آزادی
رفتوآمــد در ایــن مســیر شــد (ویلبــر .)46 :1346 ،عامــل دوم ،اهمیتــی بــود کــه اســام
بــرای رســیدگی بــه مســافران و در راهمانــدگان قائــل بــود و بدینســبب ،کاروانســرا نــزد
مســلمانان ،ماننــد ســاخت مســجد ،مدرســه و حمــام ،جزئــی از خیــرات و مبــرات بــود
(توســلی.)167 :1381 ،
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از زمانــی کــه توســعهی تجــارت و بازرگانــی در کشــور رونــق یافــت ،کاروانســراهای
درونشــهری هــم مــورد توجــه بــوده اســت کــه کاروانســراها را بــر ایناســاس بــه دو گــروه
«درونشــهری» و «بــرون شــهری» تقســیم نمــود .کاروانســراهای درونشــهری بــا اهــداف
مختلفــی بهوجــود آمدنــد کــه برخــی ،هــم بــرای توســعهی بــازار و هــم بــرای اســتقرار
کاروانیــان بــوده اســت (زارعــی ،مصاحبهشــونده.)1394/7/30 ،
کاروانســراهای شــهر همــدان ،از نــوع درون شــهری اســت و بــه دو گــروه عمــده
تقســیم میشــوند -1 :کاروانی-تجــاری ،ماننــد :کاروانســراهای «گلشــن» و «میرزاخانــی»،
کــه هــم تجــاری هســتند و هــم محلــی بــرای اســتراحت کاروانیــان بودهانــد؛  -2تجــاری:
از ایــن نــوع ،میتــوان بــه کاروانســراهای «صفرخانــی» و «شــریفیه» اشــاره کــرد (زارعــی،
 .)75-74 :1390اکثــر کاروانســراهای کاروانی-تجــاری ،دارای حیاطمرکــزی هســتند و
حجرههــا در دو طبقــه و پیرامــون حیاطمرکــزی ،بنــا شــدهاند کــه حجرههــای طبقــهی
پاییــن بــه عرضــهی کاال اختصــاص دارنــد و حجرههــای طبقــهی بــاال مخصــوص
اســتراحت و خــواب کاروانیــان بودهانــد (همــان) .کاروانســراهای درونشــهری ،در اکثــر
شــهرهای ایرانــی و بهویــژه شــهر همــدان در ایــن زمــره قــرار میگیرنــد کــه تعــداد
زیــادی از آنهــا بــرای امــور تجاری-بازرگانــی در جنــب بــازار و تعــدادی هــم ،محلــی امــن
و متناســب و نزدیــک بــه محــل عرص ـهی مالالتجــاره بــوده اســت.

بازار همدان و کاروانسراهای آن

همــدان ،بــازاري بــزرگ دارد کــه يکــي از علــل پيدايــش و تــداوم زيســتگاهي شــهر همــدان،
واقــع شــدن در مســير شــاهراه تجــاري غــرب بــه شــرق اســت؛ در گذشــته از طريــق ايــن
شــاهراه بــزرگ ســرزمینهاي جلگ ـهی ميــانرودان بــه فــات مرتفــع ايــران مرتبــط میشــد
(زارعــی  .)74 :1390بــازار همــدان از دورهی صفــوی بــه بعــد رونــق قابلتوجهــی یافتــه و در
دورهی قاجــار َدههــا کاروانســرا در پیرامــون آن شــکل گرفــت؛ بهطوریکــه «لــرد کــرزن» از
کاروانســراهای متعــدد در کنــار بــازار همــدان و همچنیــن «هوگــو گروتــه» هــم به ایــن موضوع
اشــاره کردهانــد (زارعــی )55 :1387 ،کــه یکــی از آنهــا کاروانســرای «حــاج صفرخانــی» اســت.
اکنــون بیســت کاروانســرا در کنــار ایــن بــازار قــرار دارنــد و بــا آن مرتبــط هســتند .بــازار همدان،
هنــوز هــم یکــی از بازارهــای فعــال شــهرهای ایــران محســوب میشــود (شــکل .)1

شــکل  .1کاروانســراهای موجــود در بافــت بازار
همدان (آرشــیو شــخصی نگارنــدگان).
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مکانیابی کاروانسرای حاج صفرخانی

