شماره  45زمستان 1400
No.45 Winter 2022
1-16
تاریخ پذیرش 1400/11/20 :
تاریخ دریافت 1399/05/27 :

الگوشناسی هندسی و ساختار فضایی کاروانرساهای دشتی ایران (مطالعه موردی :کاروانرساهای دشتی خراسان)
 ع لی امامی  :استادیار ،گروه معامری ،واحد گنبدکاووس ،دانشگاه آزاد اسالمی ،گنبدکاووس ،ایران
 محسن رسباززاده :دانش آموخته کارشناسی ارشد ،گروه معامری اسالمی و شهرسازی ،دانشکده شهرسازی و معامری اسالمی ،دانشگاه بیناملللی امام رضا  ،مشهد ،ایران
(ع)

( )sabazzadehmohsen@gmail.com

 م حمدحسین عابدی :استادیار ،گروه معامری ،واحد دامغان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،دامغان ،ایران ( )Abedi.mohamadhosein@gmail.com
 من صوره کندی  :دانش آموخته کارشناسی ارشد ،گروه معامری ،دانشکده هرن و معامری  ،دانشگاه آزاد اسالمی ،گنبدکاووس ،ایران ( )candy.arch88@gmail.com

چکیده

این پژوهش درصدد است کاروانرساهای برونشهری در فالتهای
ایران در سه دوره سلجوقی ،صفوی و قاجار که از فعالترین دورههای
اسالمی در احداث این بناها هستند را از نظر هندسی و ساختار
فضایی موردبررسی قرار دهد و جایگاه کاروانرساهای دشتی خراسان
را در این میان بیابد .فرآیند استنتاج در این پژوهش ،شامل انتخاب
کاروانرساها و شاخصهها ،طبقهبندی و تحلیل آنها و نتیجهگیری
است .در این پژوهش ،با استفاده از مطالعات کتابخانهای و اسناد و
مدارک موجود شامل منابع اختصاصی و تواریخ عمومی ،سفرنامهها
و پژوهش های تازه پیرامون کاروانرساها با بهرهگیری از قیاس بر مبنای
استدالل و با استفاده از شیوه منونه گیری هدفمند (غیر احتاملی)،
بیش از پنجاه منونه را موردبررسی قرار گرفته است .پس از بررسی
کاروانرساها و طبقهبندی آن ها از نظر دوره تاریخی ،موقعیت
جغرافیایی ،هندسه و ابعاد ،به مقایسه و تحلیل آنها پرداخته شده
است .با بررسی کاروانرساهای برون شهری از نظر هندسی ،مشخص
می شود که اغلب آن ها دارای پالن مربع یا مستطیل هستند و
تعدادی از آنها به دلیل ارائه راهحلهایی شکلهای هشتضلعی و
یا دایرهای به خود گرفتهاند .در این میان ،کاروانرساهای خراسان مانند
رباط رشف ،رباط ماهی و رباط زعفرانیه نیز اغلب از هندسههای
چهارضلعی و الگوهای چهار ایوانی استفاده کردهاند .نتایج نشان
میدهد که ساختار فضایی کاروانرساها نیز با عملکردهای غیرخدماتی
بعضاً آمیخته شده است و این موضوع در رباطرشف خراسان که
دارای دو منازخانه و دو صحن است ،بهوضوح مشاهده میشود.
همچنین نتایج نشان دادند که با گذشت زمان و با توسعه راهها،
کاروانرساها نیز گسرتدهتر شدند و در این خصوص کاروانرسای
زعفرانیه سبزوار که دارای آبانباری در ضلع جنوب غربی خود بوده
است  ،منونهای بارز محسوب میشود.
واژگان کلیدی :کاروانرسای دشتی ،برون شهری ،خراسان ،هندسه،
ساختار فضایی

*ن ویسنده مسئول مکاتبات)ali.emami.iau@gmail.com ( :

Abstract

This study investigates the suburban caravanserais on
the plateaus of Iran in terms of geometry and spatial
structure in the three periods of Seljuk, Safavid and
Qajar, which are the most active Islamic periods in the
construction of such buildings. The present study also
attempts to find the position of Khorasan plain
caravanserais in this area. The process in this study
includes the selection of caravanserais
and
characteristics, their classification and analysis, and
achieving a conclusion. In this research, researchers,
utilizing library studies and existing documents
including specific sources and general histories,
travelogues and recent research on caravanserais based
on argument and using purposeful sampling method
(non-probable), examined more than fifty samples of
caravanserais. After reviewing the caravanserais and
classifying them in terms of the historical period,
geographical location, geometry and dimensions, the
caravanserais were compared and analyzed. Examining
the suburban caravanserais geometrically, it is clear that
most of them have a square or rectangular plan, and
some of them have taken on octagonal or circular shapes
due to the provision of solutions. Meanwhile, Khorasan
caravanserais such as Robat Sharaf, Robat Mahi and
Robat Zafaranieh have often used quadrilateral
geometries and four-porch patterns. The results
demonstrated that the spatial structure of the
caravanserais is sometimes mixed with non-service
functions, and this issue can be clearly viewed in Robat
Sharaf Khorasan, which has two prayer halls and two
courtyards. The results also showed that over time and
with the development of roads, caravanserais became
more spacious, and in this regard, Sabzevar Zafaranieh
Caravanserai, which had a reservoir on its southwest
side, is an appropriate example.
Keywords: Plain Caravanserais, Suburban, Khorasan,
Geometry, Spatial Structure
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مقدمه

هیچ جای دنیا کاربرد ویژگی های خاص معامری آن را منیتوان

شناسایی ابنیه گذشته بهویژه کاروانرساها این امکان را فراهم

دید و بناهایی همچون مسجد ،حامم ،بازار و آبانبار را در

میکند که متدنهای گذشته را از جهت میزان مهارت و

میان خود جایداده بود (کیانی.)270 :1374 ،

دانش ،توانایی های اقتصادی و حمل و نقل ،اقتدار و غیره

کاروانرساهای ایران عالوه بـر ارزش مـعامری ،از دیدگاه

بهرت شناخته که این امر ،باعث غنیتر شدن شناخت نسبت

اجـتامعی نـیز حـائز اهمیت هستند .چهبسا که در آن زمانها،

به زیرساختهای فرهنگی می شود .بسیاری از بناهای ایران

هریک از کـاروانرساها میتوانسته به علّت تردد و اقامت

با معامری خاصی از دوران گذشته ساختهشدهاند که

مسافرین از اقوام و ملل مختلف ،با افکار ،رسوم و عقاید

محققان به اینگونه بناها نام معامری کشوری یا غیرمذهبی

گوناگون در ارتباط باشد و درنتیجه مسافران نیز با نوعی

دادهاند ،مانند قالع ،پل ها ،سدها ،کاخها ،کاروانرساها،

بـرخورد انـدیشهها ،تبادل عادات و رسوم که در زندگی روزمرۀ

بازارها ،آبانبارها ،باغها ،میل ها و منارها (کیانی:1373 ،

آن ها تـأثیر داشـته ،مواجه باشن د (جعفرینژاد.)11:1385 ،

 .)5موضوع بحث در پژوهش حارض ،کاروانرساها هستند که

در واقع ،کاروانرساها عامل انتقال دانش و اطالعات از

برای رفت و آمد کاروانها در مسیرهای تجاری اصلی،

نقطهای به نقطه دیگر بودند.

