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چکیده
همواره پایداری سیاسی، زمینه  های فرهنگی، و بستر جغرافیایی و اجتماعی موجب افزایش تجارت و 
رونق اقتصادی می   شود که این امر ساخت راه  ها و بناهای وابسته به آن را به همراه دارد. سلجوقیان 
در سایۀ پادشاهانی همچون ملکشاه، سلطان سنجر، آلب ارسالن و صدارت خواجه نظام  الملک طوسی 
توانستند اولین حکومت مقتدر مرکزی در ایران و ثبات را در قلمرو حکومت خود ایجاد کنند. در دورۀ 
سلجوقی رونق و توسعۀ اقتصادی موجب شد برای اولین بار پس از اسالم، موج گسترده  ای از ساخت  
کاروانسرا پدید آید. برخی از  این کاروانسراها تخریب و تعدادی نیز در دوره  های بعد بازسازی شده  
اند و فقط تعداد معدودی از کاروانسراهای این دوره باقی مانده است. محدودۀ بررسی این پژوهش 
 جاده  ای ست که از سوي شرقی  ایران، یعنی سرخس، شروع شده و پس از گذر از نیشابور، ری، قم، و... 

در ادامه بغداد می  رسد.
     کاروانسراهای سلجوقی همانند سایر بناهای این دوره دارای شاخص  ها و الگوهای فضایی  ای هستند 
که می  توان آن را سبک نامید. با مقایسۀ این کاروانسراها در ایران ویژگی  هایی همچون الگوی دو و 
ایوانچه ـ که در دورۀ  ایوانی، راهروهای سراسری در پیرامون سرا به جای تقسیم فضا توسط  چهار 
صفوی به خوبی نمایان است ـ نبود اصطبل یا شترخانه، الگوی فضای ورودی، و همچنین فضاهای 
اقامتی با الگوی چهارصفه، که می  توان آن را در بناهای مذهبی همچون مساجد و مدارس مشاهده کرد.
سهم چشم گیر سلجوقیان در معماری ایران، بیشتر در نهادینه شدن شماری از قالب  های کهن معماری 
ایران و نیز توانایی هنرمندان دورۀ سلجوقی برای خلق تنوع و زیبایی در این معماری مشهود است. 
و  از خصوصیات  انسجاِم بسیاری  و  آثار می  توان وحدت  این  از  بررسی و مقایسۀ شماری  با مطالعه ، 
ویژگی های معماری ایران در ادوار مختلف تاریخی را بازشناخت. این مقاله بر اساس روش توصیفی ـ 
تحلیلی نوشته شده است که در آن برای تحلیل از روش مشاهدۀ میدانی و برداشت  های گوناگون و 
همچنین مطالعۀ منابع نوشتاری محققان و مقایسۀ آثار این دوره با دیگر آثار بهره گرفته شده است. 

واژه  های کلیدی: 
ساختار فضایی، الگوی معماری، دورۀ سلجوقیان، کاروانسرا، راه خراسان.
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مقدمه
در دورۀ شهرنشینی، فعالیت  های اقتصادی در قالب تولید کاال 
ــود و توزیع کاال در قالب  ــه و توزیع آن تعریف می  ش و مبادل
ــازار یا تجارت نمود پیدا می  کند. در طول تاریخ برای توزیِع  ب
مازادِ کاالهای تولیدی از راه  ها بهره گرفته شده است. توسعۀ 
ــی،  ــادی و به دنبال آن ایجاد راه، نیازمند عوامل سیاس اقتص
ــلجوقی به  ــی دورۀ س ــت. با بررس اجتماعی، فرهنگی و... اس
ــی  ـ  اقتصادی و سیاسی   ـ  فرهنگی دست  فهمی از روابط سیاس
ــات بنیادی همچون تبیین مفهوم  خواهیم یافت. انجام اقدام
ــهری و یا استفاده از زبان فارسی به عنوان زبان دربار  ایران ش
و ظهور نهادهای اجتماعی و اقتصادی شهری به دست وزرای 
ــدن یک حکومت فراگیر و مقتدر  این دوران موجب پدید آم
ــد و  ــتقرار این حکومت مرکزی عالوه بر رش ــد. نتیجۀ اس ش
ــه در پی آن عمران و آبادانی و  ــق اقتصادی، امنیت بود ک رون

به خصوص ساخت کاروانسراها و رباط  ها استمرار یافت.
     دورۀ حکومت سلجوقیان از ادوار درخشان تمدن ایرانی ـ 
ــت که در آن هنرهای گوناگون به چنان حدی از  اسالمی اس
تعالی و پیشرفت می  رسند که در کمتر دوره  ای از تاریخ ایران 
می  توان مانند آن را سراغ گرفت. اثربخشی معماری سلجوقی 
ــالمی ایران بسیار تأثیر گذار بوده  در درون معماری دوران اس
است. همچنین معماری این دوره پیشرفت معماری در سده 

ــلجوقیان در  ــهم چشم گیر س ــت. س های بعد را رقم زده اس
ــتر در نهادینه شدن شماری از قالب  های  معماری ایران، بیش
ــلجوقی  ــن معماری ایران و نیز توانایی هنرمندان دورۀ س که
ــت. با  ــهود اس ــرای خلق تنوع و زیبایی در این معماری مش ب
ــی و مقایسۀ شماری از این آثار می  توان وحدت  مطالعه ، بررس
ــجامِ بسیاری از خصوصیات و ویژگی  های معماری ایران  و انس