ســرای حــاج صفرخانــی ،در مرکــز شــهر همــدان و در بافــت تاريخــی ،ســنتی ،فرهنگــی
واقــع شــده اســت .ايــن کاروانســرا از طــرف شــمال بــه راســتهی «حســینخانی» متصــل
میشــود؛ از شــرق بــه راســتهی «فلســطینیها :و در جنــوب بــه کاروانســرای «نــو»،
محــدود اســت .ايــن کاروانســرا ،بهعنــوان مرکــز عطاریهــا در بــازار همــدان عمــل
مینمايــد؛ در گذشــته و در حــال ،دو عملکــرد نســبت ًا متفــاوت داشــته اســت .در کل ايــن
کاروانســرا ،در مســير راههــای مهــم کــه همگــی مرکــزی بــرای خريدوفــروش و معامــات
هســتند ،قــرار گرفتــه اســت .ايــن بنــا از طريــق کاروانســراهای ديگــر و راههــا بــه مســجد
جامــع و ســایر بناهــا و راســتههای بــازار ارتبــاط داشــته کــه امــروزه بــه علــت احــداث
خيابــان اکباتــان ،ایــن ارتبــاط از بيــن رفتــه اســت.
همانطوریکــه اشــاره شــد ،کاروانســرای صفرخانــی در جبهــهی شــمالی مســجد
«پیغمبــر» و در راســتهی فلســطین ،بــازار همــدان قــرار دارد .مدخــل ورودی آن در کنــار
مدخــل ورودی «ســرای قلمدانــی» واقــع شــده اســت و بــا مســاحت  4000متــر مربــع،
دارای  165بــاب حجــره اســت .ایــن کاروانســرا بــه شــمارهی  ،2088مورخـهی 1377/5/11
بــه ثبــت آثــار تاریخــی رســیده اســت .ایــن بنــا از دو ســمت محــدود بــه راســتههای
ارتباطــی و از دوســوی دیگــر ،محــدود بــه بناهــای مجــاور میباشــد و در کنــار مجموعـهای
از کاروانســراهای دیگــر قــرار گرفتــه اســت (شــکل .)2

ویژگیهای ساختاری کاروانسرای حاجصفرخانی

کاروانســرای صفرخانــی از جملــه کاروانســراهای تجــاری اســت کــه از نظــر حجمــی بنــا،
بهشــکل مکعبمســتطیل میباشــد .موقعیــت ،شــکل و مقــدار زمیــن کاروانســرای
حاجصفرخانــی موجــب شــده کــه ســاختار آن از ویژگیهایــی خــاص برخــوردار باشــد.
آنچــه کــه پیــش از هــر چیــز در نــگاه نخســت جلــوه مینمایــد ،ســاختار کلــی و نقشـهی
کاروانســرا اســت .شــکل نامنظــم زمیــن آن ،تــاش معمــار را در جهاتــی محــدود نمــوده

شــکل  .2موقعیــت کاروانســرای
حاجصفرخانــی در بافــت بــازار همــدان بــا
شــماره  3مشــخص شــده اســت (زارعــی،
.)75 :1390
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اســت .ولــی در کنــار ایــن ســاختار و فــرم زمیــن ،رعایــت اصــول معمــاری ایرانــی در تنظیــم
و تأکیــد بــر انتظــام حیاطمرکــزی کاروانســرا مــورد توجــه و تأکیــد معمــار قــرار گرفتــه
اســت .هرچنــد کــه نــام معمــار ایــن بنــا بــر مــا پوشــیده اســت ،ولــی ترکیبــی بــا ایــن
مشــخصات را بهوجــود آورده کــه جایــگاه تحلیلــی آنرا ارتقــاء بخشــیده اســت.
جهتگیــری کلــی ســاختمان ایــن کاروانســرا ،حجــم شمالشــرقی-جنوبغربی
اســت .حیــاط کاروانســرا دارای نقشــهای مربع-مستطیلشــکل اســت کــه بــه ســبک
کاروانســراهای چهــار ایوانــی در دو طبقــه و یــک طبقــهی زیرزمیــن و پیرامــون یــک
حیاطمرکــزی ســاخته شــده اســت .حیــاط اصلــی کاروانســرا در حــدود دو متــر از کــف
راســتای فلســطین ،پایینتــر قــرار گرفتــه اســت .زیرزمیــن ایــن بنــا در جهــات شــمال،
غــرب و جنــوب و بهعنــوان انبــاری گســترش یافتــه اســت .ســمت شــرق (احتمــا ًال
بهدلیــل وجــود ورودیهــای متعــدد) فاقــد زیرزمیــن اســت .ایوانــی ســتوندار در مقابــل
تمامــی حجرههــا قــرار گرفتــه کــه متأثــر از ســبک معمــاری شــمالغرب ایــران اســت و
آنرا بارانــداز نیــز میگوینــد (شــکلهای  3تــا .)8

حیاط اصلی
حیاط آمادهسازی
تراس دسترسی

شــکل  .3نقشــهی همکــف کاروانســرای
حاجصفرخانــی همــدان (آرشــیو ســازمان
میراثفرهنگــی اســتان همــدان).