به عنوان مسکن و پناهگاه به شامر میآمدهاند ( Elisseeff,

در پژوهش های پیشین ،در زمینه شناخت هندسی

.)1978: 101

کاروانرساها ،تحقیقات کافی صورت نگرفته است ،لذا لزوم

بر اساس شواهد و مدارک تاریخی در گذشتههای بسیار دور

انجام چنین پژوهشی در معامری ایران وجود دارد تا بتوان از

جاده های آباد در ایران وجود داشته است که منونه بارز آن

این طریق به شناخت هندسی کاروانرساهای ایران و ساختار
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راهی است که در زمان هخامنشی ،شوش را به سارد متصل

فضایی آنها در ادوار مختلف تاریخی دستیافت .در کتب

2

می کرده است .عبور راه ابریش م و جاده ادویه از ایران نیز

و مقاالت گوناگون به بیان خصوصیات کالبدی کاروانرساها

شواهد دیگری بر رونق حمل و نقل جادهای در گذشتههای

اشاراتی شده است ولی دستهبندی و طبقهبندی خاصی در

ایرانزمین است( .نوربخش .)36 :1376 ،بررسی و شناخت

این زمینه انجام نشده است و از نظر تجزیه و تحلیل هندسه

کاروانرساها از آن جهت دارای اهمیت است که دوران

و ساختار فضایی آنها در دوره های مختلف تاریخی

مختلف حاوی ویژگیهای منحرصبه فردی هستند که از

بررسی های دقیق صورت نگرفته است .به عنوان منونه در

بارزترین آن ها فعالیت فراوان عمرانی در زمینه راهها و بهویژه

کتاب کاروانرساهای ایران و ساختامنهای کوچک میان راهها

ساخت بناهای امن است (رفیع فر و لرافشار.)1:1382 ،

نوشته ماکسیم سیرو دستهبندی هایی از نظر منبع تأمین

ایجاد این نوع بناها ،در شهرها و راه های کاروانی گویای

اعتبار و یا موقعیت جغرافیایی صورت گرفته ولی از نظر

توسعه تجارت داخلی و خارجی در تاریخ ایران است ،به همین

هندسه و ساختار فضایی ،دستهبندی مشخصی انجام

دلیل ساخت کاروانرساها بهطور م داوم ادامه یافت (کردی،

نشده است .بنابراین در پژوهش حارض سعی شده است تا

 .)1:1384وجود عوارض طبیعی محیطی و همچنین وجود

با تأکید بر جایگاه کاروانرساهای دشتی خراسان ،این

دزدان و راهزنان که جان و مال مسافران را در راهها به خطر

موضوعات بهتفصیل بررسی شوند و اطالعات هندسی و

میانداختند ،سبب حرکت دستهجمعی مسافران شده تا از

خصوصیات

و

وقوع این حوادث در امان مبانند .لذا احداث و گسرتش راهها

دستهبندی شده ،ارائه گردد.

و بهتبع آن برپایی تأسیسات اقامتی در طول مسیرها

واژهشناسی ،مفهوم و کارکرد کاروانرساها در ا یران

اجـتنابناپذیر بـوده است (هیلنبراند .)398:1377 ،اعتقاد

در این بخش ابتدا جهت سهولت ،به واژه شناسی مرتبط با

محققینی ازجمله پوپ بر این اساس است که بنیاد

کاروانرساها پرداخته میشود (جدول .)1

کاروانرساها در ایران ،پیروزی بزرگ معامری ایران است و در

کالبدی

آنها

بهصورت

منظم
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ج د ول  :1رشح واژگان و اصط الحات بکار رفته پیرامون کاروانرساها (مأخذ :نگارندگان)
واژه
میانرسا

تعریف

مأخذ

قرار گرفنت حیاط مرکزی ساختامن داخل یک فضای محصور با دو نقش عمده در دوره اسالمی:

(کیانی)18:1374 ،

اول :تأمین کردن نیاز مسافران به اسرتاحت ،بارگیری و باربندی در حیاط کاروانرسا

(بهشتی ،قیومی

دوم :جدا کردن بنا از رس و صدا و فعالیت زندگی روزمره و عادی ،با کانون قرار دادن فضای داخلی.

)110:1388

ساخنت حجره یا اتاق در کاروانرساها معموالً در اطراف حیاط مرکزی یا میانرسا به صورت
حجره

مربع ،مستطیل و یا چندضلعی ،جهت اسرتاحت مسافران و گاهی بهمنظور چلهنشینی و

(فالحفر)81:1379 ،

عزلتگزینی درویشان.
ایوان
آبانبار

پیشگاه اتاق ،بخشی از ساختامن به صورت مسقف ،بدون در و پنجره و مرشفبه حیاط

(معین)169:1381،

بنا کردن در اشکال گوناگون مکعب ،مستطیل ،استوانه ای و چندضلعی بهمنظور ذخیرهسازی آبهای

(کیانی)16:1374،

زمستانی و مرصف آن در فصل های کم آب و خشک سال

کلمۀ کاروان از کاربان ریشه گرفته که به معنی کسی است که

ابنخردادبه ،حمدالله مستوفی ،نارصخرسو و غیره (جهت

از کسب و کار مواظبت میکند .معنی ابتدایی کاروان که در

رشد ادبیات جغرافیایی) (رفیع فر و لرافشار.)42 :1382 ،

واژگان زبان انـگلیسی نـیز باقیمانده است به گـروهی از

طبق منابع تاریخی ،کشور ایران در احداث کاروانرساها و

تـاجران اطالق میشود که برای حفظ خودشان در برابر دزدان

همچنین سیستم ارتباطات ،مبتکر و پیشگام بوده است.

متحد میشوند ( .)Godard, 1965بخش اعظم مسافران

(کیانی )200:1374 ،از دالیـلی کـه میتوان بر ایرانی بودن

را تجار و بازرگانان و در دوره محدودی از سال نیز تعدادی از

خاستگاه کاروانرساها اقامه کرد ،واژه شناسی مربوط به این

زائرین اماکن مقدسه ،مسافران کاروانها را تشکیل

امر اسـت .پیرنیا در اثـر خویش آورده است که در هیچ زبانی

میدادند ،اما بـسیاری دیگر به دالیلی (بهندرت برای تفریح)

مانند فارسی این تعداد لغات و اصطالحات مربوط به راه و

مسافرت میکردند  ،ازجمله ،محصالن یا طلبهها ،دراویش و

کاروانرسا وجـود ندارد (جدول  .)2این امر بیتردید نشانگر

صوفیه که به هیچ جاه و جایی وابستگی نداشتند (جهت

اهمیت واالی مسئله حمل و نقل و ارتباطات در ایران بوده

تعالی روحی خویش) و همچنین جغرافیدان و مسافران

است.

