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 چکیده

ها باعث شده است انساناز گذشته تا به امروز نیاز به وجود رسپناه 

ازجمله  کاروانرساها .از آن غافل نباشندنیز همواره در طول سفر 

کاروانیان در مسیرهای برای راهی و منزلگاه امن بین قدیمی بناهای

وان از ترا میکاروانرساها از  بسیاری .اندزیارتی ایران بوده-مهم بازرگانی

 خود ی زمانو هن  یمعامر  یاز شاهکارها یساختامن وهینظر ش

ت ساختاری و فضایی ل متعددی در چگونگی تحو  ابهامات دانست.

 ،رواین بناهای ارزشمند در ادوار مختلف تاریخی وجود دارد و از این

در پژوهش حارض به معرفی  دارد. رضورت هاطراحی آن یوۀبررسی ش

های کالبدی و ساختاری چند منونه از کاروانرساهای واقع در ویژگی

تحلیل و را مورد ها پرداخته و آنسبزوار( -)رسخس شمیشاهراه ابر

 ریمقاله به رشح ز یاصل سؤالت، بر این اساس. ایمدادهقرار  بررسی

چگونه  ساختار کالبدی کاروانرساهای موردنظر شوند:مطرح می

های خراسان در عنارص کالبدی و فضایی مؤثر در کاروانرسااست؟ 

مبنی بر مطالعات اسنادی  شدهانجامتحقيق ؟ اندمسیر ابریشم کدام

تاریخی -تفسیریاز نظر روش، و  کاربردیتدوین، نوع پژوهش  و میدانی

های اولیه از است به این صورت که مشاهدات و برداشت

گردآمده به مطالب با توجه به در ادامه ر انجام و کاروانرساهای موردنظ

های بررسی برخی از مشخصات معامری این کاروانرساها در دوره

 فضا،-درنهایت این بناها در نظام توده مختلف پرداخته شده است.

خالی -مراتب فضایی و فضای پرفضایی، سلسله-ساختار کالبدی

راهکارهایی جهت  عنوان ارائهتواند بهبررسی شده است که می

راهی با هدف رفع نیازهای مردم جامعه و های بینطراحی مجتمع

 ایجاد فضایی مطلوب از گذشته تا به امروز یاری رساند.

 : کاروانرسا، جاده ابریشم، خراسان، ساختار کالبدی،واژگان کلیدی

 سازماندهی فضای

Abstract 

The need for a shelter from the past to the present has 

made people not always unaware of it during the trip. 

It can be considered as one of the architectural and 

artistic masterpieces of its time in terms of 

construction style. In the present study, we introduce 

the formative and structural features of some 

examples of caravanserais located on the Silk 

Highway (sarakhs-sabzevar) and analyze them. 

Accordingly, the main questions of the article are as 

follows: What is the formative structure of the inns? 

What are the formative and spatial elements effective 

in Khorasan caravanserais along the Silk Road? 

Therefore, the research is based on documentary and 

field studies. The type of this research is applied and 

in terms of method, interpretive-historical, so that the 

initial observations and perceptions of the 

caravanserai are done and then according to the 

contents of the tour. Some of the architectural 

features of these caravanserais are examined in 

different periods. Finally, this building is studied in 

mass-space system, formative-spatial structure, 

spatial hierarchy and full-empty space, which can be 

used as a solution for designing complexes. A way to 

help meet the needs of the people of the community 

and create a favorable atmosphere from the past to 

the present. 

keywords: Caravanserai, The Silk Road, formative 

structure, Spatial organization 
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 مقدمه

ترین یادگاری معامری ایران، یکی از ارزشمندترین و مهم

های کاروانرساها هستند که از ایران باستان و در طی قرن

نظامی و  دلیل متفاوتی همچون تجاری، مذهبیمتامدی، به 

غربی -کشور ایران در شاهراه تجاری رشقی .يافته استتکامل 

قرار گرفته و دارای وسعت  چني تا درياي مديرتانهیعنی از 

در های قدیم خاک بسیاری است، به همین دلیل از زمان

مهمی  نقشغیره  های نظـامي، تجاريت وو سـاخت راه احداث

یکی عبور جاده ابریشم از ایران که  عالوهبه .فا كرده استاي را

باشد، باعث ن میجهان باستا تجارت در هایترین راهاز مهم

های مختلف، شکوفایی شهرهای مختلف خراسان در دوره

 (.146: 1392قبل و بعد از اسالم شده بود )صبوری زالوآبی، 

و کاربات ت اسبوده « کاربات»واژه کاروانرسا قبل از اسالم 

مرکب از دو واژه . این واژه دهدمی یمعن« خانه کاروان»

یا کاربان )کار+بان،  است. کاروان« رسا»و  «کاروان»فارسی 

و « رسا»و « کاروان» .است پهلوی ساسانیای وان( واژه

نیز در زبان پارسی باستان به معنای خانه و منزلگاه « رسای»

رسا یا خانه »یعنی « اروانرساک»ترتیب اینکاررفته است و بهبه

«. کنندطور موقت در آنجا سکونت میکاروان که افراد آن به

گویند که جمع آن را، کاروانی می« قافله»افراد کاروان یا 

 (.60:1393کاخکی، زاده)هادی کاروانیان است

توان با توجه به کارکرد و موقعیت را میکاروانرساها این 

 شهریبرون و شهری روانرساهایکا تهبه دو دسقرارگیری 

های ارتباطی کنار راهدر  کاروانرساهایی را که کرد. تقسیم

و نامیدند شهری میشدند کاروانرساهای برونساخته می

معامالت و داد و ستد بوده  برای معمولً ی کهکاروانرساهای

کاروانرساهای  ،شدطور منظم به بازارها منتهی میاست که به

(. اغلب 84: 1381احسانی، ) نامیدندمیشهری 

خصوص منطقه خراسان دارای حیاط کاروانرساهای ایران و به

گیری این بناها وابسته به اقلیم هر مرکزی بوده است که شکل

باشد. در هر نقطه از ایران جهت تطبیق با منطقه از ایران می

های رشایط اقلیمی ازلحاظ فرم و نوع مصالح، گوناگونی

ترتیب این نوع بناها به چهار اینشود، بهدی دیده میمتعد

گروه کاروانرساهای، حیاط دار مناطق مرکزی ایران، سواحل 

دریای عامن و نواحی  فارس،کرانه شاملی خلیج دریای خزر،

-346: 1392قبادیان، ) شوندکوهستانی و مرتفع تقسیم می

دیگر  تاریخیاساس معامری کاروانرساها مثل بناهای (. 340

و سبک معمول زمان خود و  سنتشیوه، به وابسته 

 ای با توجه به رشایط اقلیمی بوده است. باوجودتااندازه

حیاط مرکزی، محل نگهداری چهارپایان و های اینکه، اتاق

عنارص  باشد،می حصار بیرونی که در اصل هامن منای بیرونی

با  ، اماباشنددهنده یک کاروانرسا میتشکیلو مهم اصلی 

ساخت بنای کاروانرسا از  گرفتهانجامهای توجه به تحقیق

یعنی در ابتدای . گرفته استخارج به داخل انجام می

ساخت و ساز، ورودی اصلی و سپس حصار بیرونی ساخته 

شده و پس از امتام آن به ساخت حریم حیاط مرکزی و می

پرداختند و سپس محدوده های داخلی بنا میقسمت

کاخکی، زاده)هادی کردندبندی میرا تقسیمداخلی بنا 

کاروانرساهای ایران عالوه بر ترتیب اینبه (.99: 1393

های معامری، از منظر اجتامعی نیز حائز اهمیت ارزش

هستند. این بناها، ازجمله معتربترین و معتمدترین 

خویش بوده و نیز راوی زندگی پیشینیان و  ۀنگاران زمانتاریخ

 اینباشد. زندگی مردمان عرص خویش می ۀحکایتگر شیو 

موضوع مهم که در پی خود باعث تشویق عموم مردم به 

صیانت از معامری گذشته است، در راستا با پیرشفت زمانه 

 گونهاینمجدد  شدنتبدیلتواند قدمی مؤثر در سوی می

های اجتامعی باشد و مردمان امروز نیز بناها به عرصه تحرک

انت را پاسداری کنند، زیرا تاریخ و آثار بایست این اممی

دهد و جای مانده است که ماهیت یک ملت را شکل میبه

 .(8: 1394 ،و همکاران )فروزنده بخشدمیبه آن هویت 

 های معامریراستای بررسی ویژگی در له حارضتدوین مقا

خراسان ازجمله کاروانرسای  کاروانرساهایتعداد مهمی از 

مهر که در شاهراه مهم  زعفرانیه، رق،ط فخر داوود، رشف،

ین باشند، انجام شده است و چهار مورد اتجاری ابریشم می

اند و جزء شدههای فالت مرکزی ایران واقعبناها در دشت

ترین کاروانرساها در ترین و وسیعدسته از زیباترین، مجلل

باشند که معمولً دارای یک حیاط فالت مرکزی خراسان می

باشند. این دو یا چهار ایوان بزرگ در جوانب میمرکزی و 

اند که در ادامه به بررسی شدهبناها در ادوار مختلفی ساخته

ر اساس این هدف، دو سؤال اصلی تحقیق ب پردازیم.ها میآن

های معامری و عنارص کالبدی که ویژگیشوند مطرح می

ازماندهی فضایی و س کاروانرساهای موردنظر چگونه است؟
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بعد از  های مختلف تاریخیدر دورهخراسان روانرساهای کا