شــکلهای  4و  .5نقشــههای طبقــهی اول
و همکــف کاروانســرای حاجصفرخانــی
همــدان (زارعــی.)230 :1376 ،
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شــکلهای  6و  .7پرســپکتیو و نقشــهی
طبقـهی زیرزمیــن کاروانســرای حاجصفرخانــی
همــدان (زارعــی.)231 :1376 ،

شــکل  .8برشهــا و نماهــای کاروانســرای
حاجصفرخانــی همــدان (زارعــی:1376 ،
.)232
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حیــاط (میانســرا) :میانســرای ایــن بنــا ،بهعنــوان حیاطمرکــزی و بهشــکل
مســتطیل قــرار گرفتــه اســت .کــف ایــن فضــا ،قلوهســنگ بــوده کــه امــروزه آســفالت
شــده اســت .امــروزه حوضــی در حیــاط ســاخته شــده اســت کــه ایــن حــوض پیشتــر
در ســطحی پایینتــر از کــف حیــاط قــرار داشــته اســت .در کنــار حــوض ،چــاه آبــی قــرار
دارد کــه احــداث آن احتمــا ًال بــا احــداث بنــا همزمــان اســت و از آن اســتفاده میشــود.
عملکــرد جدیــدی کــه حیــاط بــر اثــر تعریــض راســتای حســینخانی و پیدایــش ارتبــاط
ســواره پذیرفتــه اســت ،پارکینــگ اتومبیلهــای حجــرهداران میباشــد (شــکل )9

شــکل  .9نمــای داخلــی میانســرا (نگارندگان،
.)1394

حیــاط خلــوت :در ضلــع جنوبــی بنــا واقــع شــده اســت .همانطــوری کــه اشــاره شــد،
فــرم کلــی زمیــن موجــب شــده تــا معمــار نقشـهای متناســب بــرای ایــن کاروانســرا را طراحی
نمایــد؛ عالوهبــر حیاطمرکــزی حیاطــی دیگــر بــرای کاربــری مناســب ایجــاد نمایــد .ایــن
فضــا و حجرههــای اطــراف محــل تغییــر و آمادهســازی کاالهــا بــوده اســت .دسترســی آن
از طبقــه باالیــی کاروانســرا و در ضلــع جنوبــی واقــع شــده اســت .ایــن فضــا قب ـ ً
ا دارای
دسترســی از طبق ـهی همکــف نیــز بــوده کــه امــروزه مســدود شــده اســت.
راهپلــه :از مجمــوع چنــد راهپلـهی اولیــه ارتباطــی همکــف بــا طبقـهی فوقانــی ،امــروزه
تنهــا یــک راهپلــه در فضــای ورودی ســمت چــپ و دو فضــای ارتباطــی در جــوار ورودیهــای
راســتای فلســطین باقیمانــدهاســت .دو راهپلــه در حیــاط بــرای ارتبــاط بــا فضــای انباریهــا
(زیرزمیــن) وجــود دارد (شــکل 10و .)11
مدخلهــای ورودی :ایــن کاروانســرا دارای دو مدخــل ورودی اصلــی اســت کــه
یکــی از راســتهی بــازار فلســطین کــه هنــوز درهــای چوبــی بــزرگ بــا تزیینــات فلــزی آن
موجــود اســت .هــر یــک از ایــن ورودیهــا بــا چنــد پلــه ،طبق ـهی پاییــن را بــه همکــف
و بــاال مرتبــط میســازد .ورودی دوم از راســتای حســینخانی بــر اثــر تعریــض راســتای
حســینخانی و راه ارتباطــی فضــای داخــل کاروانســرا بــا فضــای خــارج اســت .مدخــل ســمت
چــپ دارای َده بــاب حجــره ،کــه پلـهای نامــوزون بــا مصالــح جدیــد در کنــار یکــی از حجرات
ایجــاد شــده کــه باعــث مســدود شــدن یکــی از آنهــا گردیــده اســت .نکت ـهی قابلتوجــه
اینکــه در کنــار ورودیهــای بــزرگ ســمت بــازار فلســطین دربهــای کوچکــی بــا چنــد پلــه
بــرای دسترســی بــه طبقـهی فوقانــی کاروانســرا ارتبــاط دارد (شــکل .)12
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شــکلهای  10و  .11راهپلهی کاروانســرای
صفرخانــی (نگارندگان.)1394 ،