حرفهای و سـفرنامهنویسان نـظیر اصـطخری ،جیهانی،
ج د ول  :2انواع مختلف بناهای وابسته به راه (مأخذ :نگارندگان)
نوع بنا

ساختار فضایی

کارکرد بنا

مأخذ

مهامنخانه

اتاق مخصوص پذیرایی و اسرتاحت مهامن

-

(فالحفر)218:1379،

کاربات

خانه کاروان است

دارای دو یا سه اتاق ،حوض و پایاب

(نوربخش)60:1370،

ساختامن کنار راه ،به ویژه بیرون از شهر و آبادی با

دارای حوض و آب انبار و همچنین اتاقهای

رباط

کاربری های متفاوت .بنای مذهبی و نظامی ،پناهگاه متعدد در گرداگرد حیاط.

(پیرنیا)231:1389 ،

زمان خطر و فضایی برای آموزش اسالمی.
ساباط
خان
دسکره
کاروانرسا

سادهترین شکل آسایشگاه های کنار راه که بیشرت

بهمنظور رفع خستگی پس از پیمودن راه ،استفاده

اسرتاحتگاه است تا منزل .بنای رسپوشیده کوچکی

از تختگاه های کوچکی به اندازه یکتخت و گاه

بر روی جاده های بیرون شهر و یا کنار آنها

یک یا دو اتاق کوچک

ساختامن هایی جهت خیریه تأمین غذا ،رسپناه

دارای حیاط با ایوان و اتاقی جهت سکونت ،انبار ()Hoag, 1987

خانه ای جهت فراهم کردن اسباب عیش و برای
خوش گذرانی و گذراندن فراغت و شکار پادشاهان
ساختامنی با محوطه وسیع در میان راهها جهت
اقامت شبانه کاروانها.

-

(نوربخش)60:1370،

(معین)444:1381،

دارای باره بند ،طویله و انبار عالوه بر اتاق به همراه (بهشتی و قیومی،
بازار کوچکی به نام عالفخانه در ورودی آن.

)197:1388
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بناهایی که برای اقامت یا اسرتاحت مسافران به وجود

وظایفی مشابه کاروانرسا بوده ،ولی از نظر ویژگیهای

میآمد نام های گوناگونی داشته که متداولترین آنها عبارت

معامری تـفاوتهایی داشـتهاند (کیانی.)200:1374 ،

بوده از :چاپارخانه ،رباط ،دیر ،ساباط ،کاربات ،خان ،زاویه،

هرودوت ،آسایشگاهها و مهامنخانه های میان راه در زمان

کاروانرسا ،مهامنرسا ،هتل و غیره (جعفرینژاد.)1385 ،

هخامنشی را «سـتاتمس» نامیده اسـت .احتامل اینکه

دالیل ایـجاد و علل بنیاد و پیدایش اینگونه بناها را میتوان

ریشه این واژه «استادن» فارسی باشد زیاد است و شاید به

نیاز مربم کاروان و کاروانیان بـه حامیت در طول سفر دانست

همین طریق بـه زبـان های اروپایـی رفته و واژههایی نظیر

که در ادوار مختلف بهتدریج توسعه و گسرتش یافته است .

Stationو  Stayرا در زبان انگلیسی پدید آورده است (رفیع

(جعفری نژاد )1385 ،این بناها ،در واقع دارای عملکرد و

فر و لرافشار( )10:1382 ،جدول .)3

ج د ول  :3منونه هایی از تعاریف کاروانرسا در دائره املعارفها ی جهان (مأخذ :نگارندگان)
دایره املعارف

تعریف

مأخذ

الروس

مهامنخانه و پن ـاهگاههایی در خ ـاورمیانه ک ـه برای مسافران و خارجیها که در دستههای بزرگ و

(جعفری نژاد

یکنواخت در آنجا بیتوته میکنند ،گفته میشود .در ماملک اسالمی آن را ک ـاروانرسا مینامند.

)4:1385

در خاورمیانه به مهامنخانه هایی که در فضای بزرگی ب ـرای راح ـتی و آسایش بنا گردیده اند ،گفته

(جعفرینژاد

میشود .در مرشق ،به نوعی مسافرخانه با حیاط مرکزی بزرگ که در آن ـجا کاروان ها اغ ـلب برای شب

)4:1385

انگلیسی

در آن توقّف میکنند ،گفته میشود.
(دهخدا،

:1377

دهخدا

عامرتی که در آن کاروان منزل میکند
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عمید

رسای بزرگ در داخل شهر یا میان راه که کاروانها در آنجا منزل کنند.

(عمید)991:1377،

4

معین

جایی در داخل شهر یا میان راهها که کاروان ها در آنجا اقامت میکردند.

(معین)725:1381،

)17984/12

پیشینه پژوهش

و دهلیزها و تاالرهای بزرگ  ،در امتداد دیوار داخلی مجموعه،

محققین مـختلف کاروانرساها را در گـونههای مـختلفی

بوده است ( .)Sims, 1978: 101در دوره پيش از اسالم،

تـقسیمبندی کردهاند .برخی کاروانرساها را از لحاظ منبع

خصوصاً در زمان پادشاهي هخامنيش ،وسعت مملكت

تأمین اعتبار به گونه های شاهی ،خصوصی و وقفی تقسیم

ايران بسيار زياد بوده و كنرتل اين امپراتوری وسيع احتياج به

کردهاند ( .)Siroux, 1949: 55, 62-63برخی آنها را از

خطوط ارتباطي منظم و مطمنئ داشته است .متأسفانه

لحاظ موقعیت جغرافیایی به انواع شـهری و برونشهری

ساختامن یـا آثـار معامری خاص کـاروانرساهای هخامنشی

تقسیم کردهاند (کیانی .)13:1374 ،کاروانرساهای

بهجای نـامنده تا بتوان به ویژگیهای معامری اینگونه بناها

درون شهری نظیر کاروانرسای مادرشاه جهت رفاه کاروانیان و

پرداخت( .مشکور .)58:1347 ،در ادوار اسالمی عوامل

تجار و معامله کاالهای خاص ،در داخل شهرها ساخته شده

مـتعددی در شـکلیابی ،توسعه و گسرتش کاروانرساها

است .این نوع کاروانرساها که شباهتهای زیادی به

دخالت داشته کـه اهـ ّم آن عوامل مذهبی ،نظامی و اقتصادی

کاروانرساهای برون شهری دارند و اغلب بارانداز و محل

است و در این ارتباط ،انواع کاروانرساها از نظر نقشه به وجود

عرضه کاالهای بازرگانی بودند  ،مکان هایی هم برای اقامت

آمد .هامنند دیگر ابنیه دوره اسـالمی ،اطالعات درباره

مسافران ،داشتند .موقعیت آن ها در بازار و پشت راسته

کاروانرساهای اوایل اسالم اندک است (جعفرینژاد،

اصلی و گاهی در کنار راسته های فرعی آن یا خارج از بازار

 .)6:1385در این دوره ،بیتردید عالوه بر استفاده از

بوده است .درحالیکه در اطراف کاروانرساهای برونشهری

کاروانرساهای پیش از اسالم ،اندکاندک بر پایهی اندیشه ها

حصار بلندی قرار داشته و اغلب ،حیاط آنها رو به آسامن

و توصیف های دین مبین ،کاروانرساسازی دچار تغییر و

باز میشود و ساختامن ،شامل چند حیاط و اتاقهای متعدد

تحوالتی شد.