ت از ال پاسخ این سؤ ه ب رسیدنچگونه بوده است؟  اسالم

همچنین در  یافته،انجامی و میدانی ناداس طالعاتطریق م

 فسیری تاریخیهای تحقیق تاز روش پژوهش حارضتدوین 

 .بهره گرفته شده است

 پیشینه پژوهش

 عالوه بر کاروانرساهای خراساندر  همکارانلباف خانيكی و 

مرور کتابشناسی کاروانرساهای خراسان و توجه به 

های مختلف، واژگان مربوط به کاروانرسا و منازل سفرنامه

های مختلفی در مورد ها و عکسنقشهو  شدهارائهراهی بین

های معامری های خراسان و همچنین ویژگیراه

زاده کاخكی در  هادی اند.کاروانرساهای آن ذکر کرده

های کاروانی، بناهای وابسته به انواع راه به کاروانرسا در ايران

راه و کاروان، کارکردهای کاروانرسا و معامری کاروانرسا 

های مختلف پردازد و متأثر از يوسف کيانی، گونهمی

 .کندبندی میکاروانرساها را بر اساس اقليم و فرم تقسیم

های کوچک نرساهای ايران و ساختامنکاروا در ماکسيم سريو

های بازرگانی ايران و خط سريهای مهم نخست به راه ميان راه

ها و وسايل و در ادامه ضمن معرفی کاروان اشارهکاروانی 

حمل و نقل، کاروانرساها را بر اساس منابع مالی ساخت به 

انواع کاروانرساهای شاهی، کاروانرساهای خصوصی و 

يه و با توجه به موقعيت جغرافيايی و شيوه کاروانرساهای خري

ساخت به دو گروه کوهستانی و کاروانرساهای دشت تقسيم 

ت معامری ل کرده است. مؤلف همچنني برخی تحو 

کاروانرساها را توصيف کرده و در بخش ضميمه نيز 

نيستانی تاتاری و  ست.کاروانرساهای شهری را معرفی کرده ا

 کاروانرساهای:ورودی ایفض معامری عنارص مطالعهدر 

کالبدی -های فضايیویژگیبه بررسی  خراسان صفوی

 اند.پرداختهفضاهای ورودی کاروانرساهای صفوی خراسان 

های کالبدی و ساختاری ویژگی اصفهانیمشبكی

عقیده  بنابراین را معرفی منوده،کاروانرساهای عرص صفوی 

طور مناسب مرمت و تاريخی، اگر به با شکوهکه اين آثار  دارد

وه بر صنعت توسعه گردشگری ال تغيري کاربری داده شوند، ع

های مناسبی برای اسرتاحت مسافران توانند مکانمی

 معامری تحول سري بررسی غالمی در کاويان و  .باشند

تحول معامری، تحليل  سري ايران مرکز دار حياط کاروانرساهای

دار الگوهای اوليه کاروانرساهای حياط طورو ارزيابی و همین

معامری در  آپهام پوپ، آرتور .اندمرکز ايران را بررسی کرده

ترین ایام تا های مختلف معامری ایران از قدیمگونه ،ایران

شده و همچنین در بخشی از کتاب بررسی پایان دوره صفویه

تکمیل  شده است.های برخی از کاروانرساها ارزیابی ویژگی

، با سفری به جاده کاروانرسا در فرهنگ ایراندر  هامیون

ابریشم، اهمیت کاروانرساها و شهرهای تاریخی در این مسیر 

 است. را بررسی کرده

 روش پژوهش

 از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش،پژوهش حارض  روش

پس از  در این پژوهش. باشدتاریخی می-تحقیق تفسیری

اسالمی -ایرانیدر زمینه معامری  معتربمنابع تاریخی  مطالعه

 و کاروانرساها، با توجه به قرارگیری این بناها در مسیر اصلی

خراسان، پانزده کاروانرسایی که در  اقلیم ابریشم در جاده

دوره  ازدر ادوار مختلفی و مسیر اصلی این جاده قرار دارند 

 5برای انتخاب  بررسی منوده. سپسرا  باشندمی المیاس

هایی را برای تحلیل ، مؤلفهونه موفق از این کاروانرساهامن

کاروانرساها در نظر گرفتیم و با امتیازدهی به هر کاروانرسا 

 انتخاب کنیمعملکرد بهرتی داشتند را هایی را که توانستیم آن

ایم، هایی که در نظر گرفته. اول اینکه در مؤلفه(1)جدول 

ا را در نظر داریم و ویژگی فضایی و عملکردی کاروانرساه

که  برگزیدیم، کاروانرساهایی را ترصحیحطور برای تحلیل همین

 داشته باشند.عنارص کالبدی و فضایی کافی  تعداد اجزاء،

کاروانرساهای به تفسیر و بررسی معامری درنهایت 

ها را آنفضایی -کالبدیساختار پرداخته و  شدهانتخاب

درواقع شناخت این  .یمپردازنان میآ شناخته و به توضیح 

مفاهیم باعث شناخت الگوها و عنارص معامری گذشتگان 

-بررسی ساختار کالبدیشود. بنابراین همزمان با ما می

های این بناها به بررسی برخی از ویژگیاین بناها،  فضایی

سان شویم. بدینمی ها آشناو نیز با برخی از آن پردازیممی

در جهت ، ایرانیمعامری  یهاو ارزش ضمن احیاتوان می

راهی و های بینارائه راهکارهایی مفید برای طراحی مجتمع

 (.1 گردشگری کمک کنیم )شکل
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 کاروانرساهای مسیر جاده ابریشم در خراسان )مأخذ: نگارندگان( :1 جدول

 موقعیت دوره کاروانرسا شامره موقعیت دوره کاروانرسا شامره

 

1 

سنگ 

ان بست
وری

یم
ت

 

 کیلومرتی شامل غربی 40

 فریامن-مشهد

 

9 

عباسی شاه

 سبزوار

 ها()عرب

 صفویه

 

 

 جنوب غربی شهر سبزوار

 

 زعفرانیه 2

یه
ار

ج
قا

 

 کیلومرتی مرشق سبزوار 36

 

 قاجاریه سنگ کلیدر 10

 کیلومرتی مرشق سبزوار 50

 

3 
فخر 

ان داوود
وری

یم
ت

 

 جنوب مشهدکیلومرتی  56

 

11 
عباسی شاه

 نیشابور

 صفویه

 

کیلومرتی جنوب  5/1

 رشقی نیشابور

 

 مهر 4

یه
ار

ج
قا

 

 کیلومرتی غرب سبزوار 40

 

 طرق 12
 صفویه

 قاجاریه

 کیلومرتی جنوب مشهد 5

 

5 
عالقه 

ان بند
وری

یم
ت

 

یه
ار

ج
قا

 

ی
فو

ص
 

 کیلومرتی جنوب غرب مشهد 64

 

 رشف )آبگینه( 13
 سلجوقی
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 چارچوب نظری پژوهش )مأخذ: نگارندگان( :1شکل 

 جاده ابریشم در خراسان

های مشهور کهن، است که آسيا را به كی از راهیجاده ابريشم 

شده دو، سه شاخه می رسانده است. اين جادهاروپا می

 است )پیرنیا وکرده از بيشرت شهرها گذر می که است

ها را راه یدر گذشته، گاه(. 462: 1392معامریان، 

همچنین راه شاهی و راه ابریشم نیز  ،اندکردهسنگفرش می

قرار گرفنت در  نیز به دلیلیران ا سنگفرش بوده است.