تزئینات فلزی

شــکل  .12در چوبــی بــا آرایههــای فلــزی
کاروانســرا از داخــل بــازار (نگارنــدگان،
.)1394

مدخــل ســمت راســت دارای هشــت بــاب حجــره در هــر طبقــه اســت کــه بهطــور قرینــه
ســاخته شــدهاند .در مدخــل ورودی پلارتباطــی زیبایــی بیــن دو بخــش ســمت راســت و
چــپ ورودی قــرار دارد کــه نــردهی چوبــی آن از تزیینــات بنــا بهشــمار م ـیرود.
حجرههــا :اطــراف حیاطمرکــزی بنــا و در دو طبقــه احــداث گشــتهاند .در ضلــع
شــرقی کاروانســرا چهــار حجــره تعبیــه گردیــده اســت .ضلعهــای شــمالی و جنوبــی هــر
یــک ،هشــت حجــره دارد؛ ایــن حجرههــا عین ـ ًا در بــاال تکــرار میشــوند .در ضلــع جنوبــی
و در طبقــه دوم بهجــای یکــی از حجرههــا فضــای دسترســی بــه حیاطخلــوت کاروانســرا
تعبیــه شــده اســت (شــکل .)13
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شــکل  .13حجرههــای گردادگــرد
حیاطمرکــزی (نگارنــدگان.)1394 ،

بارانــداز (ایــوان ســتوندار) :دورتــادور حیاطمرکــزی و در مقابــل حجرههــا،
باراندازهایــی (ایوانــی سراســری ســتوندار) مســقف ایجــاد گردیــده اســت کــه از ســطح حیــاط
 40ســانتیمتر باالتــر اســت .دسترســی حجرههــا از ایــن باراندازهــا (ایــوان ســتوندار چوبــی)
صــورت میپذیــرد (شــکل .)14

تاقآهنگسقف

الوارچوبی
پایهیسنگی


شــکل  .14بارانــداز (ایــوان ســتوندار) در
کاروانســرا (نگارنــدگان.)1394 ،

نردهچوبی

سانتیمترباالتراز
 04
کف

تعبی ـهی اینگونــه عناصــر در معمــاری کاروانســراها و در معمــاری شــمالغرب کشــور
(آذربایجــان ،کردســتان و همــدان) مرســوم اســت .بــرای مســقف نمــودن بارانــداز (ایــوان
ســتوندار) طبقـهی همکــف از الوارهــای چوبــی و ســتون اســتفاده شــده اســت کــه بهصــورت
تــراس طبقــه اول درآمــده اســت .هــر ســتون متشــکل از چوبــی بــا مقطــع دایــره اســت کــه
بــر پایـهی ســتونی ســنگی قــرار دارد .در مجمــوع 48 ،ســتون ،بــار ایــوان ســتوندار را تحمــل
مینماینــد .در ســتونها هیچگونــه تزیینــی دیــده نمیشــود .ایــوان ســتوندار طبقــهی اول
را بــا الوارهــای چوبــی و حصیــر یــا تختـهی کوبــی و بــا بوتههــای خــار بــرای جلوگیــری از
رفتوآمــد مــوش و ســایر جانــوران پوشــیده شــده اســت.
اهالــی ایــن کاروانســرا ،ایــن ایوانهــای ســتوندار چوبــی را «بارانــداز» مینامنــد ،چــون
بــه زعــم آنهــا ایــن ایــوان ســتوندار بــرای قــرار دادن بارهــا بــوده اســت؛ در حالیکــه
کارکــرد اصلــی ایــن ایــوان ایجــاد ســایبان در تابســتان و جلوگیــری از بــارش بــرف و بــاران
بــه داخــل حجرههــا در زمســتان بــوده اســت کــه ایــن عنصــر مهمــی در معمــاری ایرانــی
محســوب میشــود.
مصالــح :ســنگ ،بهعنــوان مصالــح اصلــی پــی و ازاره بــا مــات شــفتهآهک و آجــر
در دیوارههــا بــا مــات گــچ و خــاک ،الــوار چوبــی در کــف بارانــداز طبق ـهی دوم و درهــای
قدیمــی ،ســتونها از چــوب و پایههــای آنهــا ســنگی اســت .پوشــش داخلــی حجرههــا از
گــچ میباشــد.
پوشــش :پوشــش حجرههــا در هــر دو طبقــه بهصــورت طاقآهنــگ بــا خیــز کــم
اســت و از مصالــح آجــری و مــات گــچ و خــاک اســتفاده شــده اســت .نحــوهی پوشــش
ایــوان ســتوندار در هــر یــک از اشــکوبهها بهصــورت تخــت اســت .نــوع پوشــش انباریهــا
(زیرزمیــن) نیــز بهصــورت طــاق ضربــی و متقاطــع کــه اکثــراً بهصــورت طــاق و چشــمهطاق
انجــام گرفتــه اســت.
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تزیینــات :هرچنــد کــه در ایــن بنــا از تزیینــات زیــادی اســتفاده نشــده اســت ،ولــی
نمونههایــی از تزیینــات آجــری ســاده و خفتهراســته کــه در نمــای حجــره اســتفاده شــده و در
ســالهای اخیــر روی آنهــا گــچ یــا ســیمانکاری شــده وجــود دارد .مــوارد تزیینــی دیگــر دو
در چوبــی کاروانســرا اســت کــه در مدخلهــای اصلــی قــرار دارنــد .قوسهــای بـهکار گرفتــه
شــده دو نــوع اســت -1 :قــوس نیمدایــره در طاقآهنــگ ســقف حجرههــا؛  -2قــوس ُکنــد کــه
در طاقهــای اصلــی زیرزمیــن (انبــار) مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت (شــکل .)15