موردتوجه بسیار از محققین داخلی و خارجی قرارگرفته است.

در این مسیر دالیل اقتصادی ،مذهبی و جز آن دارد.

ازجمله این پژوهشها میتوان به پژوهش احمدی و سیدحمزه

به طورکلی فضاهای ورودی در این کاروانرساها به دو دسته

با عنوان الگو و شناختهای معامری کاروانرساهای دوره

تقسیم میشوند .نخست :ورودی های ساده و همسطح با

سلجوقی شاهراه خراسان اشاره کرد .در این پژوهش محققی ن

منای بیرونی بهطوری که از فاصله دور قابلتشخیص نیست .

با مقایسۀ این کاروانرساها در ایران از طریق ویژگیهایی

دوم :ورودی هایی که از سطح منای اصلی جلوتر بوده و کامالً

همچون الگوی دو و چهار ایوانی  ،دریافتهاند که نبود اصطبل

از منای ساختامن قابلتفکیکاند.

یا شرتخانه ،الگوی فضای ورودی و همچنین فضاها ی
اقامتی با الگوی چهارصفه ،از ویژگیهای مهم کاروانرساها ی
دوره سلجوقی است .پژوهش مهم دیگر ،مقاله فرشچی و

حاجی زمانی با عنوان بررسی کاروانرساهای ایران و بناها ی
وابسته به آن است .در این پژوهش ،آن ها نتیجه گرفتند که
تنوع طرحها و نقشههای کاروانرساهای ایران ایجاب میکند
که این کاروانرساها به گروههای مختلف کاروانرسای مناطق
کوهستانی ،کاروانرساهای کرانه خلیج فارس ،کاروانرساها ی
حاشیه دریای خزر و کاروانرساهای حیاط دار بخش مرکزی
تقسی م شوند و خصوصیات و ویژگی های هر گروه جداگان ه
موردبررسی قرار گیرد .بررسی فرشچی و حاجیزمانی نشان
میدهد که کاروانرساهای کوهستانی از هر طرف بسته و
پوشیده بوده است .همچنین ،کاروانرساهای

کرانه

خلیج فارس به علت اوضاع اقلیمی عموماً فاقد حیاط مرکزی
بوده و همه اتاق ها به خارج بنا راه داشتهاند .فرشچی و حاجی
زمانی نشان دادند که مهمترین ،بهرتین و زیباتر ی ن
کاروانرساهای ایران کاروانرساهای حیاطدار مناطق مرکزی
ایران است .ساخت کاروانرساهای حاشیه دریای خزر نیز به
پیروی از سبک معامری کلی کاروانرسا در مناطق گرم و
خشک و بهصورت بنایی با حیاط مرکزی انجام میشده
است .پژوهش مهم دیگر مقاله تاتاری و نیستانی با عنوان

مطالعه عنارص معامری فضاهای ورودی موارد بررسی؛
کاروانرساهای صفوی خراسان رضوی است .محققین در این
پژوهش به این نتیجه رسیدند که فضای ورودی کاروانرساهای
صفوی خراسان بیشتر به جهت شامل و رشق متامیل
است .رسدر این کاروانرساها بیشتر به جهت القاء عظمت،
شکوه و زیبایی هم سطح بنا ساختهشدهاند و تعداد کمی از
آنها ایوان های ورودیشان به جلو کشیده شده است .بیش
از نود درصد آنها در مسیرهای اصلی بهویژه در جاده خراسان

الگوشناسی هندسی و...

موضوع کاروانرساهای ایران ازجمله موضوعاتی است که

بزرگ دارای شاهنشین هستند و وجود این تعداد کاروانرسا

روش پژوهش
در پژوهش حارض ،به بررسی گونه های هندسی مختلف
کاروانرساهای برون شهری و چگونگی ساختار فضایی این
بناها در دوره های مختلف معامری کاروانرساهای ایران
پرداخته شده است .همچنین چگونگی تأثیر محیطهای
مختلف و تنوع آب و هوایی در شکلگیری این کاروانرساها
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .در حقیقت سؤال
اساسی این است که گونه های مختلف کاروانرسا از نظر
هندسی و ساختار

فضایی در معامری اسالمی

کاروانرساهای برون شهری ایران ،کداماند؟ و کاروانرساهای
دشتی خراسان از چه هندسه و الگو های فضایی بهره
جستند؟ شناخت هندسه کاروانرساها و ساختار فضایی
آن ها موضوعی گسرتده است که در آثار مکتوب و
غیرمکتوب ،اسناد قابلتوجهی در ارتباط با آن وجود دارد و
قابلمطالعه است .از اینرو ،موضوع از سابقه نظری خوبی
برخوردار بوده و برای دست یافنت به این سوابق از مطالعات
کتابخانهای و اسناد ترسی مشده و همچنین مقالهها و
پژوهش های قبلی در این زمینه ،استفاده شده است .این
تحقیق بر آن است تا با استفاده از شیوه منونهگیری هدفمند
(غیر احتاملی) ،کاروانرساهای موردنظر را انتخاب کند تا
بتوانند مصداق موفق در زمینه بررسی ساختار فضایی و
هندسی ،محسوب گردند .فرآیند استنتاج در این پژوهش،
شامل انتخاب کاروانرساها و شاخصهها ،طبقهبندی و تحلیل
آنها و نتیجه گیری است .در این پژوهش ،پس از بررسی
کاروانرساها و طبقهبندی آن ها از نظر دوره تاریخی ،موقعیت
جغرافیایی ،شکل هندسی و ابعاد کاروانرساهای ایران ،به
مقایسه و تحلیل آن ها پرداخته شده است؛ سپس با مقایسه
دوره های مختلف تاریخی از نظر رشد و توسعه بناهای میان
راهی ،سعی در شناخت دوره های مهم در زمینه ساخت
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این گونه بناها شده؛ و سپس به تحلیل و بررسی اقلیم محل

بررسی کاروانرساهای ادوار مختلف تاریخی

قرارگیری کاروانرساهای مختلف ایران پرداخته شده است؛ و

معیار انتخاب منونه ها در پژوهش حارض ،به این صورت است

سپس هندسه کاروانرساهای مختلف واکاوی شده و

که در ابتدا به بررسی کاروانرساهای متعدد در دورههای

دستهبندی های هندسی معرفی گردید که در تحقیقات

مختلف قبل و بعد از اسالم پرداخته شده است .در این راستا

پیشین چنین دستهبندی هایی صورت نگرفته است .در پایان،

بیش از پنجاه مورد کاروانرسا بهتفصیل بررسی و کلیه

ساختار فضایی و خصوصیات کالبدی کاروانرساها به

اطالعات و ویژگیهای کالبدی آنها به تفکیک جمعآوری

تفکیک دوره های تاریخی شاخص ،در قالب جداولی تنظیم

شد و از نظر موقعیت قرارگیری ،ابعاد و شکل هندسی آنها

شده است.