ترین مسیرهای ارتباطی ، یکی از مهمالجیشیسوقموقعیت 

های راهترین پراهمیترشق با غرب جهان بوده است و یکی از 

بازرگانی جهان باستان، یعنی جاده ابریشم از ایران 

 امروزی خراسان وارد غربی -از محور رشقیکه  گذشتمی

شهرهای توس، نیشابور، سبزوار، شاهرود،  از و شده

و از ری به سمت  رسیدهمیدامغان، سمنان به ری باستان 

از گذشته  .شده استتقسیم می دوشاخهقزوین و از آنجا به 

ها و دور تا به امروز همواره شاهد هستیم که حکومت

 امنیت و گسرتش راه و راهداریها اهمیت زیادی به دولت

دهند و جاده ابریشم گواه بر و غیره می تأمین رفاه اجتامعیو 

مسیر جاده ابریشم از رسخس  (2شکل )در  این مسئله است.

مانی، ز حاجی فرشچی و) شده استتا نیشابور مشخص

1398 :13.)

 
مأخذ: سازمان میراث فرهنگی() سبزوار(-مسیر جاده ابریشم در خراسان )مسیر رسخس :2شکل 
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 دوره اسالمی

گیری دین اسالم، تغییراتی در سبک معامری در ابتدای شکل

های ی اندیشهبر پایه کاروانرساها ایجاد شد و این بناها

 دوره عباسیان دراسالمی و مذهبی دچار تحول شدند. 

تجارت با رشق و غرب رونق یافت و به همین  ق(132-656)

راهی بیشرت های بینعلت نیاز به کاروانرساها و اسرتاحتگاه

ز به نیابغداد پایتخت عباسیان  شهرشد. احساس می

دلیل کاروانرساهای  های ارتباطی بیشرتی داشت به همینراه

های ها و رباطراهعالوه به شد وزی میاها بازسقدیمی و راه

شد تا راه تجارت را برایشان آسان گرداند. جدید ساخته می

های بیشرت شهرهای اسالمی در آن دوره و همچنین پایتخت

های مختلف تاریخی بعد از ظهور شاهان ایرانی در دوره

مهم دوره  شهرهایبنا شدند. اسالم نیز به همین ترتیب 

، شیراز، ری، اصفهان، کرمان، بغداداسالمی مانند توس، 

بر شالوده شهرهای باستانی ایران  غیره ، خوارزم ودامغانبلخ، 

( عملکرد کاروانرساها در دوره بعد از 2در )جدول  .بنا شدند

(.63: 1393کاخکی، زادههادی) اسالم بررسی شده است

 )مأخذ: نگارندگان( لکرد کاروانرساهای موردبررسی در اعصار مختلف: بررسی عم2جدول 

 عملکرد دوره

 سلجوقیان

هادی زاده ) شداضافه  یمذهب یبایز تزئینات با گچ کاری و مساجدیشدند و  وانهیا دوره کاروانرساها چهار نیدر ا

 ریسا درکردند.  دایرواج پ رانیمانند آجر ساخته شد که بعدها در ا یدوران با مصالح نیدر ا کاروانرساها (.64: 1393کاخکی،

معموًل  کاروانرساها. انیو ساسان انیهای دوره هخامنششد مانند مساجد و کاخاز خشت خام استفاده میاکرثاً  یخیتار یبناها

 ییامیپروز راه کی ها یا یکدیگر،م از آنۀ هرکدافاصلکه طوریبه ساختندبودند می آب یداراکه هایی محل ها ونزدیکی راهدر 

های مقدس مکان نزدیکیدر  یمذهب دلیل با توجه بهرا  بناها نیا ،موارد یبرخ انیصفو دورهو  انیزمان سلجوق در. کاروانیان بود

 (.38: 1381احسانی، ) کردندبنا میهم  یو مساجد و مدارس مذهب

 تیموریان

 یو تعداد یوانیچهار ا یهابا نقشه کاروانرساهایی دوره تیموری،توسعه تجارت در  لیبه دل، ها و داخل شهرهاجاده ریدر مس

 (.56: 1389خاقانی، ) شدندکاری بنا ازجمله کاشی ناتیهمراه با تزئ زین گرید

در  بسیار مهمینکته  ی قرار گرفته بود،مرکز  اطیح دورتادور ی کههای مسکونها نسبت به حجرهاسطبل ادیدوره تعداد ز نیدر ا

کاروانرساهای اين دوره که عموماً با نقشه چهار ايوانی بنا  از ،کرد دایپ نیز ادامه انیصفو عرصدر  که باشدمغول ها میدوره 

 (.51-48: 1386اوکین، ) رباط طرق در خراسان را نام بردتوان گرديده می

 صفویان

اقتدار و ثبات سياسی، تجارت و بازرگانی،  توان بهازجمله دلیل آن میدر این دوره کاروانرساها رونق بسیاری پیدا کردند که 

 شانواز و) اشاره کرد ها، باورهای مذهبی شيعه و انتظام امورراه منظم ۀاقتصاد شكوفا، تشويق و ترغيب شاهان، شبك

 (.30: 1394خاقانی،

سيک خود که معمولً ال از فرم کبرخی از این بناها که ریطو ن کاروانرساها ايجاد شد، بهال در فرم و پ متعددیت ل تحو عرص در اين 

های چندضلعی منظم و گاهی و در فرم شدهخارج ،شدساخته می (مربع يا مستطيل)صورت چهارضلعی منظم تا اين دوره به

کاررفته در سـاختامن به مصـالح .(6: 1398 ،زمانیحاجی و فرشـچی)ای به خود اختصـاص داد. رههای داينامنظم و حتی پالن

 .باشدشت و گچ میخکاروانرساها عمدتاً شامل آجر، آهک، 

 قاجاریه

عنوان الگوی قابل تقليد در دسرتس ای که معامری فرنگی بهنامند. دورهآغازگاه تقابل معامری ايران و غرب میعرص قاجاریه را 

های مرتفع، بناهای های بزرگ، ساختامنمانند ساعتبود پايی سازی ارو، نوع فضاسازی و ساختامنزمانقرار گرفت، در اين 

ها، ها، ایوانرودی و هم عناصــر کوچک و بزرگ کالبدی و تزيينی، شیروانیرسدرهای و های خاص و عمومی، ميادين و خیابان

 ه ايلخانیدور  در (.129-130: 1377خرسوی،  افشار اصل و) گرديدها و انواع تزيينات، به معامری سنتی ايران وارد ها، پلهبالکن

در طراحی کاروانرساها پديدار شد  ایچاپارخانه ۀسلجوقی با گونه دور  ایوانی چهار کاروانرساهای ترکيب از متأثر جديدی الگوی

 (.49: 1395غالمی،  کاویان و) بود کاروانرساها طراحی در شيوه مرسوم دوره قاجاريه، پايان تا ه ايلخانیکه از دور 

 گونه شناسی کاروانرسا

ساخت کاروانرساهای ایران به دلیل مختلفی ازجمله 

ای گونهموقعیت جغرافیایی و آب و هوا و آب و هوایی به

های شد که هرکدام خصوصیات و ویژگیمتفاوت ساخته می

باهم  نقشه و طرحجداگانه یا داشتند و از نظر معامری، 

متفاوت، کاروانرساها  خصوصیات بهتوجه  بابودند.  متفاوت
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گیرند همچنین ساخت این جداگانه موردبررسی قرار می

اند که لزم است گرفتهکاروانرساها به دلیل متفاوتی شکل

ها هرکدام از این رشایط بررسی شود تا بتوانیم با توجه به آن

دامه که در ا معامری هر یک را موردتحقیق قرار دهیم ۀشیو 

 گیرد.دو گونه از کاروانرساها را موردبررسی قرار می

با بررسی و مطالعات بر روی  دار مناطق مرکزی:حیاط

دهد که کاروانرساهای مناطق معامری کاروانرساها نشان می

باشند و دارای یک زیبا و وسیع می بسیارمرکزی حیاط دار، 

مسافران  قاتاصورت دو و یا چهار ایوانی و حیاط مرکزی و به

مرت در  2در اطراف حیاط مرکزی با یک ایوان با عرض حدوداً 

ها از اتاق مسافران مجزا و در جلو آن قرار دارد و اکرثاً اسطبل

اتاق مسافرین  ت.شده اس پشت اتاق مسافران احداث

معمولً چند پله از حیاط بالتر بوده است و از ورود آب و گرد 

ها در چهار کند. این اتاقگیری میها جلو و خاک به درون اتاق

اند و شدهها ساخته میزاویه کاروانرسا و یا در پشت ایوان

: 1389، مالیی)نشین بودند تر و مجلل شاههای بزرگاتاق

25). 

