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 چکيده 

فراوان بوده است لذذا     یزرفت و آمد کاروانها ن یزانبوده است و م یقلمرو گسترده ا یگذشته دارا یاز دوره ها یاریدر بس یرانا

کاروانسراها از لحاظ محل اسذتررار  بذه دو گونذه بذرون شذهری و      . بوده است یتحائز اهم یاربس یراه ینب یاقامت یفضاها یجادا

بذرخال   .باشند یم...و یمبه لحاظ پالن  اقل یمتفاوت یها یبند یمترس یکتب کاروانسراها دارا یدر برخ.شهری ترسیم  شده اند

داده انذد و   یکذاربر  ییذر از انهذا ت   یاریامذروزه بسذ  بوده اسذت   یتبادالت اقتصاد یگذشته که کاروانسرا فرط محل اقامت و گاه

تفذاوت هذا و شذباهت هذا و تناسذبات موجذود  در        یذ  تحر یذن درا. درآمذده انذد  ... و یذدی تول یبصورت بازاچه  انبار  کارگاههذا 

ره گیری از بر این اساس  با به.قرار گرفته است یکاروانسراهای برون شهری و شهری ناحیه کرمانشاه در دوره صفویه مورد بررس

شده اسذت    پرداختهو میدانی و استفاده از روش قیاسی به بررسی و مرایسه گونه های شاخص ( یاسناد) مطالعات کتابخانه ای

  .و ایده های رایج در این کاروانسراها بازشناسی شده است

در  یتفاوت هذای انذدک  (  کرمانشاه یرینقصرش یدشت ماه یستون ب یکاروانسراهای عباس) یمرایسه کاروانسراهای برون شهر با

 یگذر دیذده شذدا از فذر  د   ...تعداد حجره ها و ی نوع پالن  نوع ورودی  ابعاد ورود: شد از جمله  یدهجزئیات این کاروانسرا ها د

چهار ایوانی  انتظام فضایی ورودی اصذلی   ماذان    یوحیاط مرکزی بناها یانسرام:  ملهاز ج یشاخص یارویژگی های مشترك بس

 یبنذا  ابعذاد کلذ    یابعاد کلذ  یوان در تعداد ا یادیز یاربس یکرمانشاه  تفاوتها یکاشان یمشاهده گردید اما در سرا... صطبل ها وا

بنا اشذاره کذرد بذه عنذاون      یاجزا ینتناسبات موجود ب بهتوان  یم ی تحر یدست آوردها یناز مهمتر.شود یم یدهد...و یانسرام

 ینسذبت در سذرا   یذن کذه ا  یاست در حذال  6.1 یبرون شهر یدر کاروانسراها( اتاقها)حجره ها به یاصل یها یواننسبت ا: مثال

 .باشد یم 1..6کرمانشاه  یکاشان

 

 یبرون شهر ی  کاروانسرا یدرون شهر یکاروانسرا ی کاروانسرا   ابعاد کم: واژگان کليدي
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 مقدمه 

راه صذحبت کذرده انذد کذه شذامل       ینجهت اسذتراحت در بذ   ییو سفرنامه ها   جهانگردان از ماانها یخیاز کتب تار یاریدر بس

آن  ییذات از کاروانسرا و شرح جز یانیاز جمله ناصرخسرو قباد یجهانگردان یراندر ا. باشند یم...ساباط  رباط  کاروانسرا  کاربات و

 .به وفور صحبت کرده اند

” (= کردند  یسفر م یکه به صورت گروه یاز مسافران یجمع یبه معن) ” کاروان ” ا مشت  از کاروان سر ی  واژه  یحالت کل در

 است ( خانه و ماان  یبه معن) ” سرا ”و ” قافله 

. کاروانسراها  مهمانخانه های بین راهی کشور ایران در فی قرون متمادی گذشته بوده و سابره آن به دوره هخامنشذی ی رسذد  

هم بین شهری  کاروانسرا ها به فاصله مسافتی که کاروان در یك روز می توانسته فی کند  ساخته می شذده  در مسیر راه های م