در دوره های مختلف تاریخی دستهبندی شده است .در
جدول زیر نام برخی از کاروانرساهای بررسیشده  ،به همراه
ابعاد و شکل هندسی آن ها آورده شده است (جدول .)4
ج د ول  :4کاروانرساهای بررسی شده در دورههای مختلف تاریخی
(مأخذ :نگارندگان ،منونه های انتخابی از کاروانرساهای دشتی خراسان در جدول برجسته شده اند)

د وره تاریخی

تع داد

من ونه کاروانرسا
دیر گچین

6

ساسانی

5

جاده تهران -قم

دشتی

109*108
مربع

رباط انوشیروان

جاده سمنان -دامغان

دروازه گچ و کنار سیاه

در استان فارس

رباط یاغمیش

جاده اصفهان -یزد

رباط بیستون

نزدیک کرمانشاه

کوهستانی

رباط ماهی

جاده مشهد -رسخس

دشتی

رباط رشف یا آبگینه

جاده مشهد -رسخس

دشتی

زعفرانیه

نزدیک سبزوار

دشتی

قلعه سنگی

جاده ری -قم

دشتی

رسچم

جاده زنجان -میانه

دشتی

هالگو

رس راه تربیز و جلفا

مستطیل

انجیره

جاده یزد -طبس

هشت ضلعی

چهارآباد

جاده نطنز -اصفهان

هشت ضلعی

گیلک

کنار جاده تربیز

مستطیل

سین

نزدیک اصفهان

75*75
2/87*17/38
2
35*45
74/5*83/6

چهار ایوانی
غزنوی

1

سلجوقی

3

صفوی

28

ح ی ا ط مرکزی
مربع

بعد از اسالم
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قبل از اسالم

(دیرالجص)

محل کاروانرسا

م وقعیت

شکل هندسی

ابعاد

مستطیل و

16/ 5*32 / 4

د ارای دو حیاط

31/42*31 / 8

مستطیل
مربع

31/5*22/46
40*60

ینگه امام

جاده کرج -قزوین

مستطیل

69*67/6

شاهعباسی سمنان

سمنان

مستطیل

26/5*32/3

شاهعباسی السگرد

جاده سمنان -تهران

محمدآباد خره

جاده قزوین -بویینزهرا

مستطیل

صفوی آوج

جاده قزوین -همدان

هشت ضلعی

مهیار

نزدیک شهرضا

36*31/5

دشتی

مستطیل

42/2*50/5
38/7*48/3

یزدخواست

جاده اصفهان -شیراز

مربع

65/9*65/9

قرص بهرام

راه قدیمی ورامین -کاشان

دشتی

ریا و ادبستان

نزدیک نائین

دشتی

پاسنگان

جاده قم -کاشان

دشتی

شبلی

کنار راه میانه -تربیز

کوهستانی

نره

ارتفاعات بین تربیز و اردبیل

کوهستانی

امامزاده هاشم

بین راه دماوند به آمل

کوهستانی

گامبوش

واقع در گردنه

کوهستانی

پلور

کنار رودخانه الر

کوهستانی

میرزا عبدالله خان

نزدیک امامزاده هاشم

کوهستانی

رباط زین الدین

جاده یزد -کرمان

دشتی

زیره

جاده کاشان-نطنز

مدور

خان خوره

جاده آباده -شیراز

هشت ضلعی

ده بید

جاده شیراز -نزدیک پاسارگاد

هشت ضلعی

66/6*67/6

امینآباد

شیراز -آباده

هشت ضلعی

58*58

زواره

زواره -اصفهان

مستطیل

42*40

نرصآباد

تکاب -بیجار

مدرن علی آباد

راه یزد -کرمان

مربع
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قاجار

4

شیخ علیخان

روستای بیستون باخرتان

مستطیل

74/5*83/6

47/7*48/18

از خارج مدور و از داخل  12ضلعی

چهارضلعی
منظم
دشتی
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70*62

بررسی روند توسعه کاروانرساهای دوره های مختلف تاریخی

بودند ،کاروانرساهای برون شهری آن دوره مورد تجزیه و تحلیل

سپس با شناخت دوره های مهم در زمینه راه سازی و عبور

قرار گرفتند و از نظر ویژگی های خاص کالبدی مورد بازبینی

کاروانیان که بیشرتین اهمیت را به احداث کاروانرساها قائل

قرار گرفتند (منودار .)1

7
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من ودار  : 1پیدایش و ر وند توسعه کاروانرساهای قبل و بعد از اسالم (مأخذ :نگارندگان)

با توجه به اینکه در دوره های اسالمی ،به راهسازی و امکانات

کاروانرساهای برونشهری در اقلیمهای مختلف ایران

میان راه اهمیت بیشرتی میدادند ،این جستار درصدد

در ادامه به بررسی ساختار فضایی کاروانرساهای برونشهری

است کاروانرساهای برون شهری در سه دوره سلجوقی،

در اقلیم های مختلف ایران پرداخته شده است .در جدول زیر

صفوی و قاجار که از مهمترین دوره های اسالمی در این زمینه

به ارائه تعداد کاروانرساهای برون شهری و همچنین ساختار

هستند را از نظر هندسی و ساختار فضایی موردبررسی و

فضایی آنها در اقلیم های چهارگانه ایران به تفکیک پرداخته

تجزیه و تحلیل قرار دهد.

شده است (جدول .)5

الگوشناسی هندسی و...

ج د ول  :5کاروانرساهای برون شهری در اقلیم های مختلف ایران (مأخذ :نگارندگان)
خصوصیات کاروانرسا

تعداد کاروانرسا

ساختار فضایی

توضیحات

وضعیت اقلیم
سواحل جنوبی دریای خزر
(امامزاده هاشم)

کامالً محصور ،دارای حیاط مرکزی به
تبعيت از فرم كيل كاروانرساها مناطق
گرم و خشك ايران.

نسبت به ساير مناطق

به دلیل رشايط آب و هوايي معتدل،

ايران نسبتاً كم

آباد بودن منطقه ،جمعيت نسبتاً زياد.

کرانه شاملی خلیجفارس و
دریای عامن

به دلیل تجارت از طریق راه های آبی و
فاقد حیاط مرکزی.

نیاز به کاروانرسا در جادههای منتهی به

نسبتاً زیاد

بنادر.

(یونگی)
نواحی کوهستانی و مرتفع

فاقد حیاط مرکزی جهت مقابله با

(گامپوش)

رسماي شديد زمستان.

دشت های فالت مرکزی

دارای حیاط مرکزی با دو و يا چهار

(مهیار)

ايوان بزرگ در جوانب حياط.

به دلیل رسد و کوهستانی بودن

زیاد

منطقه.
زيباترين ،مجللترین ،وسیعترین

بيشرتين تعداد

کاروانرساها در دشتهای فالت
ساخته شده است.

گونه های مختلف هندسی کاروانرساهای دشتی

بنابراین بر اساس این مشاهدات میتوان کاروانرساهای

با توجه به گفته های پیشین ،مشاهده و بررسی شده است

دشتی را از نظر هندسی بررسی منود (جدول .)6

که بیشرت کاروانرساها در فالتهای ایران قرار گرفتهاند،
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گونه شامره یک :مربع شکل
رسچم (ایلخانی)

رباطکریم (سلجوقی)

گونه شامره دو :مستطیل شکل
گیلک (صفوی)

ریاو ادبستان (صفوی)

ایزدخواست (صفوی)

شورجستان (صفوی)

گونه شامره سه :مستطیل با راهروی مایل
مهیار (صفوی)

گونه شامره چهار :هشت ضلعی نامنظم

نطنز (صفوی)

زواره (صفوی)

گونه شامره پنج :هشت ضلعی منظم

الگوشناسی هندسی و...