شــکل  .15تزیینــات آجــرکاری بــر دیــوار
کاروانســرای صفرخانــی (نگارنــدگان،
.)1394

نــوع دیگــر تزیینــات ایــن بنــا ،فرفوژههــای فلــزی در کتیب ـهی درگاههــای حجرههایــی
اســت کــه از کارهــای اواخــر دورهی قاجــار و اوایــل دورهی پهلــوی محســوب میشــود .البتــه
ایــن تزیینــات عمدتـ ًا مربــوط بــه اوایــل دورهی پهلــوی و در نتیجـهی مــراودات بــا اروپایــی
میباشــد .اینگونــه آرایهپــردازی فلــزی در اکثــر کاروانســراهای جنــب بــازار و تعــداد زیــادی
از خانههــای قدیمــی همــدان اســتفاده شــده اســت .طرحهــای غالــب آنهــا از نــوع اســلیمی
اســت کــه البتــه متناســب بــا مصالــح آن شــکل گرفتــه اســت.
در جدولــی کــه تهیــه شــده خصوصیــات هــر یــک از اجــزاء و عناصــر کاروانســرای
صفرخانــی را نشــان میدهــد ،کــه شــامل عوامــل فضایــی :پــان ،حیــاط اصلــی ،حیــاط
خلــوت ،زیرزمیــن ،ورودیهــا ،حجرههــا و بارانــداز (ایــوان ســتوندار) و همچنیــن عوامــل
ســاختاری :مصالــح ،پوشــش و تزیینــات میشــود (جــدول .)1
مطابــق آنچــه در نمــودار  1نشــانداده شــده اســت ،مصالــح بـهکار گرفتــه شــده شــامل
ســنگ ،آجــر و چــوب اســت کــه از مصالــح مرســوم در اقلیــم کوهســتانی شــمالغرب کشــور
میباشــد .همچنیــن بــرای ســاخت پوشــش از روشهــای بومــی طاقآهنــگ متقاطــع بهــره
ـبک شــدن بنــا در طبقــات فوقانــی از چــوب اســتفاده شــده
گرفتــه شــده اســت کــه بــرای َسـ ُ
اســت .تزیینــات مــورد اســتفاده در نمــای حجرههــا بــه شــیوهی تزیینــات آجــری خفتهراســته
بــوده و درهــا نیــز از تزیینــات فلــزی برخوردارنــد کــه از تزیینــات رایــج زمــان قاجــار اســت .در
ایــن نمــودار ویژگــی ســاختاری کاروانســرای صفرخانــی را نشــان میدهــد کــه در قالــب نــوع
مصالــح ،پوشــش طبقــات و تزیینــات بـهکار رفتــه اســت.
چنانچــه از نمــودار  2پیداســت ،نــوع نقشــه در قالــب نــوع میانســرا و شــکل حجرههــا در
طبقــات و ارتبــاط آنهــا بــا انبارهــا در زیرزمیــن ،نشــاندهندهی کاربــری تجاری کاروانســرای