 .است و بدون وجود این ایستگاه ها  فی فری  و ارتباط بین مناف  مختلف کشور غیرممان بوده است

مدیترانه و اروپا از فر  دیگر قذرار داشذته و   از آنجایی که ایران در مسیر تجارت بین المللی بین خاور دور از یك سو و سواحل 

بخش عمده ای از مسیر تجاری جاده ابریشم از سرحدات شمالی ایران می گذشته  تامین امنیت و رفاه بازرگانان در ایذن مسذیر   

 .فوالنی که منبع درآمد مهمی برای دولت بوده  امری الزم و ضروری بوده است

این بنا دارای یك حیاط مرکزی و تعذدادی داالن  . می توان از کاروانسرای دروازه گچ نام برد از قدیمی ترین کاروانسرا های ایران

 .در افرا  حیاط است

 

 :مختلف  یدگاههایکاروانسرا از د انواع

  از بررسی کاروانسراهای سراسر ایران چنین بر می آید که اساس معماری کاروانسراهای ایران   مانند سایر بناهذا   تذابع شذیوه    

با این ترتیب می توان پنداشت که کاروانسراهای پیش از اسذالم نیذز تذابع شذیوه معمذاری      . سنت و سبك رایج زمان بوده است 

ذکر این ناته ضروری است که شیوه معماری   محل و منطره   مصالح ساختمانی و موقعیت ج رافیائی نرذش  . زمان بوده است 

 .تموثری در ایجاد اینگونه بناها داشته اس

 :ماکسیم سیرو یدگاهد-6

 :معترد است در اواخر دوران ساسانی دو نوع کاروانسرا در سرزمین ایران شناخته می شد 

 شامل حیافی بوده که در افرافش یك نوع داالن عریضی برای چهارپایان ساخته بودند مانند کاروانسرای دروازه گچ  -الف

 . ات مرکزی قرار گرفته اند و این از خصوصات کاروانسرا های ایرانی است شامل تاالر های مستطیلی است که در افرا  حی-ب

 

 : یانیک یوسفمحمد  یدگاهد -2

 یدرون شهر یوکاروانسراها  یبرون شهر یکاروانسراها: کرد یمترس یتوان کاروانسراها را به دو دسته اصل یم یفورکل به

نراط معمور آن روزگاران بذه شذمار    یاقص یانکه بارانداز واستراحتگاه کاروانها و کاروان یو برون شهر یدرون شهر کاروانسراهای

 یتمذاس و تالقذ   یذن ا یذد  ترد یاقوام و ملل مختلف بذوده  و بذ   یها وتبادل وترابل آداب و رسوم  یشهآمده  محل تعامل اند یم

 یدرون شذهر  یکاروانسذراها .  بوم کهنسال داشته است مرز و ینمردم ا یشگر  بر زندگ أثیریگوناگون  ت یها یشهانسانها واند

 . فبره هستند یكعموما  یبرون شهر یعموما دو فبره و کاروانسرها

 

 :مشخص نموده است از جمله  یرانانواع کاروانسراها در ا یبرا یگرد یبند یمنوع ترس ینچند یانیک همچنین

 : یمیکاروانسراها به لحاظ اقل یماتانواع ترس( الف

 گرم و مرفوب  یماقل. .معتدل و مرفوب  یماقل. 3گرم و خشك  یماقل.2 یسردو کوهستان یماقل.6
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 :گرم و خشك  یمکاروانسراها به لحاظ پالن در اقل یماتانواع ترس( ب

 8خذل  مدور و از دا یرونپالن از ب. . یضلع 8دار  یاطج یپالن چند ضلع. 3پالن مدور . 2 یلمستط یاپالن چهارگوش مربع . 6

 یضلع

 

 :یانسرادر داخل م یوانکاروانسراها به لحاظ تعداد ا یماتانواع ترس( ب

 با تاالر ستوندار. . یوانیچهار ا.3 یوانیدو ا. 2 یوانیتك ا.6

 