چهارآباد (ایلخانی)

انجیره (ایلخانی)

دهبید (صفوی)

امین آباد (صفوی)

گونه شامره شش :مدور
زین الدین (صفوی)
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زیره (صفوی)

بهاینترتیب ،با بهره گیری از قیاس بر مبنای استدالل و با

مستندات در این پژوهش ،جنبه اثباتی ندارد و بیشرت تأکید

استفاده از شیوه منونه گیری هدفمند (غیر احتاملی)،

کننده معیارهای مطرح شده است .این بررسیها و نتایج

کاروانرساهای موفق در فالتهای ایران در دورههای

کمک می کند تا بتوان بهرتین منونه های الگوساز موجود در

سلجوقی ،صفوی و قاجار در این پژوهش شناخته شدند و

ایران را بررسی کرد و به گونه شناسی انواع کاروانرساها

درنهایت هشت کاروانرسای منتخب موردبررسی دقیقتری

دستیافت.

قرار گرفتند .در ادامه ،عنارص اصلی در شکل کالسیک

تحلیل دادهها

کاروانرساها شناخته شده و نقش و عملکرد آنها بررسی شده

بهطورکلی معیارهای پنج گانه عنارص اصلی در شکل

است و به عنوان معیارهای پنج گانه کالبدی ،جهت مقایسه

کالسیک کاروانرساها شامل ورودی ،هشتی ،حیاط مرکزی،

تطبیقی و شناخت ساختار فضایی مصادیق ،در نظر

اتاق و محل نگهداری چهارپایان است؛ و موارد دیگر از قبیل

گرفتهشدهاند و بر اساس آن ها ،موردمطالعه و بررسی قرار

فضاهای خدماتی مثل حامم و آبانبار و غیره ،فرع بر اینها

گرفته است و بهاینترتیب نتایجی حاصل شده است .ارائه

هستند (جدول .)7 ،8 ،9

ج د ول  .7منونههای کاروانرساهای دشتی در دوره سلجوقی( 1038ق 1194-1195 /م) (مأخذ :نگارندگان)
نام کاروانرسا

ت وضیحات

رباط رشف

ورودی :رسدر عظیم و کامالً بارز با پیشآمدگی.
هشتی ،ایوان :هشت ایوان ،سه تا به عنوان ورودی ،بقیه جنبه قرینه و تزیینی ،وجود رواق دور
حیاط.
حیاط مرکزی :شامل دو حیاط چهار ایوانی.
مستطیل :مخصوص مردم عادی کمبضاعت ،با چند حجره.
مربع :بخش انتهایی مخصوص اعیان که دارای رواقها و حجره ها و وسایل آسایش بیشرتی بوده
است.
اتاق و غرفه :وجود اتاق های مسافران پشت رواق های دور حیاط.

تص ویر

الگوشناسی هندسی و...

اصطبل :اصطبل مخصوص اعیان جدا از سایر اصطبلها.
عنرص شاخص :داالنها و ساباط های عریض و متعددی جهت اسرتاحت انسان ها در سایه یا در
آفتاب.
ساخت سوییت ویژه توقف مهامنان و مسافران متشخص و شاهنشین برای اعیان در بخش انتها
حیاط دور از رسو صدا.
قلعه سنگی

ورودی :مدخل کاروانرسا عریض و بلند.
هشتی ،ایوان :چهار ایوانی ،وجود رواق جلو اتاق.
حیاط مرکزی :دارای حیاط مرکزی و اتاق های اطراف آن.
اتاق و غرفه :اتاق ها عمود بر حیاط مرکزی.
اصطبل :اصطبل ها در پشت ایوانها و اتاقها.
عنرص شاخص :قرار گرفنت آپارمتان های خصوصی در طرف چپ مدخل کاروانرسا برای مسافران
ممتاز (مصون بودن از رس و صدای بیرون) ،ارتفاع حصار دو برابر ارتفاع ساختامنهای داخل.

رباطکریم
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هشتی ،ایوان :چهار ایوانی.
حیاط مرکزی :دارای حیاط مرکزی و اتاق های اطراف آن.
اتاق و غرفه :اتاق های موازی و عمود بر حیاط مرکزی.
اصطبل :چهار اتاق دایره شکل در چهار طرف حیاط محل قرار دادن بارها و چهارپایان.
عنرص شاخص :ساختامنی در میان حیاط مرکزی شامل زیرزمینی با سه اتاق انباری شکل (استفاده
از نسیم در گرمای تابستان) ،ارتفاع حصار دو برابر ارتفاع ساختامنهای داخل.

ج د ول  :8منونههای کاروانرساهای دشتی در دوره صفوی ( 1501ق1732 /م) (مأخذ :نگارن دگان)
نام

توضیحات

کاروانرسا
مهیار

ورودی :رسدر عقب رفتگی وسیعی نسبت به حصار بنا.
هشتی ،ایوان :چهار ایوان ،ایوان های کوچکی در جلوی اتاق مسافران.
حیاط مرکزی :حیاط مرکزی مستطیل شکل.
اتاق و غرفه :اتاق های مساوی هم اطراف حیاط مرکزی.
اصطبل :چهار اصطبل رسارسی و قرار گرفنت ورودی آن ها در چهار گوشه بنا.
عنرص شاخص :ساخنت بازار ،مسجد ،قهوهخانه و نانوایی در ج لوی کاروانرسا و ساخت مسرتاحهای
متعدد ،برای هر چهار اصطبل یک مسرتاح (در ضخامت دیوارها) یک باالخانه منتهی به ایوان روبازی
برای استفاده از هوای خنک در تابستان.

تصویر

الگوشناسی هندسی و...

ورودی :رسدر مجلل که موجب سنگینی ظاهر آن شده.

زواره

هشتی ،ایوان :هشتی هشت ضلعی در محل مدخل اصلی.
حیاط مرکزی :حیاط مرکزی مربع شکل.
اتاق و غرفه:
اصطبل :استفاده از راهروی مایل در گوشه حیاط برای راه یافنت به اصطبل ها از حیاط مرکزی
(به صورت راهحل قطعی برای گوشه های حیاط مرکزی).
عنرص شاخص :وجود دو برج در دو طرف منای اصلی کاروانرسا با جنبۀ تزیینی ،راه یافنت به اتاق
نگهبانان و به پلکان باالخانه از طریق دو سکو که در دو طرف هشتی قرار گرفته است.

ریا
ادبستان

و

ورودی :رسدر کاروانرسا شامل طاق مناهایی که کمی از دیوار جلوتر آمده.
هشتی ،ایوان :دو ایوانی ،دو ایوان بزرگ در محور مدخل اصلی کاروانرسا.
حیاط مرکزی :حیاط مرکزی مربع شکل.
اتاق و غرفه :اتاق ها دور حیاط مرکزی.
اصطبل :مدخل اصطبل ها در گوشه حیاط مرکزی.
عنرص شاخص :برج های چهارگانۀ حیاط محل مسرتاح ها در دو طرف مدخل کالسکه روی کاروانرسا
دو طاق بزرگ برای اقامت نگهبانان.
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ج د ول  :9منونههای کاروانرساهای دشتی در دوره قاجار ( 1779ق 1924 /م) (مأخذ :نگارن دگان)
نام

توضیحات

کاروانرسا
مدرن

ورودی :رسدر عقبرفته تر از دیوار طرفین.