218

شماره  ،11دوره ششم ،پاییز و زمستان 1395

جدول  .1خصوصیات اجزاء و عناصر کاروانسرای صفرخانی (نگارندگان.)1394 ،
تًضیحات

شمارٌ

اجساء

يیژگی

1

پالن

چْار ایَاًی در سِ طبقِ

2

حیاط اصلی

پاییيتر
دٍ هتر از کف راستای فلسطیي 

3

حیاط خلًت

آهادُسازی کاالّا
هحل تغییر ٍ 

4

زیرزمیه

اًباری

سوت ضرق فاقد زیرزهیي

5

يريدی

درّای چَبی بسرگ ٍ تسییٌات آٌّی

ًردُی چَبی بیي دٍ هدخل

6

حجرٌها


اطراف حیاط هرکسی بٌا ٍ در دٍ طبقِ

تکرار حجرُّا عیٌاً در طبقِ باال
در طبقِی دٍم ضلع جٌَبی بِ جای یکی از حجرُّا :فضای دسترسی بِ حیاط خلَت

دٍر تا دٍر حیاط هرکسی
 44ساًتیهتر باالتر از سطح حیاط
هقابل حجرُّا
7

باراوداز

هسقف

(ایًان ستًودار)

هکاى دسترسی بِ حجرُّا

ٍیژگی خاظ هعواری ضوالغرب کطَر (آذربایجاى ،کردستاى ٍ ّوداى)

ایجاد ضکل تراس بِ کوک الَارّای چَبی ٍ ستَى
بَتِّای خار جْت هٌع رفت ٍ آهد هَش ٍ
الَارّای چَبی ٍ 
سایر جاًَراى
سٌگ بِعٌَاى هصالح اصلی پی ٍ ازارُ با هالت ضفتِ آّک
آجر در دیَارُّا با هالت گچ ٍ خاک
8

مصالح

9

پًشش

14

تسئیىات

الَار چَبی در کف تراس طبقِ دٍم ٍ درّای قدیوی
پایِّای آىّا سٌگی
ستَىّا از چَب ٍ 

پَضص داخلی حجرات از گچ
بِصَرت طاقآٌّگ با خیس
پَضص حجرُّا در ّر دٍ طبقِ 
کن ٍ از هصالح آجری ٍ هالت گچ ٍ خاک
بِصَرت طاق ضربی ٍ هتقاطع ٍ
اًباریّا (زیرزهیي) 

پَضص
اکثراً بصَرت طاق ٍ چطوِ طاق
پَضص گٌبد ًدارد
یک هَرد تسئیٌات آجری سادُ ٍ خفتِ-راستِ در ًوای حجرُ
تسییٌات فلسی درّا

درونشــهری اســت و همچنیــن نــوع پــان بهصــورت چهارایوانــی در ســه طبقــه اســت و
مطابــق بــا شــیوههای ســاخت در اقلیــم ســرد کوهســتانی شــمالغرب ،انبارهــا ،تــراز میانســرا
و طبقــات ســامان یافتــه اســت .عالوهبــر ایــن ،در ایــن نمــودار ویژگــی فضایــی و عملکــردی
کاروانســرای صفرخانــی را نشــانداده اســت کــه بــر اســاس آن شــیوههای ســاخت بــر مبنــای
دوره ،ویژگــی ســاخت بومــی و نــوع عملکــرد توصیــف شــده اســت.

زمان ساخت و مالکیت کاروانسرا

 31و شــواهد موجــود بنــا ،ایــن کاروانســرا در اواخــر دورهی قاجار ســاخته
بــا توجــه بــه فــرم کلــی
شــده اســت ،ولــی ســال دقیقــی بــرای آن نمیتــوان مشــخص نمــود؛ زیــرا فاقــد هرگونــه

مطالعهی کاروانسراهای درونشهری دورهی قاجار همدان...

سنگ

آجر

219

پی و ازاره با هالت شفته آهک
پایهستون
دیواره ها با هالت گچ و خاک
ستون

مصالح
چوب

الوار چوبی در کف تراس طبقه دوم
در ورودی

گچ

پوشش داخلی حجرات

حجرهها

طاق آهنگ با خیس کن

انبارها

تاق ضربی هتقاطع

نمای حجره

تسئینات آجری خفته-راسته

درها

تسئینات فلسی

ویژگی ساختاری
پوشش

تزئینات

نمــودار  .1ویژگــی ســاختاری کاروانســرای
صفرخانــی (نگارنــدگان.)1394 ،

حیاط خلوت محل تغییر و آمادهسازی کاالها
عملکرد

تجاری

دوره

قاجار

اقلیم

سرد کوهستانی
شمالغرب

حجرههای اطراف حیاط مرکسی بنا و در دو طبقه

ویژگی فضایی و
عملکردی

نقشهای در قالب چهار ایوانی دوطبقه و زیرزمین

حیاط اصلی دو متر از خیابان پایینتر
بارانداز ( 40ایوان ستوندار) سانتیمتر باالتر از
سطح حیاط