 یشترهرچه ب یکشور  لزوم بررس ینا یدر معمار یادز یارو وجود تنوعات بس یرانکشور ا یبه ذکر است با توجه به گستردگ الزم

در منذاف    یخیبذا قذدمت تذار    یباشد لذا با توجذه بذه وجذود کاروانسذراها     یم یاز جمله کاروانسراها ضرور یسنت یبناهاانواع 

 یمباش یآنها م یشترشناخت هر چه ب یدر پ ی تحر ینآنها  در ا ییاتبا جز یکرمانشاه و عدم بررس یهخصوصا در ناح یکوهستان

. 

 

 : ی بستر تحر یبررس-2

 یذدانی مطالعذه م  یذه کرمانشاه که به عنوان ناح.قرار گرفته است(  یانهخاورم) یااست که در منطره جنوب غرب آس یکشور ایران

شهر در غرب  ینا. آزاد قرار دارد یمتر از سطح متوسط آبها  6.21و در ارتفاع  یرانا یسرد و کوهستان یهدر ناح یدانتخاب گرد

از نصف النهذار   یدقیره فول شرق .درجه و  4.  یاییشمال و در فول ج راف  دقیره 61درجه و  .3 یاییدر عرض ج راف یرانا

 .گرینویچ قرار دارد

 

 
 روش تحقيق 

بذه صذورت   ( یاسذناد )  یابتدا مطالعذات کتابخانذه ا   .21/12/1 یختا تار 61/18/13 یخاز تار ی تحر ینبه اهدا  ا یدنرس یبرا

 یذه موجذود درناح  یو درون شذهر  یبرون شذهر  یکاروانسرا .انجام شده در  یدانیم یدهایانجام شد   سپس با بازد ی دق یاربس

قذرار گرفتذه شذد     یموجود در نرشذه هذا مذورد بررسذ     ی  اندازه ها یدو جد یمیقد هاینرشه  یناز تراوتها ب یاریکرمانشاه   بس

 .کاروانسرا ها بدست آمد ینصورت گرفته  تناسبات موجود در ا یها یراستا و فب  بررس یندر ا.  یدوخطاها اصالح گرد

 

 

  یافته ها

زمان شاه عباس  یسلطنت یکوچك کنار راهها تا ساختمانها یتوقفگاهها ی مناف  کوهستان یکاروانسراها یانی برفب  نظرات ک

 یاتاق گنبذددار بذا تعذداد    یفرد یكبا  یگنبددار مرکز ینوع کاروانسراها عبارت از اتاقها یننمونه ساده ا. شود یاول را شامل م

. در داخذل بنذا هسذتند    یذواری د یبخذار  یذا متعذدد   یاجاقها یدارا یکوهستان اروانسرهایاکثر ک. است یفاصطبل در همان رد

و  یزمسذتان  یمداوم و برفهذا  یبادها یتواند جلو یم  یبوده  براحت یدهنوع کاروانسراها از هر فر  بسته و سرپوش ینا ینهمچن

 . در امان نگهدارد یبهاگونه آس ینرا از ا یانرا گرفته  کاروان ییزیو پا یبهار یتگرگها

 :قرار گرفت که عبارتند از  یکرمانشاه مورد بررس یهواقع در ناح یکاروانسرا . ی تحر ینا در

شهرکرمانشذاه   یلذومتری ک22واقع در یدشتماه یعباس یکاروانسرا-شهرکرمانشاه یلومتریک .2در  یستونب یعباس کاروانسرای

همذه  . باشذند  یدرشهر کرمانشاه واقع مذ  یکاشان یشهرکرمانشاه و سرا یلومتریک642واقع در  یرینقصرش یعباس یکاروانسرا–
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 .باشند یاصطبل م یدارا یبوده اند و همگ میدنیآب آشا یچاه برا یکاروانسراها فوق سابرا دارا

