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وزیر کاروانسرا یا رباط سنگ بست در قرن نهم هجری به فرمان امیر علی شیر نوایی•
هجری ارسالن جاذب یک 4اواخر قرن در . سلطان حسین بایقرای گورکانی ساخته شد

سال که مجموعه از رونق می افتد و رباط 45بعد از . مجموعۀ مهم احداث می کند
را را ارسالن ویران می شود، در فاصلۀ یک کیلومتری آن امیر علی شیر این کاروانس

اث که گمان این بنا مسلّم است که توسط امیر علی شیر ساخته شده و تابلو میر. می سازد
خر از اینجا به نیشابور کاروانسرای ف. دورۀ صفوی را در مورد آن آورده اشتباه است

کاروانسرای امیر علی شیر . داوود هم هست که یک رباط کوچک و زمستانی است
ی بزرگ و تابستانی است و دارای اصطبل، بارانداز، شبستان و مسجد است و حتّ 

.محراب آن موجود است

بعد سازمان میراث فرهنگی آن را. تحویل سازمان زندانها بود1384این رباط تا سال •
ی غرفه ها و فضای بیرونی و ایوانچه های آن توّسط سازمان میراث فرهنگ. گرفت

رفاهی باید آباد شود و به بخش خصوصی تحویل داده شود تا به یک مجتمع. مرّمت شده
ته شدن این در تذکرة الّشعراء سمرقندی وصف زیبایی دربارۀ ساخ. بین راهی تبدیل شود

داث در جنب آن رباط رباطی مجّدد اح»: رباط توّسط امیر علی شیر نوایی آورده شده
فرمودند که چشم روزگار چنین عمارتی ندیده و امروز مقصد مسافران و مطلب 

ی مجاوران آن دیار است و در زیبایی چون عروسی آراسته و در رعنایی چون بوستان
ایوان . غرفه دارد30-25این کاروانسرا دو ایوانه است و شبستان آن « .پیراسته است

غرفه ها برای نشستن و اقامت . بارانداز هم داشته. ورودی آن به پشت بام راه دارد
ت آن فعالً مالکی. در زمستان کامالً گرم است. پشت بارانداز اصطبل است. مسافران بوده

.دست میراث است، ولی مّدعیان دیگری هم دارد

•







عکس هوایی ازکاروانسرای سنگ بست





ایوان جنوبی کاروانسرای سنگ بست



غرفه دارد30-25این کاروانسرا 



ورودی کاروانسرا



برج و بارو اضافه شدهزندان احتماال پس از تبدیل کاروانسرا به •



کاروانسراایوان ورودی 



هشتی





اصطبل





قنات



سقف اصطبل



پلکان پشت بام



پشت بام



عبور قطار از حوالی کاروانسرا