علی آباد

هشتی ،ایوان :بهجای ایوان در سایر کاروانرساها  ،وجود فقط یک نوع عقب رفتگی در حیاط.
حیاط مرکزی :حیاط مرکزی تقریباً مربع شکل.
اتاق و غرفه :اتاق های مجزا با تجهیزات پیرشفته ازجمله تخت خواب و مبل ،جای دادن مسافران
رسشناس در مهامنرسا که دارای باغچه کوچک زیبا و حوض آب متیزی بود.
اصطبل- :
عنرص شاخص :باغ زیبا در کنار مجتمع با خیابان های منظم کاملترین مجموعه بینراهی ایران بود
دارای نانوایی ،یک قهوهخانه ،حامم زنانه و مردانه با رسویس های کامل و یک مسافرخانه یا
مهامنرسا.

نرصآباد

ورودی- :
هشتی ،ایوان- :
حیاط مرکزی :محوطه وسیع به شکل چهارضلعی منظم.
اتاق و غرفه :اتاق ها در اطراف حیاط و اتاق هایی در زیرزمین برای استفاده مسافران در روزهای
گرم.
اصطبل :طویله ها در پشت اتاقها.
عنرص شاخص :استفاده از سکوهایی به همراه نردبان به نام تخت با ارتفاع  2مرت از زمین که اطراف
آن خندقی پر آب است تا حرشات و عقرب به باالی تخت نیایند.

تصویر

بر اساس بررسی انجامشده بر گونه شناسی کاروانرساها

خراسان ،کاروانرسای زعفرانیه سبزوار دارای آبانباری در

مشخص می گردد که کاروانرساهای برون شهری با توجه به نوع

ضلع جنوب غربی خود بود .سازماندهی فضایی رباط رشف

کاربری که در گذشته داشتهاند ،دارای ابعاد قابلتوجهی

بدینصورت است که ابتدا ورودی قرار دارد .سپس حیاط

هستند و از لحاظ وسعت بسیار متنوعاند .کاروانرساها

اول و بعد از آن حیاط دوم که هرکدام دارای رسدر ورود ی

مستلزم برخورداری از فضاهای متنوعی هستند ،ازجمله

تزئین شدهای است .بنا از خارج دارای شش برج آجری است.

فضاها ی اقامتی ،تجاری ،اجتامعی و فضاهای نگهداری بار

در این کاروانرسا سه محراب گچبری دیده می شود که تنها دو

و حیوانات که انتظام این فضاها در مجاور یکدیگر سبب تنوع

محراب آن باقیمانده است .معامری کاروانرسای ماهی نیز

بخشیدن به حجم کاروانرساها شده است .عنارص اصلی در

بدینصورت است که بنا چهار ایوانی و دارای حیاط مرکزی

شکل کالسیک کاروانرساهای اسالمی ،شامل ورودی،

مربع شکل است .هامنند دیگر کاروانرساهای زمانش ،در

هشتی ،ایوان ،حیاط مرکزی ،اتاق و اصطبل که عملکرد این

اطراف حیاط آن حجرههایی برای اسرتاحت کاروانها و

عنارص عبارتاند از :ورودی :اولین عنرص ارتباطدهنده

نگهداری حیوانات آن ها قرار داده شده است .چهار برج در

فضای بیرون به داخل .ورودیهای کاروانرساها را میتوان به

چهار گوشه بنا و سه برج نی م دایرهای شکل نیز بر دیوارها ی

سه دسته تقسیمبندی کرد ،ساده و هم سطح با منای بیرونی،

شاملی ،غربی و رشقی بنا احداث شده است .این بنا اکنون

جلوتر آمده از منای ساختامن ،تورفته و گود نسبت به منای

تا پوشش گنبد مدفون در خاک است .الگوشناسی هندسی

ساختامن .هشتی :فضایی انتقالی بین دروازه ورودی و حـیاط

صورت گرفته بر کاروانرساهای فالت ایران نشان میدهد که

مـرکزی که بهعنوان فضای واسط اهشدهنده نور و گرمای

الگوی غالب در کاروانرساهای برون شهری ،مستطیل و مربع

شدید بیرونی نیز محسوب میگردید و همچنین دارای کـارکرد

است که بهصورت یک طبقه و با زیربنای نسبتاً زیاد بوده

امنیتی نیز بود و انشعاب متام دسرتسیهای یک ساختامن

است و تعدادی از آن ها به دلیل ارائه راهحلهایی شکلهای

از آن صورت میگرفته است .ایوان :مفصلبندی منای

دایرهای و یا هشتضلعی منظم و نامنظم به خود گرفتهاند.

داخلی ساختامن توسط ایوان صورت میگرفت و همچنین

بهطور مثال استفاده از راهروهای مایل از حیاط مرکزی به

دارای کارکرد چندبعدی بود و به عنوان فضای خالی بین

سمت اصطبل ها در کاروانرساهای نطنز و زواره ،بهمنظور

اتاق ها و حیاط جهت نشسنت ،صحبت کردن ،حتی

راهحل قطعی برای گوشه های حیاط مرکزی تلقی شده و یا

اسرتاحت ،حداقل قبل از خواب کاربرد داشت .حیاط

استفاده از شکل دایرهای در بنای کاروانرسا بهمنظور دفاع از

مرکزی :فضای ویژه برای تعامالت انسانی و همچنین فضای

شنها ی روان کویر در نظر گرفته شده است .خصوصیات

تنظی مکننده هوا و جلوگیری از باد و ایجاد سایه .اتاق:

کالبدی کاروانرساهای واقع در دشتها و فالتهای مرکزی،

فضاهایی گرداگرد حیاط مرکزی که ارتباط مستقیم با حیاط

استفاده از شکل درونگرا و کامالً محصور ،باالتر بودن اتاق

داشت و یا از طریق ایوان جلوی آن ها به حیاط اتصال

مسافران از حیاط بهاندازه چند پله جهت جلوگیری از ورود

داشت .اصطبل :فضاهایی در پشت اتاقها که بهعنوان

آب و گل به درون اتاق ها ،بسنت پوسته خارجی بنا بهجز

حلقه دوم دور حیاط محسوب میشد و ورودیهای آن به

بازشوی ورودی ،استفاده از بادگیر برای تهويه هوا و خنك

شکل  ، Lجهت جلوگیری از فرار حیوانات ساخته میشد و

منودن فضاي داخل ساختامن در ماههای گرم  ،قرار گرفنت

عرض آنها بهاندازه رد شدن و خوابیدن دو شرت با بار بود.

اتاق مسافران در اطراف حياط مركزي و اصطبلها در پشت

در بررسی های کاروانرساهای دشتی خراسان نیز مشخص

اتاق مسافران  ،استفاده از دیوارهای بلند و چهار برج در چهار

شد که ساختار فضایی کاروانرساها با عملکردهای

گوشه بنا است.