 
 يکنون يتکاروانسراها در وضع يکاربر -1 جدول

 کاربری روانسرانام کا

 مهمانسرا کاروانسرای عباسی بیستون

 میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان ماهیدشت کاروانسرای عباسی ماهیدشت

 بازار و مرکز خرید منطره ای کاروانسرای عباسی قصرشیرین

 انبار سرای کاشانی کرمانشاه

 

 : یبحث و بررس -2

 .ابعاد و اندازه هذا در هذر    یدانیم یها یموجود و بررس یانجام شده است فب  نرشه ها یاردقی که بصورت بس ی تحر ینا در

عمذده   ییذرات مرمت شده اصل بنا دچار ت  یاز کاروانسراها یارمتاسفانه در بس "الز م به ذکر است.فوق بدست آمدند یکاروانسرا

 ".قرار گرفته است یریزه گموجود مالك اندا یتوضع یها ندازهشده است لذا به ناچار ابعاد و ا یا

 یشذال مذ   یلپالن مستط یکرمانشاه  دارا یهموجود در ناح یکاروانسرا .هر  یدهصورت گرفته مشخص گرد یها یبررس فب 

کرمانشذاه   یکاشذان  یباشند و صرفا سرا یم یوانیا .پالن  یکاروانسرا دارا 3باشد و  یم یبناها شمال یهکل یریباشند و جهت گ

 .باشد یم یوانیبه صورت تك ا
 يکنون يتدر وضع یوانتعداد طبقات کاروانسرا و تعدادا -پالن يبررس -2جدول

 تعداد ایوان تعداد طبقات کاروانسرا فرم پالن نام کاروانسرا

 . فبره2 مستطیل کاروانسرای عباسی بیستون

 . فبره 2 مستطیل کاروانسرای عباسی ماهیدشت

 . فبره 6 مستطیل کاروانسرای عباسی قصرشیرین

 6 فبره 6 مستطیل سرای کاشانی کرمانشاه

 

باشد و ارتفاع  یمتر م 12از  یشکرمانشاه ب یبرون شهر یهموجود در ناح یمشخص است فول کاروانسراها 3با توجه به جدول 

 .و خفته راسته در بنا باار رفته اند ینباشد که بصورت رج چ یباشد و عمده مصالح ساخت بنا آجر م یمتر م 2اکثر آنها 
 يکنون يتکاروانسرا در وضع يابعاد کل يبررس -3 جدول

 ارتفاع بنا عرض بنا طول بنا مساحت کلي بنا نام کاروانسرا

 متر2 متر 43.13 متر .86.1 متر مربع 1111 کاروانسرای عباسی بیستون

کاروانسرای عباسی 

 ماهیدشت

 متر 2 متر 12 متر 12 مترمربع222.

کاروانسرای عباسی 

 قصرشیرین

 متر 2 .48 متر 44.32 مترمربع1611

 متر . متر 22 متر 21.62 مترمربع2811 سرای کاشانی کرمانشاه

 

. قرار دارد% 32تا % 22کاروانسرا در محدوده  یبه مساحت کل یانسرانسبت مساحت م یدمشخص گرد .بر فب  جدول 

 .آمده است .کاروانسرا وجود دارد که در جدول  یعرض کل-به فول یانسراعرض م-نسبت فول ینب یرابطه مشخص ینهمچن
 يکنون يتدر کاروانسراها در وضع يانسرام يابعاد کل يبررس– 4جدول

نسبت مساحت ميانسرا  عرض ميانسرا طول ميانسرا مساحت کلي ميانسرا نام کاروانسرا

 به مساحت بنا
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 %42..3 متر .. متر 31 مترمربع 2182 کاروانسرای عباسی بیستون

کاروانسرای عباسی 

 ماهیدشت

 %24.41 متر 32 متر 33 مترمربع 6641

کاروانسرای عباسی 

 قصرشیرین

 %28.11 2متر 1.18. 6متر 2.84. مترمربع ..64

 %22.46 متر 31 متر 21 مترمربع 421 سرای کاشانی کرمانشاه

 