زیرزمین بهعنوان انباری

کتیبــه و مــدارک مکتــوب اســت .بــا اســتناد بــه نقلقــول ســاکنین فعلــی و تجــار محــل،
«حــاج صفــر خــان» نــام بانــی ایــن بنــا میباشــد .ســند مالکیــت ایــن کاروانســرا هــم ماننــد
کاروانســراهای گلشــن و میرزاکاظــم بهصــورت خردهمالــک اســت.

نتیجهگیری

41

در اوایــل ســدهی بیســتم م ،.ســاخت کاروانســراهایی در جنــب بــازار همــدان هــم مــورد
توجــه بــوده اســت .در نقشـهای کــه از شــهر همــدان در ســال  1851م .بهوســیلهی افســران

نمــودار  .2ویژگــی فضایــی و عملکــردی
کاروانســرای صفرخانــی (نگارنــدگان،
.)1394
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روســیه تهیــه شــده ،از کاروانســراهای شــهر همــدان نیــز یــاد شــده اســت ،ولــی نامــی از ایــن
کاروانســرا (حــاج صفرخانــی) بــه میــان نیامــده اســت؛ بهنظــر میرســد کــه ایــن کاروانســرا
در اواخــر دورهی قاجــار ســاخته شــده باشــد کــه معمــاری و ســبک آن هــم ایــن ادعــا را
تأییــد میکنــد .هرچنــد کــه ســال دقیقــی بــرای آن نمیتــوان مشــخص نمــود؛ زیــرا فاقــد
هرگونــه کتیبــه و مــدارک مکتــوب اســت .طبــق نقــل بعضــی از ســاکنین ،زمــان ســاخت بــه
حــدود  150ســال پیــش برمیگــردد کــه مقــارن بــا اواخــر دورهی قاجــار اســت .همانطــوری
کــه اشــاره شــد کاروانســراهای همــدان ،از نــوع درونشــهری اســت و بــه دو گــروه عمــده:
کاروانســراهای کاروانی-تجــاری و کاروانســراهای صرفــ ًا تجــاری ،تقســیم میشــوند.
کاروانســرای صفرخانــی بــا توجــه بــه ویژگیهــای فضایــی و عملکــردی از نــوع کاروانســرای
تجــاری میباشــد؛ زیــرا دارای حیاطمرکــزی بــوده و حجرههــا کــه در دو طبق ـهی پیرامــون
حیاطمرکــزی ،بنــا شــدهاند و حجرههــای طبقـهی بــاال و پاییــن ،مخصــوص مــوارد تجــاری
بــوده اســت .بنابرایــن ،کاروانســرای صفرخانــی را میتــوان از طریــق ســاختاربندی فضاهــای
کاروانســراهای تجــاری ،اجــزای ســاخت اقلیــم شــمالغرب ایــران و زمــان ســاخت آن را بــه
دورهی قاجــار نســبت و مــورد تحلیــل قــرار داد .بــر ایناســاس ویژگیهــای دورهی قاجــار
کاروانســرا ،در ســاختار معمــاری و تزیینــات ،ویژگیهــای بومــی ســاخت آن قابــل مشــاهده
اســت .ایــن موضــوع در ترازبنــدی طبقــات ،میانســرا و همچنیــن نــوع بهکارگیــری مصالــح و
ســاخت پوشــش طبقــات و بهویــژه کاربــری تجــاری کاروانســرا در نــوع ســامان بخشــیدن بــه
طبقــات و ارتبــاط حجرههــا بــا هــم ،ارزشــی پایــدار از معمــاری آن دوره را نشــان میدهــد.

سپاسگزاری

در اینجــا الزم اســت کــه از دکتــر محمدابراهیــم زارعــی دانشــیار دانشــگاه گــروه
باستانشناســی دانشــگاه بوعلیســینا همــدان ،بــرای کمــک در ارائــه مــدارک و مطالبــی
درخصــوص گونهبنــدی کاروانســراهای بــازار همــدان ،تشــکر و قدردانــی نماییــم.