کوهستانی مناطق  :کاروانرساهای نواحی کوهستانی و مرتفع

به دلیل رشایط اقلیمی رسد دارای معامری مختص خود بوده 

های های کوچک در کنار راهبیشرت از اسرتاحتگاهو 

های سلطنتی شده است. ساختامنکوهستانی استفاده می

عباس اول نیز در همین مناطق ساخته مربوط به دوره شاه

د دار مرکزی با یک ردیف اتاق های گنباتاق.شده است

شد. ها ساخته میهم اسطبل در کنار آنگنبددار و تعدادی 

دلیل رسما اکرثیت کاروانرساهای کوهستانی اجاق یا  به

بسته بود تا از  بخاری دیواری داشتند و دیوارها از هر طرف

های بهار و برف و باران و رسما در زمستان و تگرگ در فصل

دوره صفویه نیز  دررا محافظت کند. پاییز کاروانیان 

العبور ساخته کاروانرساهایی در مناطق کوهستانی صعب

 .(101: 1392 کاخکی،زادههادی)شده است 

 کالبدشناسی کاروانرسا

و ساخت کاروانرساها به صورتی بوده  یمعامر  وهیش میاز قد

هایی بوده که و اتاق بارهاقرار دادن  یهایی برامکان یکه دارا

بناها  نیااما  ،شده استمحصور بنا می اطیحاطراف در 

به این باشند می زیخود ن هایدر طرح یاتیخصوص شامل

یی هااکاروانرس ساباط ساده تا انواع  رانیدر رسارس ا صورت که

ساخته شده است. از مطالعات  یامر های جالب معطرحبا 

 یر شده است که معاممده مشخصآ به دست 

، سنت و وهیبناها تابع ش دیگر مانند رانیا یهااکاروانرس 

، یمعامر  وهیزمان بوده و لزم به ذکر است که ش جیسبک را

 یمصالح ساختامنو  ییایجغراف موقعیتو منطقه،  محل

توجه  با. کندایفا میبناها  نیا جادیمؤثری در ابسیار نقش 

در  یول باشندمیمعمولً کاروانرساها دارای حیاط مرکزی 

 ،رانیهر منطقه از ا میبه اقل توجه این نوع بناها، رابطه با

کرده  جادیرا ازلحاظ فرم و نوع مصالح ا یهای کمگوناگونی

 یخاص قواعدتابع  یاسالم یدر بناها کاروانرساهااست. 

و  باشدمی شاخصبناها  نیا یکه ورودطوریباشند بهمی

 هیبادگیرهایی تعب هاآن یتهاکه در ان استدیوارهایی دارای 

های مربع و با طرح ییهانقشه همچنین دارایشده است. 

و آمده پیش یرسدر  یورود بخشباشند و در می لیمستط

بانی های دیدهبرج تعبیه شده است.بلند  یبا ارتفاعبزرگ 

)کیانی و  کنندها و وسط اضالع بنا را مشخص میگوشه نیز،

 (.73-69: 1368کالیس، 

که در بین ورودی و حیاط معمولً هشتی تاق پوش قرار دارد 

بارکش  وانیچهارصد حتواند وسعت بسیار بالیی دارد و می

که  یی قرارگرفتهسکوها اطیح دورتادوردهد.  یرا در خود جا

وجود دارد  ییتاق مناها هاآن یرو از سطح زمین فاصله دارد و 

در پشت  .کندمی میرا تقس اطیح یداخل یمنا کهطوریبه

 یکوچک یهامسافران حجره سکونت یتاق مناها برا نیا

دوطبقه شامل  کهی کاروانرساهایدر  تعبیه شده است.

مور استفاده  انبار کالعنوان به یهای تحتانحجرهباشند، می

مسافران  اقامت یبرا یهای طبقه فوقانحجره وگیرد قرار می

هایی طویله اطیح یهادر گوشهعالوه تعبیه شده است. به

 باشدمکانی برای نگهداری حیوانات میکه  ردوجود دا

 (.274: 1377برند، )هیلن

رابطه فضاي پر و در كاروانرسا  گیری فضاي خالیعلت شکل

یکی از دلیل ایجاد فضای خالی در معامری مناطق  و خالی:

در میان گرفنت فضای خالی توسط کویری این است که با 

یک خرد اقلیم ایجاد  د آن در این فضا،و وجو فضای پر 

 شود که کامالً با اقلیم گرم و خشک بیرون متضاد است.می

بادهای نامطلوب و دهد که فضایی که پر است اجازه منی

وارد شوند، همچنین اجازه خروج هوای مرطوب  گرم به داخل

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/deb8d59d32fc0e845900ecd7f3ab7027
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/deb8d59d32fc0e845900ecd7f3ab7027
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/deb8d59d32fc0e845900ecd7f3ab7027
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ترتیب ایندهد. بهباشد را منیخنکی که در داخل فضا می

 باشد،معامری ایرانی، معامری درونگرا میتوان گفت می

هر آنچه که زیباست و بنابراین آدمی را برای دستیابی به 

و این  کندمراتبی واردش میست با سلسلهل صاحب ارزش وا

سان جهت رسیدن دهد. بدینراحتی نشان منیها را بهزیبایی

 نچهمنزل برای آ بهرا منزلها آن ذهنبسا ها و چهبه آن، انسان

 .کندآماده می ارزش بسیار دارد و ستل دارای معنایی با

به همین  کنندپیروی میاز این قاعده نیز  ایران کاروانرساهای

: 1383، )حاجی قاسمی هستندچنین رشایطی  دلیل دارای

10-8.) 

 حیاط و باغ در رابطه با بناي كاروانرسا:و قرارگیری موقعیت 

که دارای حیاط  مرکزی ایرانبسیاری از کاروانرساهای مناطق 

مرکزی بودند، عالوه بر اینکه حیاطی در میان کاروانرسا وجود 

که باغ طوریدر مجاورت آن باغی نیز واقع شده بود به داشت،

عنوان ظرفی، بنای کاروانرسا را در بر گرفته بود و از طرفی به

 کرد.حیاط در مرکز کاروانرسا، نقش مظروف را ایفا می

دیگر باغ هم نقش ظرف و هم نقش مظروف را عبارتبه

 (.168: 1381داشت )نایبی، 

برخی از  وقعیت كالبدي حیاط در حیاط كاروانرساها:م

تنهایی یا به اندشدهحیاط مرکزی ساخته صورتکاروانرساها به

وه بر حیاط ال عها برخی از آنحیاطی را در میان خود دارند و 

بیرون و در  در باغیای ، دار مرکزی در میانه کاروانرسا

« حیاط کاروانرسا» نوع اول با نامهستند. همجواری کاروانرسا 

های کالبدی حیاط مرکزی ویژگیبنابراین شود نامیده می

بندی و فرم چلیپایی، حوض در قالب باغچه ،درون کاروانرسا

زاده، قربان)گیرد و ایوان و محور اصلی موردبررسی قرار می

1395 :5.) 

صورت حیاط بهمعمولً  کاروانرسا، نال پدر صلی: محور ا

 اصلی و فرعی دو محور تقارنو همچنین دارای متقارن 

اما واضح است که بیشرت بر یک محور تأکید شده  ،است

را تر و مهمتوان وجود یک محور قوی میکه طوریبه است،

هامن محور درواقع قوی این محور  منود.در آن مشاهده 

 همچون،عواملی  واسطهکه به باشدنرسا میاصلی در کاروا

و همچنین طراحی در راستای این محور ها ارتفاع یافنت ایوان

کند، خاص رسدر که به نحوی شاخص در بنا خودمنایی می

 (.6-7)هامن: شود تأکید می

 تحلیل و ارزیابی کاروانرساهای موردبررسی

های معامری ایران است و در هیچ کاروانرساها یکی از پیروزی

توان دید تر منیکجا همسویی کارکرد و ساختار را از این کامل

بااینکه  ایرانی معامری (. در238 :1390، پوپ (

کاروانرساهای ایران وجود دارد، اما  زیادی بین هایشباهت

به هم و شبیه دو کاروانرسای  بسیار،های بررسی بر اساس

ات ئیدر جز  کهطوریبه نشده است مشاهده هنوز همیکسان 

خورد که از نظر تنوع هایی به چشم میهر یک ویژگی

این رسزمین وسیع موقعیت  هرکجایدر و است  آورشگفت

فرهنگی و جغرافیایی و مواد و مصالح ساختامنی و ذوق و 

 استابتکار سازندگان کاروانرساهای خاصی را پدید آورده 

کاروانرساهای ایران در  نوعت (.217: 1369هامیون، تکمیل)