 

 
 کرمانشاه يکاشان يو سرا يرینقصرش يعباس-يدشتماه يعباس -يستونب يعباس يپالن کاروانسراها -1 یرتصو

 

   
 

 سرای کاشانی کرمانشاه کاروانسرای عباسی بیستون             

    

                                                           
1
.گز شاهی 78=78.24   

2
شاهی گز 93= متر 76.02   
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 کاروانسرای عباسی قصرشیرین کاروانسرای عباسی ماهیدشت   

 

 کرمانشاه يکاشان يو سرا يرینقصرش يعباس-يدشتماه يعباس -يستونب يعباس يموجود کاروانسراها يتوضع -2 یرتصو

 

 

 یو سرا یرینقصرش یعباس یو در کاروانسرا یبنا در ضلع جنوب یورود یدشتماه یو عباس یستونب یعباس یدر کاروانسرا

 .بنا قرار دارند یکرمانشاه در ضلع غرب یکاشان

 
 در کاروانسراها يورود يتوضع يبررس -5جدول

ارتفاع پيرنشين  ارتفاع  طاق ورودي عرض ورودي طول ورودي نام کاروانسرا

 ورودي

 ارتفاع برج هاي

 ورودي

کاروانسرای عباسی 

 بیستون

 متر 1..1 متر  1.22 متر 8.21 متر 3.11 متر 3.22

کاروانسرای عباسی 

 ماهیدشت

 ندارد متر 1..1 متر 4.11 متر81.. متر3.21

کاروانسرای عباسی 

 قصرشیرین

 2.21 متر 1.11 4.21 متر 2.81 متر 2.81

سرای کاشانی 

 کرمانشاه

 ندارد متر 1.81 متر 11.. متر 2.21 متر 3.81

 

 یبه حجره ها م  یاصل یوانکه نسبت ا یباشد  به گونه ا یکاروانسرا م .ها  حائز است تناسب موجود در هر  یآنچه فب  بررس

 ینا   یکاشان یکه در سرا یباشد در حال یم 6.1 یاصل یواننسبت اندازه حجره به ا یبرون شهر یدر هر سه کاروانسرا. باشد

 .باشد یم 1..6نسبت 

 
 يکنون يتدر کاروانسراها در وضع ياصل یوانابعاد ا يبررس -6 جدول

 ارتفاع ایوان اصلي عرض ایوان اصلي طول ایوان اصلي نام کاروانسرا

 متر 8.21 متر 8.13 متر 62.11 کاروانسرای عباسی بیستون

 متر 4.11 متر41.. متر .4..6 کاروانسرای عباسی ماهیدشت

 متر4.21 متر 1.34 متر1.84 کاروانسرای عباسی قصرشیرین

 متر 3.31 متر 6.21 متر2.42 سرای کاشانی کرمانشاه
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 یاهدر صورت.نسبتا ثابت است( اتاقها)کرمانشاه فول و عرض حجره ها  یهناح یبرون شهر یدر هر سه کاروانسرا

بذه عذرض آن در سذه    ( اتذاق ) نسذبت فذول حجذره   . با ابعاد متفاوت اسذت   ییاتاق ها یدارا یفعل یتدر وضع یکاشان یسرا در

 .باشد یم6.13 یستونب یعباس یباشد و در کاروانسرا یم .6.6  یکاشان یو سرا یرینو قصرش یدشتماه یکاروانسرا

 
 يکنون يتدر وضع( اتاقها) حجره ها يتوضع يبررس -7 جدول

) نسبت طول حجره (اتاق) عرض حجره (اتاق) طول حجره (اتاق) تعداد حجره نام کاروانسرا

 به عرض آن( اتاق

کاروانسرای عباسی 

 بیستون

 6.13 متر  1..3 متر 3.22 32

کاروانسرای عباسی 

 ماهیدشت

31 ...1 3.88 6.6. 