کتابنامه

 پــوپ ،آرتــور ابهــام ،آکرمــن ،فیلیــس ،1387 ،ســیری در هنــر ایــران ،ج  ،1تهــران:انتشــارات شــرکت علمــی و فرهنگــی.
 پیرنیــا ،محمدکریــم ،1371 ،تحقیــق در معمــاری گذشــته ایــران ،تهــران :دانشــگاه علــمو صنعــت ایــران.
 پیرنیــا ،محمدکریــم ،افســر ،کرامــت اهلل ،1352 ،راه و ربــاط ،تهــران :انتشــارات ســازمانملــی  -حفاظــت آثــار باســتانی.
 پیرنیــا ،محمدکریــم ،معماریــان ،غالمحســین ،1384 ،آشــنایی بــا معمــاری اســامیایــران (ســاختمانهای درون شــهری و بــرون شــهری) ،تهــران :ســروش دانــش.
 توســلی ،محمــود ،1381 ،ســاخت شــهر و معمــاری در اقلیــم گــرم و خشــک ایــران،تهــران :پیونــد نــو.
 زارعــی ،محمدابراهیــم« ،1376 ،طــرح پژوهشــی :بررســی آثــار معمــاری اســامی دراســتان همــدان» ،دانشــگاه بوعلیســینا (منتشــر نشــده).
 زارعــی ،محمدابراهیــم« ،1387 ،ســاخت بــازار همــدان» ،فصلنامــه فرهنــگ مــردم(ویژهنامــهی همــدان) ،ســال هفتــم ،شــمارهی  ،26صــص .59-47

مطالعهی کاروانسراهای درونشهری دورهی قاجار همدان...

 زارعــی ،محمدابراهیــم« ،1390،ســاختار کالبدی-فضایــی شــهر همــدان از آغــازدورهی اســامی تــا پایــان دورهی قاجــار بــر اســاس مــدارک و شــواهد موجــود» ،مجل ـهی
پژوهشهــای باستانشناســی ایــران (نام ـهی باستانشناســی) ،شــماره  ،1دورهی اول ،پاییــز
و زمســتان ،صــص .82-57
 ســیرو ،ماکســیم ،1944 ،کاروانســراهای ایــران و ســاختمانهای کوچــک میــانراه،ترجمــه :عیســی بهنــام ،تهــران :انتشــارات ســازمان ملــی حفاظــت آثــار باســتانی ایــران.
 ســیوری ،راجــر ،1363 ،ایــران عصــر صفــوی ،ترجمــه :کامبیــز عزیــزی ،تهــران:انتشــارت ســحر.
 شــاردن ،ژان ،1364 ،ســیاحتنامه ،ج  ،4ترجمــه :محمــد عباســی ،تهــران :اتشــاراتســمت.
 عمید ،حسن ،1369 ،فرهنگ فارسی عمید ،تهران :مؤسسه انتشارات امیرکبیر. کیانــی ،محمدیوســف ،و کالیــس ،ولفــرام ،1362 ،فهرســت کاروانســراهای ایــران ،جاول ،تهــران :انتشــارات ســازمان ملــی حفاظــت آثــار باســتانی ایــران.
 کیانــی ،محمدیوســف ،1384 ،تاریــخ هنــر و معمــاری ایــران در دوره اســامی ،تهــران:ســازمان مطالعــه و تدویــن کتــب علــوم انســانی دانشــگاهها (ســمت).
 ویلبــر ،دونالــد .ن ،1346 ،.معمــاری اســامی ایــران در دوره ایلخانــان ،ترجمــه :عبــداهللفریــار ،تهــران :بنــگاه ترجمــه و نشــر کتــاب،
 هــادیزاده کاخکــی ،ســعید ،1389 ،کاروانســرا در ایــران ،تهــران :دفتــر پژوهشهــایفرهنگــی.
 هیلنبرانــد ،رابــرت ،1377 ،معمــاری اســامی ،فــرم ،عملکــرد و معنــی ،ترجمــه :ایــرجاعتصــام ،تهــران :شــرکت پــردازش و برنامهریــزی شــهرداری تهــران.
تکمیلهمایــون ،ناصــر« ،1369 ،کاروانســرا در فرهنــگ ایــران» ،مجل ـهی تحقیقاتــیتاریخــی ،ســال اول و دوم ،شــمارهی  4و  ،5صــص  207و .206
قبادیــان ،وحیــد ،1384 ،بررســی اقلیمــی ابنیــه ســنتی ایــران ،تهران :مؤسســه انتشــاراتو چــاپ دانشــگاه تهــران.
گیرشــمن ،رومــن ،1369 ،ایــران از آغــاز تــا اســام ،ترجمــه :محمــد معیــن ،تهــران:علمی-فرهنگــی.
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