املللی عالوه کاروانرساهایی که در مسیر بینبهدوره اسالمی 

به شامر  معامری هایشاهکار از  اند همگیابریشم قرار گرفته

زیادی ازجمله کاروانرساهای  هایساختامن .رفته است

در دوره  بزرگی مانند کاروانرسای رباط رشف در خراسان

عالوه در سده پنجم که عرص سلجوقیان ساخته شد، به

یکباره ویژه در معامری بود به شکوفایی هن اسالمی به

ها و تزیینات داخلی و کاروانرساسازی همراه با نوآوری

پس از صفویه، در روزگار و  پیدا کرد بسیاریها، رشد کتیبه

سنت کاروانرسا  قاجاریه نیز ویژه دورهو به افشاریه و زندیه

در  (.65: 1393، کاخکیزاده)هادی یافتسازی ادامه 

معامری ، فضایی و کارکردی-کالبدی ابعادساس ادامه، بر ا

های موفق عنوان منونهبه را کاروانرسای موردنظر 5

بررسی در اقلیم خراسان،  کاروانرساهای مسیر اصلی ابریشم

اند از: عبارت. کاروانرساهای موردبررسی و تحلیل منوده

کاروانرسای رشف، فخر داوود، طرق، زعفرانیه، مهر که هر یک 

این کاروانرساها از نظر زمانی در ادوار مختلفی مورد استفاده 

 اند.قرار گرفته

 یابی کاروانرسای رشفمکان

واقع رشف در قسمت خاوری راه رسخس رباط یا کاروانرسای 

که جاده خراسان به  شودمییادآور زمانی . این بنا شده است

 لحاظ رونق تجارت و امنیت از اهمیت فراوانی برخوردار بوده

مشهد و رسخس در کنار راه قدیم در محور رباط رشف است. 

اصلی  یهنیشابور به مرو واقع شده است و امروزه از جاد

جاده کنونی  دررسخس شش کیلومرت و از رسخس -مشهد
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و شش کیلومرت فاصله دارد. نام این کاروانرسا همیشه  پنجاه

از این رباط با عنوان آبگینه یا و گاهی  رباط رشف نبوده است

( 3 (. در )شکل8: 1379حسینی، ) اندبردهنامرباط آبگینه 

شده است.موقعیت کاروانرسای رشف مشخص

 
 : موقعیت کاروانرسای رشف3شکل:

(Google Earth 9.1, (2019) Robat Sharaf 36°15'58"N 60°39'19"E) مأخذ: 

 ای رشفهای ساختاری کاروانرس ویژگی

ترین بناهای دوره سلجوقی ترین و مهماز مجللاین رباط 

باشد که به پالن چلیپایی میدارای است. این کاروانرسا 

در  دارد که تو در تو حیاطدو سمت قبله ساخته شده است. 

دو حیاط در راستای جنوب  که این اندشدهدو زمان ساخته

مرت قرار گرفته است.  4860شامل غربی به مساحت  رشقی،

باشند که در مقابل هریک از دو حیاط دارای چهار ایوان می

باشد و به نظر حیاط اول مربعی می یکدیگر قرار دارند.

اسرتاحت آنجا به  که جایگاه مسافران معمولی بودهرسد می

عالوه حوض بزرگی در وسط آن قرار گرفته ، بهپرداختندمی

با و  باشدتر و با نقشه مستطیلی میحیاط دوم بزرگ است.

و برگزاری مراســم آیینی  خاص افراد به هانه رباطتوجه به پیشی

 در انتهای حیاط دوم در ته .اختصاص داشته است

که در  گرفته است قراررو به روی ايوان ، نشینساختامن، شاه

چهار ایوانی برای استفاده  دو میانرسای کوچکدو طرف آن 

شاید اینها خانه است،  ساخته شدهشاهان  نزدیکان

آهنگ صورت ها بهتاقاند. در این ساختامن خصوصی بوده

 (.193: 1387پیرنیا، باشد )و گاه چهار بخش و کلنبو نیز می

مقابل در رواقی رساســری پیرامون هر دو حیاط کاروانرسا و 

دو  توان حضورمی های بارز این بناقرار دارد. از ویژگی هااتاق

هرکدام محرابی  باشد ودو حیاط میدر هر یک از  که مســجد

ورودی این بنا مدخل  با تزیینات گچی در کنار در ورودی دارد.

رسدر  در طرفین است،که در جهت جنوب رشقی واقع شده 

ر دراز قرارگرفته که محل اقامت نگهبانان بوده ل دو تاآن، رفیع 

ر برای ال اســت. دو اسطبل در دو طرف مدخل بنا در کنار دو ت

-98تا: بی )سیرو ماکسیم، چارپاداران ساخته شده است

باشد که برج از سمت خارجی بنا می 6( این رباط دارای 96

 فراهم باشد.برج در حیاط دوم می 4 وبرج در حیاط اول  2

کردن آب کاروانســرا همواره مشکل و از اهمیت بسزایی 

برخوردار بوده است. آب مرصفی رباط رشف به دلیل 

دورافتادگی و در دســرتس نبــودن آب، از آب باران فراهم 

های که دارای دو حوض انبار در زیر گنبدخانه شده استمی

 (.4-5شکل ) (193 :)هامن باشدانتهایی بنا می
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 مأخذ: نگارندگان() : بررسی ساختاری کاروانرسای رشف4 شکل

 
 نگارندگان( مأخذ:) ها و تصاویر کاروانرسای رشف: نقشه5شکل 

 

 یابی کاروانرسای فخر داوودمکان

یکی دیگر از منازل مهم راه قدیمی مشهد به نیشابور منزل فخر 

این مکان در ابتدای منطقه مشهد و بین دو منزل  .د بودهو داو 

آباد و قدمگاه قرار داشته است. امروزه فخر داوود رشیف

روستایی پرجمعیت است و در میان اراضی شهر جدید و در 

کیلومرتی جنوب  56بینالود، در فاصله حدوداً دست اقدام 
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نیشابور قرار دارد. -مرتی جاده دوبانده مشهد 400مشهد و 

در ابتدای روستا کاروانرسایی به سبک رسپوشیده با یک 

انبار قرار دارد که به رباط فخر داود شهرت یافته است آب

(.6شکل ) (124: 1392خانیکی، لباف)

 
 کاروانرسای فخر داوودموقعیت  : 6شکل 

 (Google Earth 9.1, (2019) Fakhr Davood 36°00'07"N 59°18'50"Eمأخذ: )

 ای فخر داوودهای ساختاری کاروانرس ویژگی

 در دوره تیموریان ساخته شده است.د و کاروانرسای فخر داو 

 ود باشمیو زمستانی  دهیبه سبک رسپوشکاروانرسا  نیا

. است مرت 80/30در  8/30به ابعاد  ی شکلپالن مربع دارای

 سمت یک ایوان رفیع با طاق جناغی دراین بنا دارای  ورودی

باشد. چهار برج مدور توخالی در چهارگوشه بنا جنوبی می

 منافذیتوسط  بنا و کار نور رسانی به فضای داخلیقرار دارد 

صورت تیرکش در بدنه بنا تعبیه گردیده به که گرفتهانجام

مشتمل بر یک فضایی چلیپا مانند  یدورو . سیستم است

یابد. طرف مرکز بنا امتداد میاست که در یک محور طولی به

که است ری مربع شکل ل تادارای داخلی کاروانرسا ی فضا

 وباشد میآن آجری چندوجهی در وسط  چهارستون

ایوانچه با  11. است ن تعبیه شدههای دورتادور آ ایوانچه

هایی که دارند تبدیل به محل نشیمن و سکوها و طاقچه

ایوانچه میانی ضلع جنوبی به و  اندحت مسافرین شدهرتااس

گنبد  9سقف بنا را  ه است.سیستم ورودی تبدیل گردید

ای ساقه یاند و گنبد وسطی بر رو خیز پوشاندهعرقچین و کم

این گنبد  بر اضالع ساقهکه شود ضلعی حمل میهشت

 .تا نور کافی به درون تالر هدایت گردد شدههیچهار نورگیر تعب

نی مخز  قرار گرفته است که انباریدر مقابل کاروانرسا آب

مصالح  .سقفی گنبدی وجود داردبا مستطیل شکل 

آجر و مالط ماسه، گچ بر این کاروانرسا از  ساختامنی

متوسط و مالط ماسه  یهاگسناز جنس لشه یهاشالوده

 (127-130: 1392خانیکی، لبافگچ ساخته شده است )

 (.7-8)شکل 

 
 نگارندگان( مأخذ:) : بررسی ساختاری کاروانرسای فخر داوود7 شکل
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 نگارندگان( مأخذ:) ها و تصاویر کاروانرسای فخر داوود: نقشه8شکل 