کاروانسرای عباسی 

 قصرشیرین

 .6.6 3.82-.3.4 متر 31..-14.. 28

 .6.6 3.81-2.81-2.12 2.12-31..-. 21 کاشانی کرمانشاه سرای

 

و  6.41یرینقصرشذ  یودر  کاروانسذرا  6.22 یدشتماه ی  در کاروانسرا 2.31 یستونب یبه اتاق در کاروانسرا یواننسبت عرض ا

 .باشد یم 2..1 یکاشان یدر سرا

 

 

 

  گيري بحث و نتيجه
در ایذن میذان بذا توجذه بذه      . که در بین مسیرها راههای اصلی ایجاد می شذدند  کاروانسراهای فضاهای اقامتی کوتاه مدتی بودند

بسیاری از تحریرات انجام شده درباره کاروانسراهای ایران بصورت کیفی . گستردگی ایران انواع کاروانسراها در ایران ایجاد شدند

فب  بررسی های صورت گرفته در ناحیه .است صورت گرفته و لذا اهمیت مباحث کمی در این کاروانسراها بسیار دارای اهمیت 

کرمانشاه مشخص گردید اکثر کاروانسراهای بجای مانده در این ناحیه  با پالن مستطیل شال و با مصالح آجذری سذاخته شذده    

دید در این تحری  همانطور که در مطالب فوق آمده است ابعاد و اندازه های کاروانسراهای ایران به صورت دقی  مشخص گر. اند

در این تحری  به وضوح قابت شد که نسبت مساحت میانسرا به مساحت کلذی  . و در این بین تناسبات اصلی نیز مشخص گردید

بذه عذرض آن در سذه کاروانسذرای ماهیدشذت و      ( اتذاق ) قذرار دارد و نسذبت فذول حجذره    % 32تذا  % 22کاروانسرا در محدوده 

نسذبت عذرض ایذوان بذه اتذاق در      . می باشد6.13وانسرای عباسی بیستون می باشد و در کار .6.6قصرشیرین و سرای کاشانی  

مذی   2..1و در سذرای کاشذانی    6.41ودر  کاروانسرای قصرشیرین 6.22  در کاروانسرای ماهیدشت  2.31کاروانسرای بیستون 

 .باشد

دن تناسذبات موجذود در آنهذا    امید است با اندازه گیری و بررسی های کمی و میدانی درباره کاروانسراهای ایرانی و مشذخص شذ  

شاید در . بتوان گامی در راستای تطبی  الگوهای سنتی موجود و  فضاهای اقامتی کوتاه مدت مانند مهمانسراها و هتلها برداشت

این بین اندازه های موجود و تناسبات بین اجزای تشایل دهنده آنها  بتوانند حلره گمشده پیوند دهنده معماری اعالی سذنتی  

 .ماری روز باشندبا مع
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  منابع
 دهم  تهران   انتشارات سمت  ی چاپدوره اسالم یرانا ی  معمار6316 یوسف محمد  یانی ک .6

 چاپ  هشتم  تهران انتشارات دانشگاه علم و صنعت  یران ا یاسالم یبا معمار یی  آشنا6348یم محمد کر یرنیا پ .2

 چاپ هشتم  تهران نشر معمار  یران ا یمعمار ی سبك شناس6383 یم محمد کر یرنیا پ .3

 چاپ اول  تهران  انتشارات اختران  یران ا ی معمار6382پوپ آرتور    ..

 یف  چاپ سوم  تهران  انتشارات مدرسان شر(جلد اول)ینظر یو مبان یمعمار یخ تار6313 یف مدرسان شر .2

 تهران   انتشارات آزاده ی رورارشد  چاپ م یانراه ی نظر یو مبان یخ تار 6382 ی پرنا  مهد .1

باستان  ی  نامه (کاروانسرا یاقلعه )با توجه به عناصر سازنده بنا  ی غالم هاشم یرنو به قلعه م یاکبر  نگاه یا ن یفیشر .4

 6316   ی شناس

 یروس یمماکس یرانا یکاروانسراها ینتپاورپو .8
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