غیرخدماتی نیز بعضاً آمیخته شده است و این موضوع در

در این پژوهش ،با تکیهبر پنج عنرص اصلی (ورودی ،هشتی،

رباط رشف خراسان که دارای دو منازخانه و دو صحن است،

حیاط مرکزی ،اتاق و اصطبل) تفاوت های کالبدی موجود

الگوشناسی هندسی و...

نتیجهگیری

بهوضوح مشاهده می شود .همچنین دیگر کاروانرسای
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میان کاروانرساهای مختلف برون شهری در فالت مرکزی

معامری کاروانرساهای هر یک از دورههای بیانشده را

ایران ،با هدف شناخت ساختار فضایی آن ها موردبررسی قرار

میتوان بهطور خالصه در جدول  10مشاهده کرد .درمجموع

گرفت .بررسی کاروانرساهای سه دوره سلجوقی ،صفوی و

با گذشت زمان و با توسعه راه ها ،کاروانرساها نیز گسرتدهتر

قاجار بهعنوان فعالترین دوره های اسالمی در این زمینه

شدند ،چنانکه در دوره قاجار بهصورت مجموعه کامل با

صورت پذیرفت و در بررسی منونههای موردی از کاملترین

خیابانهای منظم ،پیرشفتهترین و کاملترین تجهیزات را در

منونه در هر دوره استفاده شد .با توجه به تجزیه و تحلیلهای

مقایسه با دوره های پیشین خود ،در اختیار استفادهکنندگان

انجامشده بر ساختار فضایی ،تفاوتها و شباهتهایی میان

قرار دادند.

کاروانرساهای سه دوره مذکور ،مشاهده می شود .ویژگی
ج د ول  :10الگوشناسی کاروانرساهای شاخص بر اساس معیارهای پنجگانه (مأخذ :نگارندگان)
معیارهای

منونه

الگوها

پنجگانه
ورودی

دوره

نتیجه

کاروانرسا
 . 1رسپوشیده ساده خواه نسبت به منا عقبرفته باشد یا نه.

رباط رشف

سلجوقی

 . 2طاق با پیش آمدگی که بر روی دو جرز بزرگ تکیه کرده چه آن

قلعه سنگی

سلجوقی

در دوره صفویه از دو نوع اول
استفاده میکردند .راهحل مورد 2

جرزها با طاقچه سبک شده باشند یا نه.

در دوره صفویه آینده خوبی پیدا
کرد .مورد سومی در دوران مغول
و جانشینان آن ها ترک شده

 . 3از دومی مشتق شده برای پرهیز از اضافهبار از سطوح پخ
کمک گرفته اند.
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رباطکریم

سلجوقی

بودند و دوباره معمول گشت.

هشتی-

 . 1ایوان های متعدد در کاروانرسا که برخی جنبه کارکردی برای

رباط رشف

سلجوقی

ایوان ها جزء اصول و ارکان اصلی

ایوان رواق

عبور از صحنی به صحن دیگر است و برخی جنبه تزیینی دارند.

قلعه سنگی

سلجوقی

در معامری کاروانرساها بوده
است.

 . 2استفاده از رواق ها دورتادور حیاط.
رباط رشف

سلجوقی

در دوره صفویه استفاده از

قلعه سنگی

سلجوقی

هشتی در مدخل بنا و استفاده از
ایوان های بزرگ در ورودی

 .3استفاده از دو ایوان بزرگ در محور مدخل اصلی کاروانرسا.
 . 4استفاده از هشتی در قسمت ورودی.

ریا و ادبستان

صفوی

 . 5استفاده از نوعی عقب رفتگی در مدخل بنا بهجای استفاده

زواره

صفوی

کاروانرساها بیشرت شد.

از ایوان اصلی در محور کاروانرسا.
مدرن

قاجار

علی آباد
حیاط

 . 1استفاده از دو حیاط چهار ایوانی.

رباط رشف

سلجوقی

مرکزی

معمول بوده که قرینهسازی شده
 . 2استفاده از یک حیاط مرکزی وسیع.

اتاق

استفاده از یک حیاط مرکزی

از نظر نوع کاربر

از نظر جامنایی

 .1نگهبانان

قلعه سنگی

سلجوقی

مهیار

صفوی

ریا و ادبستان

صفوی

ریا و ادبستان

صفوی

بودند.

عموماً در مدخل کاروانرسا جهت

 .2مهامنان

اقامت نگهبانان.

 . 1قرار گرفنت اتاقها دورتادور

ارتباط مستقیم با هوای آزاد برای

کاروانرسا در پشت رواقها.

قرار دادن توشه و بار مسافران.

الف .دارای ایوان در جلوی اتاق.

رباط رشف

سلجوقی

ب .عدم وجود ایوان جلوی اتاق.

قلعه سنگی

سلجوقی

 . 2قرار گرفنت اتاق به صورت موازی و

قلعه سنگی

سلجوقی

عمود بر حیاط مرکزی.

رباطکریم

سلجوقی

ریا و ادبستان

صفوی

 . 3قرار گرفنت اتاق هایی در زیرزمین

رباطکریم

سلجوقی

عالوه بر اطراف حیاط جهت استفاده

نرصآباد

قاجار

الگوشناسی هندسی و...

مهیار

صفوی

در روزهای گرم.
 . 4استفاده از باالخانه با ایوان روبازی

مهیار

صفوی

برای استفاده از هوای خنک در
تابستان.

از نظر امکانات

 . 1اتاقهای هم اندازه با امکانات

رباط رشف

سلجوقی

در بخش انتهای حیاط دور از رس

یکسان.

قلعه سنگی

سلجوقی

و صدا با تجهیزات پیرشفته

 . 2سوییتها و شاهنشین برای اعیان.

مدرن

قاجار

ازجمله تخت خواب و مبل ،جای
دادن مسافران رسشناس در

علیآباد

مهامنرسا که دارای باغچه کوچک
زیبا و حوض آب متیزی بود.
اصطبل

 .1مجزا بودن اتاق مسافران از

رباط رشف

سلجوقی

اصطبلها.

قلعه سنگی

سلجوقی

 . 2جدا بودن اصطبل مخصوص اعیان

رباط رشف

سلجوقی

از سایر اصطبلها.

از نظر محل قرارگیری

 . 3کم شدن اصطبل ها با ورود خودرو

مدرن

به کشور.

علیآباد

 . 1در گوشه بنا.

ورودی

قاجار

رباط رشف

سلجوقی

از ترکیب اصطبل در کنار اتاقها

رباطکریم

سلجوقی

استفاده شده است.

ریا و ادبستان

صفوی

 . 2قرار گرفنت اصطبل پشت ایوانها
و اتاقها.
گاهی فقط شامل یک سکو برای

الف .ورودی وسط اضالع.

قلعه سنگی

سلجوقی

ب .ورودی در گوشه بنا.

مهیار

صفوی

اتاق بهعنوان خوابگاه ناظر

ریا و ادبستان

صفوی

طویله ها و مخصوص قافله دارها

زواره

صفوی

بار و بنه قرار داده شده و گاهی

است.
ج .استفاده از راهروی مایل جهت راه
یافنت به اصطبلها بهعنوان راهحل
قطعی برای گوشه.
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