 یابی کاروانرسای طرقمکان

از موقعیتی خاص در مسیر راه مشهد به که یکی از اماکنی 

نواحی جنوب، مرکز و غرب ایران برخوردار بوده منطقه طرق 

ورود به مشهد و خروج از آن به  محل اصلیدرواقع  .است

 5در فاصله حدوداً  .شده استمی مناطق دیگر محسوب

آباد و نزدیکی در ابتدای راه رشیف ،کیلومرتی جنوب مشهد

که بنام رباط طرق  ماندهیبرجا ییکاروانرسا ،جاده آسفالته

(.9شکل ) (78: 1392خانیکی، لباف) اندیدهمعروف گرد

 
 : موقعیت کاروانرسای طرق9شکل 

 2019, (9.1Google Earth ) ( E18'59°37"N 42'36°11Torogh" مأخذ:)

 ای طرقهای ساختاری کاروانرس ویژگی

 پیوستههمبه مشتمل بر دو بنا یاکاروانرسای طرق مجموعه

احداث و صفویه و قاجاریه در دو دوره متفاوت  باشد کهمی

بنای اول که در ضلع رشقی واقع  اند.به یکدیگر ملحق گردیده

است و ورودی به بنا نیز از همین ضلع با عبور از ایوانی  شده

باشد به مستطیل شکلی می حیاط گیرد. دارایصورت می

مرت که در سه ضلع رشقی جنوبی و شاملی آن  28×25ابعاد 

در ضلع  .هایی با طاق جناغی تعبیه شده استایوانچه

و در ضلع  منامنا، در ضلع رشقی شش طاقجنوبی پنج طاق

 ،مناهای رشقیکه طاق اندمنا قرار گرفتهاملی هفت طاقش

مناهای و طاق است در دو طرف درگاهی ورودی قرار گرفته

بنای دوم در  اند.حوض انبار را در برگرفته ورودی ،جنوبی

جبهه غربی بنای الحاقی مزبور و در امتداد درگاهی ورودی 

 52به ابعاد  و یلمستطپالن مربع دارایآن قرار دارد. این بنا 

ایوانی در  مرت و به شیوه دو ایوانی ساخته شده است. 55 در

که در هر طرف آن دو غرفه با طاق جناغی باشد ورودی بنا می

فضای مربع شکلی پس از درگاهی ورودی  .قرار گرفته است

کند. در فضای هشتی ورودی را ایفا می نقشقرار دارد که 

 25×23طیل به ابعاد مستپیرامون یک حیاط مربع، داخلی

هایی است. در ها و اسطبلایوان، هاها، اتاقمرت غرفه
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ای چهل و ها با زاویههای اسطبلچهارگوشه حیاط درگاهی

فضایی هشتی که  پنج درجه نسبت به اضالع مجاور قرار دارند

اند. دو ایوان کوچک با طاق جناغی مانند را به حیاط داده

دو ضلع رشقی و غربی حیاط  شکل و متقارن با یکدیگر در

شاملی و  عچهار غرفه در هر یک از اضال  اند.شدهیهتعب

هایی مستطیل شکل در حجرهکه  باشدمی جنوبی حیاط

ها هایی بر دیوار این غرفهطاقچه .ها قرار گرفته استپشت آن

ها سکوهایی به ارتفاع و هر یک از غرفه شدهیهها تعبو حجره

. فضایی نیمه از سطح حیاط دارند مرتیحدود هفتاد سانت

چلیپایی در مقابل ایوان ورودی در این بنا قرار گرفته است که 

ی که عموماً در مصالح شد.نشین استفاده میعنوان شاهبه

در اين  باشد.می گچ و گل ،آجر این بنا استفاده شده است از

برقرار گردد  بنا سعی شده تا تقارن و همگونی خاصی

 (.11و  10( )شکل 79-85: 1392خانیکی، )لباف

 
 نگارندگان( مأخذ:) : بررسی ساختاری کاروانرسای طرق10شکل 

 
 نگارندگان( مأخذ:) ها و تصاویر کاروانرسای طرق: نقشه11شکل 
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 رانیهیابی کاروانرسای زعفمکان

کیلومرتی مرشق سبزوار و در سمت  36در فاصله حدوداً 

سبزوار کاروانرسایی بزرگ -جنوبی جاده فعلی نیشابور

قرارگرفته که ناخودآگاه چشم هر رهگذری را به خود جلب 

(.12( )شکل 183: 1392خانیکی، لبافکند )می

 
 هیزعفران: موقعیت کاروانرسای 12 شکل

 (Google Earth 9.1, (2019) Zaferanyeh 36°09'49"N 58°05'04"Eمأخذ: )

 ای زعفرانیههای ساختاری کاروانرس ویژگی

 این بنا در دو دوره صفویه و قاجاریه ساخته شده است.

مرت در امتداد  5/32در  37به ابعاد مستطیل مربع دارای پالن

شاملی، جنوبی و به شیوه چهار ایوانی ساخته شده است و 

مشتمل بر باشد. مرت می 6ارتفاع بنا از سطح زمین حدود 

ورودی بنا  .باشدفضاهای معامری متناسب و همگونی می

یوان ورودی در میان دو در جبهه جنوبی واقع شده است و ا

یی در هاغرفه دارایکه  است فتهآمده از بنا قرار گر بازوی پیش

 ییبایهشتی ورودی فضای دلنشین و زباشد. میبدنه بیرونی 

ها به دو ها و از آناست که از دو طرف رشق و غرب به ایوانچه

 شدههیتعب هاآنمناهایی در دیوار اتاق مستطیل شکل که طاق

 یصورت دو دهنه بر رو رس در کاروانرسا به .شوندگشوده می

و پایین راه میابد  لنشین طبقه باهم است که به شاه

اند قرار گرفتهاملی و جنوبی هشتی در دو گوشه ش ییهاپلهراه

از هشتی  پس .ابندیینشین طبقه فوقانی راه مبه شاهکه 

راهرویی وجود دارد که از طرفین به دو غرفه راه میابد و از 

ابعاد حیاط  شود.مقابل به ایوان جنوبی و سپس حیاط باز می

باشد که در میان هر یک از اضالع مرت می 20 در 5/17زی مرک

ها و ورودی ان و در دو طرف هر ایوان غرفهو چهارگانه آن یک ای

حجره  20دارای ها تعبیه گردیده است. مجموعاً اسطبل

 4حجره و در عرض آن  6باشد که از طرف طول می چهارگوش

ای در مقابل خود ایوانچهها حجرهکه حجره قرار گرفته است 

حدود یک مرت از حیاط بلندتر ها این حجره و سطحدارند 

راه و  قرارگرفته چهار طويلة بزرگ در چهار زاويه آن .باشدمی

با گیرد که صورت می درگاهیتوسط ها اسطبل این ورود به

قرار  ی آنهادرجه نسبت به حیاط در گوشه 45ای زاویه

ها گشوده در گوشه ییهابه شبستان هایگاهدر این  .اندگرفته

غرفه  46 جمعاً ها بر دیواره بیرونی اسطبل .شوندمی

 1سکویی به ارتفاع حدود  صورتها بهکه سطح آن شدههیتعب

بدنه ی هفت برج توخالها بلندتر است. مرت از سطح اسطبل

ها چهار برج در گوشه که اندبر گرفته را در بیرونی کاروانرسا

رشقی و غربی هرکدام یک برج  ی،مدور و در اضالع شامل

توسط  هابرج. راه ورود به تعبیه شده است رهیدامین

ها عالوه بر این برج باشد.های مقابلشان میایوانچه

اند بنا و زیبایی آن استحکام بنا را هم تضمین کرده ینواز چشم

(.14و  13)شکل  (186-192: 1392خانیکی، لباف)
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 نگارندگان( مأخذ:) : بررسی ساختاری کاروانرسای زعفرانیه13شکل 

 
 نگارندگان( مأخذ:) ها و تصاویر کاروانرسای زعفرانیه: نقشه14شکل 

 یابی کاروانرسای مهرمکان

کیلومرتی غرب سبزوار و  40روستای مهر در فاصله حدوداً 

در فاصله اندکی از جاده آسفالته سبزوار به شاهرود و در 

خانیکی، لبافکاروانرسای مهر قرار گرفته است ) مجاورت آن

(.15شکل ) (212: 1392
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 : موقعیت کاروانرسای مهر15شکل 

 (Google Earth 9.1, (2019)  Mehr 36°17'04"N 57°08'36"Eمأخذ: )

 ای مهرهای ساختاری کاروانرس ویژگی

را  این بناکه  شدهساخته در زمان قاجاریهکاروانرسای مهر 

 کاروانرسای منطقه محسوب داشت. نیترعیتوان وسمی

مرت  68مرت و عرض  81شکل به طول مستطیل  پالن دارای

مرت را در بر رفته است.  5700احتی بیش از و مس باشدمی

اضالع رشقی ساخته شده است، اما در  یوانیبنا به شیوه دو ا

ای هفهغر متفاوت از  ،های میانی حیاطغرفه، و غربی

ها اجرا گردیده به همین تر از آنو بزرگ باشدمی جناحین

داده است. ورودی  سبب حالتی چهار ایوانی به منظر حیاط

 قبله(رو به جنوب غرب )و شده ساخته ورت دوطبقهصبنا به

به صورتی که  شدههیغرفه تعب 14جمعاً  .شودگشوده می

قرارگرفته است و در  هفت غرفه در هر طرف ایوان ورودی

 تعبیه شده است. مناها بخاریها و طاقایوان ،هاکلیه اتاق

بخش ورودی کاروانرسا نیمی از یک چندوجهی را تداعی 

ایوان ورودی که  .باشدمیصورت جلوآمده از بنا بهو کند می

در بین این دو بازو قرار دارد درگاهی ورود به هشتی و 

صورت دوطبقه فضاهای داخلی رباط را در میان گرفته و به

که در طبقه دوم در قسمت نشین شاه .اجرا شده است

توسط سه درگاهی نسبتاً بلند که در ورودی بنا قرار گرفته، 

تأمین خود را  ی درب کاروانرسا قرار دارند روشناییبال 

کند. فضای داخلی کاروانرسا مشتمل بر یک حیاط می

های ایوانمرت است که  41در  41مستطیل به ابعاد مربع

ها های اسطبلها و غرفه و درگاهیشاملی و جنوبی، ایوانچه

ی هرکدام از اضالع رشقی و غرب. انددورتادور آن را فراگرفته

ضلع شاملی حیاط  .غرفه دارند 18غرفه و جمعاً  9حیاط 

متقارن با ضلع جنوبی شامل ایوانی رفیع است که دو طرف 

آن را شش غرفه و دو اتاق مستطیل عمیق و باریک در بر 

که  اندشدههیهای حیاط تعبگوشه ،هااسطبل .اندگرفته

 ،چهار ورودی دارندو  اندداده را به آن یوجهحالتی هشت

مانند منتهی  و شبستانرسپوشیده  به تالرهای هایین ورودا

ها نیز غرفه در چهارگوشه و پشت عالوهشوند. بهمی

ی آجری هاچهارستوناند که محصور در قرارگرفته ییباراندازها

مرت  1صورت سکوی آجری با ارتفاع حدود هستند و به

م گرم و ه دلیل قرار گرفنت در اقلیاین کاروانرسا ب هستند.

خشک درونگرا است. این درونگرایی سبب ایمنی و حفاظت 

خانیکی، )لباف کاروانرسا در برابر راهزنان نیز شده است

(.17و  16( )شکل 217-214: 1392
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 نگارندگان( مأخذ:) : بررسی ساختاری کاروانرسای مهر16شکل 

 
 نگارندگان( مأخذ:) ها و تصویر کاروانرسای مهر: نقشه17شکل 

 گیرینتیجه

 رانیا ،رشق با غرب جهان یارتباطهای راهترین از مهم یکی

هاي شاهراه ترینمهمخراسـان در مسـري عالوه اینکه است به

ترین از مهم یکی قرار دارد. این جاده یعنی جاده ابریشم تجاري

رۀ در دو  .باشدمی جهان باستانو تجارت  یهای بازرگانراه

و همچنین  مختلفتجاري  هایراهیجاد ســلجوقی به دلیل ا

 ، تجارت و اقتصاد رشد یافتهاجادهبسیار زیاد در امنیت 

هاي کاروانرساهاي متعددي در مســیر جاده و درنهایت

کاروان و راحتی داخل شهرها براي آسایش همچنین کارواين و 

انرساها شامل بنا شد. قبل از اسالم، کارو و کاروانیان، 
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. قرار داشتندحیاط که دورتادور  های متعددی بودندحجره

تدریج با گذشت زمان تغییراتی صورت گرفت، مانند به

ها در جلوی حجره ها،کنجفضاها در تر شدن و گشایش وسیع

با کاروانرساها  ،سلجوقیرۀ دو  پایانو تا  هایی ایجاد شدرواق

الگوی توان این عرص میدر . ندشدن همراه بود ایوانی چهار

عنوان فضای و ترکیب آن با گنبدخانه، رواق به ایوانی چهار

عدم ، الگوی کهن چهارصفه برای اقامت، هااتاقواسط با 

 نزدیکهای کوچک آن در اسطبل یا وجود منونه وجود

و همچنین  جداگانهآن در حیاطی  قرارگرفنتو یا  هاورودی

مستقیم وارد  و هشتی هطکه بدون واس الگوی فضای ورودی

الگوي رفته های بعد رفتهدر دوره را نام برد. شودحیاط می

ایوانی  چهارکاروانرساهای که طوریبه وجود آمد، به جدیدی

شدند و این شیوه ترکیب  ایگونۀ چاپارخانه با دورۀ سلجوقی

طور منظم به در طراحی کاروانرساها پدیدار شد. در این شیوه

 هااسطبلها حجره در پشت و کاروانرساسمت  چهاردر 

 طراحی کاروانرساهادر . در دوره تیموری ندساخته شد

سمت ها از چهار اسطبلهمه  کهنحویبه تحولتی ایجاد شد،

دسرتسی به اسطبل از و  حیاط به سه طرف محدود شدند

حیاط مرکزی به فضای ورودی انتقال یافت. در دوره صفویه 

درواقع عرص طالیی و  شد ترکاملر بسیاساخت کاروانرسا 

ساخت این بناها در این دوره اتفاق افتاد. در این عرص، 

های متعدد و همچنین مختلفی که دارای طرحهای منونه

کارکردی هستند، باقی مانده -های مختلف کالبدییاسمق

ها در اسطبلدر کاروانرساهای صفویه، دوباره . است

 حیاط که یهاطریق کنج ساخته شدند و از بناچهارطرف 

ها و ارتباط اسطبل ،بسیار متنوعی به خود گرفت یهاشکل

سلسله و با روی کار آمدن  شده است یرپذحیاط، امکان

احداث کاروانرساها کامبیش مانند گذشته ادامه  ،قاجاریه

توان ساخت کاروانرساهای دوره قاجار را میروش  یافت.

عرص ن صورت که در به ای ،الگوهای صفوی دانستتداوم 

ت ئیاها به جز و اسطبل هاحجره وسعتعالوه بر  یهقاجار

ترتیب، با بررسی این. بهشده است بیشرت توجهفضاها 

 مراتب فضایی،فضا، سلسله-عواملی همچون ساختار، توده

فضایی -خالی که اساس ساختار کالبدی-فضاهای پر

اصلی  باشند و همچنین با مشخص کردن فرمکاروانرساها می

توانیم در جهت ارائه راهکارهایی یمو محوربندی فضایی 

راهی و های بینگیری مجتمعمفید برای طراحی و شکل

تحقیقات دیگر نیز  در (.3-4جدول ) رسانیمگردشگری یاری 

ی مختلف سایر بناهای تاریخی ایران را هابخشتوانیم یم

ها را بازخوانی کنیم، بلکه مطالعه و الگوهای معامری آن

پیشنهاد  معامری معارصبرای مناسبی راهکارهای بتوانیم 

 دهیم.
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 (نگارندگان مأخذ:مختلف ): بررسی ساختار کاروانرساها در ادوار 3جدول 

 شامره ورهد شیوه ساخت

 فرمی عملکردی بوم گرایی

ی
وق

ج
سل

 

 

 

 

 

1 

 های آجریمقرنس

 
 استفاده از عنارص بومی

 

 دارای دو حیاط

 
 مراتبسلسله

 

 توضیحات پالن و حجم

فرم مستطیلی، چهار 

 ایوانی

 
 فرم حجمی، مکعب

 مستطیل با حیاط مرکزی

 

 ها.تر شدن و گشایش فضاها در گوشه*وسیع

 .الگوی چهار ایوانی، با عنارص دیگر*ترکیب 

های *عدم وجود اسطبل یا وجود منونه

 کوچک آن در کنار

 ورودی و یا استقرار آن در حیاطی مجزا.

*الگوی ورودی: الگوی فضای ورودی که بدون 

 واسطه

 شود.هشتی و مستقیم وارد حیاط می

 فرمی عملکردی بوم گرایی

ان
وری

یم
ت

 

 2 

بومیاستفاده از عنارص   

 
 

 

 فاقد حیاط

 
دسرتسی  مراتب،سلسله

به فضای ورودی انتقال 

 یافت

 

 توضیحات پالن و حجم

 فرم مربع، متقارن

 

ها از چهار سمت حیاط به سه *همه اسطبل

طرف محدود شدند و دسرتسی به اسطبل از 

 حیاط مرکزی به فضای ورودی انتقال یافت.

 فرمی عملکردی بوم گرایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

های آجریمقرنس  

 
 استفاده از عنارص بومی

 

 دارای یک حیاط مرکزی

 
 مراتبسلسله

 

 توضیحات پالن و حجم

 مستطیلفرم مربع

 

ها در چهار طرف بنا ساخته *مجدداً اسطبل

 شدند

های ها که شکلهای حیاط* از طریق کنج

ها ارتباط اسطبل بسیار متنوعی به خود گرفته،

 پذیر شده استو حیاط، امکان

 

 فرمی عملکردی بوم گرایی

 استفاده از عنارص بومی

 

 دارای یک حیاط مرکزی

 
 مراتبسلسله

 

 توضیحات پالن و حجم

 مستطیلفرم مربع

 

تر شدن *در عرص قاجاریه عالوه بر وسیع

ها به جزئیات فضاها بیشرت ها و اسطبلحجره

 توجه شده است

  

یه
جار

 قا
ه و

فوی
ص
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 نگارندگان( مأخذ:) گیری کاروانرساهای مور بررسی: جدول نتیجه4جدول 

امره
ش

 

نام
دوره 
 

گونه
ختار 

سا
ی 

صل
حور ا

م
 

ی
صل

فرم ا
ی 
خال

ی پر و 
ضا

ف
 

صاویر
ت

 

1 

ف
رش

 

ی
وق

ج
سل

 

ی
کز

مر
ار 

 د
ط

حیا
 

ایوانی و  8صورت به

های وجود اسطبل

کوچک در کنار 

ورودی. الگوی 

فضای ورودی که 

واسطه هشتی به

دالن مانندی وارد 

 شودحیاط می

    

2 

ود
او

 د
خر

 ف

ان
وری

یم
 ت

ی
تان

س
وه

 ک
ی

ح
وا

 ن

محدودیت حیاط 

به سه طرف و 

دسرتسی به 

ها، از اسطبل

حیاط مرکزی به 

فضای ورودی 

 انتقال داده شد

   
 

ق 3
طر

 

یه
ار

ج
قا

و 
ه 

وی
صف

 

ی
کز

مر
ار 

 د
ط

حیا
 

شامل دو ایوان که 

دسرتسی به 

از طریق ها اسطبل

های پخ گوشه

 45حیاط، با زاویه 

نسبت به حیاط 

باشدمی  
   

 

4 

یه
ران

عف
 ز

 

یه
ار

ج
قا

و 
ه 

وی
صف

 

 

ی
کز

مر
ار 

 د
ط

حیا
 

الگوی چهار ایوانی 

و دسرتسی به 

از طریق ها اسطبل

های پخ گوشه

باشد. حیاط می

وجود هشتی 

ای برای واسطه

 ورود است

   

 

هر 5
  م

یه
ار

ج
قا

 

 

ط
حیا

 
ی

کز
مر

ار 
د

 

 

الگوی چهار ایوانی 

و تداوم الگوهای 

تر صفوی، بزرگ

ها و شدن غرفه

ها و توجه اسطبل

 به جزییات فضاها
   

 

 توان ازجملهخراسان را می کاروانرساهایترتیب اینبه

راوی زندگی بناها و همچنین  ینمعتمدترو  معتربترین

زندگی مردمان عرص خویش  ۀحکایتگر شیو پیشینیان و 

تواند با ، میکاروانرساهانابراین شناسایی این دانست. ب

و در پی آن  شده از گذشتگاناستفاده از تجربیات کسب

انتخاب الگوهای مناسب به ساخت بناهای امروزی کمک 

منظور شناخت و را به ییهافرصت حالینشایانی کند و درع

 آورد.به وجود معارص ها برای دوره غنا بخشیدن به ارزش

 فهرست منابع

مه ترج .معامری ایران(. 1390)آپهام پوپ، آرتور.  .1

 .افشار. تهران: دات صدری غالمحسین
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. معامری تیموری در خراسان(. 1386. )برنارد اوکین، .2

 ی اسالمی.هاپژوهشترجمه علی آخشینی. مشهد: بنیاد 

(. 1377). خرسوی محمدباقر و ؛مهدی افشار اصل، .3

(، 36شامره . )هن و معامری .«معامری ايران در دوره قاجار»

138-120. 

از کاروانرساها،  یادی (.1381. )یمحمدتق ،یاحسان .4

 .ریکبر یامتهران:  .رانیها در او کاروان هارباط

. تدوین غالمحسین معامری ایرانی(. 1392) .میکر پیرنیا، .5

 .ايراندانشگاه علم و صنعت معامریان. تهران: 

کاروانرسا در فرهنگ »(. 1369. )نارص ون،یهام لیتکم .6

 .227-201(، 4-5 شامره. )یخیتار قاتیتحق. «رانیا

مطالعه (. »1393تاتاری، مهدی؛ و جواد نیستانی. ) .7

عنارص معامری فضای ورودی:کاروانرساهای صفوی 

 .109-120(، 21. )شامره شناسانپیام باستان «.خراسان

. 1 ج. رباط رشف(. 1379محسن. ) دیس حسینی، .8

 ی اسالمی.هاپژوهشمشهد: بنیاد 

)کاروانرساها،  نامهگنج(. 1383. )زیکامبحاجی قاسمی،  .9

 نه.روز  تهران: .(بناهای بازار

بررسی کارکرد کاروانرسا در . »(1389. )راضيهخاقانی،  .10

دانشگاه  .کارشناسی ارشد نامهانیپا .«سلسله صفوی

 انسانی. زنجان: دانشکده علوم

کاروانســراهای ایران تا(. بی) .ـیرو، ماکســیمس .11

 .بهنام عیســی ترجمه. هاهای کوچــک میان راهساختامن

 .: سازمان ملی حفاظت از آثار باستانی ایرانتهران

کاروانرساهای . (1394) .و راضيه خاقانیالل؛ شانواز، ب .12

 .. تهران: پازينهنیزمرانیا

. «تاریخچه کاروانرسا. »(1392) صبوری زالوآبی، آرش .13

 .145-182(، 55 امرهش) .یپژوهخیتار

(. 1398. )زمانیمهدی حاجی؛ حميدرضا و فرشچی، .14

«. بررسی کاروانرساهای ايران و بناهای وابسته به آن»

 .1-13(، 7شامره . )شناسیمعامری

و مطالعه  یبررس»(. 1394) و همکاران. ؛میفروزنده، نس .15

 یاملللی انسان، معامر کنفرانس بین. «رانیا یکاروانرساها

 .1-8 .یعمران و شهرساز  یمهندس

بررسی اقلیمی ابنیه سنتی (. 1392. )دیوح قبادیان، .16

 . تهران: دانشگاه تهران.ایران

حیاط کاروانرسا » (.1395) .قربان زاده، مژگان .17

 .10-1(،8. )شامره منظر «.(هاباغکاروانرسا )

. (1368) .رامکالیس ولف و ؛وسفی محمدکیانی،  .18

تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد . فهرست کاروانرساهای ایران

 .میال اس

(. 1395ی. )غالممجتبی؛ و غالمحسین  کاويان، .19

بررسی سري تحول معامری کاروانرساهای حياط دار مرکز »

 .66-49(، 75شامره . )علمی فنی هنی .«ايران

 (.1392خانیکی، رجبعلی؛ و همکاران. )لباف .20

. تهران: سازمان میراث فرهنگی و 1ج. ی خراسانهاکاروانرسا

 گردشگری.

 یانواع کاروانرساها یبررس(. »1389) .معصومه ،ییمال .21

 .27-23(، 50 شامره. )فن و هن .«رانیا

حیات در حیاط، حیاط در (. 1381رشته. )نایبی، ف .22

 تهران: نزهت. .سنتی ایران یهاخانه

. کاروانرسا در ایران(. 1393. )دیسع زاده کاخکی،هادی .23

 ی فرهنگی.هاپژوهشتهران: دفرت 

ترجمه  .میال معامری اس(. 1377. )هیلن براند، رابرت .24

 .شهری یز یربرنامهرشکت پردازش و : تهران .ایرج اعتصام

 



 

 