در ادوار مختلف تاریخی را بازشناخت.
ــکل  گیری ایدۀ این پژوهش بررسی و  ــی در ش      عامل اساس
چگونگی اثرگذاری مؤلفه  های اقتصادی ـ سیاسی بر معماری 
بناهای میان ِ راهی است؟ آیا تحوالت و تغییرات به  وجودآمده 
ــلجوقی در  ــالمی عصر س ــکل  گیری معماری اس ــد ش در رون
ــت؟ با توجه به  ــن دوره نمود پیدا کرده اس ــراهای ای کاروانس
ــاخت این آثار، این ویژگی  ها کدام    نوع کاربری و بازۀ زمانی  س

ــراها از دید  ــد؟ منابع و تحقیقات در زمینۀ  تحلیل کاروانس ان
ــی الگوهای معماری )به  خصوص کاروانسراهای پیش از  بررس
ــت و در مقاالت و کتب موجود در این  دورۀ صفویه( اندک اس

زمینه، تنها به معرفی آثار پرداخته شده است.

جغرافیای تاریخی سلجوقیان
ــگ از جنگ  های  ــت حکومت طغرل  بی ــلجوقیان ترک تح س
ــامانیان و آل  بویه و نابسامانی داخلی حکومت  داخلی میان س
غزنویان بهره جستند و از آسیای مرکزی )قزاقستان( به سوی 
ایران حرکت کرده و غزنویان را از صحنۀ سیاسی عقب زدند. 
ــیای میانه به سوی ایران حرکت  سلجوقیان از 416 ق از آس
کردند و تا سال 535 ق به مدت حدود صد سال  بر قلمرویی 
ــلجوقیان، تمدن  ــالل دورۀ س ــیع حکومت کردند. در خ وس
ایرانی به قلل پیشرفت  های معنوی و مادی  ای دست یافت که 
ــید )لمبتون، 1363: 10(.  در ادوار دیگر هرگز به پای آن نرس
ــیطره و تغییر خالفت  ــلجوقیان در عرصۀ سیاسی نیز با س س
ــلطۀ امرای شیعی در بغداد و نبرد مالزگرد )450ق(  تحت س
ــوریه قلمرو حکومت خود را  ــتیال بر آناتولی و شمال س و اس

وسعت دادند )تصویر 1(.
     از لحاظ جغرافیایی قلمرو حکومت سلجوقی را می توان با 
ــانیان انطباق داد. در این دوره مراکز حکومتی  حکومت ساس
مرو، نیشابور، ری، اصفهان، و بغداد از اهمیت ویژه  ای برخوردار 
ــلجوقیان به معنای دورۀ  ــدند. حکومت حدوداً صدسالۀ س ش
ــوری  صلح  آمیِز بهبود اقتصاد و عصر طالیی فرهنگ برای کش
بود که با جنگ  های مداوم و تغییرحکومت به سستی گراییده 
بود. آنان یکی از قدرتمندترین حکومت های ایران را تأسیس 
کردند و توانستند با به  کارگیری عناصر نظامی ترک و دیوان

 ساالری ایرانی، نظاِم سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 
ــوی ایرانی ایجاد کنند  ــی در جامعۀ تحت امر خود با الگ نوی
ــالجقه به هیچ وجه  ــای س ــاررودی، 1388: 70(. ترک  ه )کن
ــران را از میان بردارند،  ــد تا تمدن کهن ای ــدد برنیامدن در ص
ــه ارزش واقعی ایران را کاماًل درک کردند و از آن با تمام  بلک
ــکیالت منظمی به  قوا دفاع کردند. در طول این مدت که تش
ــاختمان  هایی که از منظر  ــود آمده بود تعداد زیادی از س وج
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ــاده دارند در  ــانی ارزش فوق  الع ــاخصه  های معماری و انس ش
ــد )سیرو، 1349: 18(. تمدن ایران در  سرزمین ایران برپا ش
زمان حکومت سلجوقیان به منتهی درجۀ ظرافت و زیبایی در 
ــید؛ و در نتیجه، شاید بتوان گفت دوره  ی  هنر و معماری رس

تازه   ای در تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران پدید آمد.

ساختار سیاسی حکومت سلجوقیان
ــک ایرانیان،  ــرک با کم ــلجوقیان ت ــرکار آمدن س پس از س
ــانیان ایجاد کردند که  ــاختار سیاسی جدیدی مشابه ساس س
در این ساختار سیاسی ایرانیان در وزارت و ترکان در ساختار 
نظامی سهم داشتند و اندیشه ایران شهری1 را نهادینه کردند. 
ــۀ حاکم بر  ــهری به عنوان اندیش ــۀ ایران ش ــاس اندیش بر اس
ُملک  داری ایرانی که از دوران باستان جزئی از اندیشۀ سیاسی 
ــاهی به عنوان  ــاه و نمادهای ش حاکم بر جامعۀ ایران بود، ش
ــی ایران مطرح شد.  یکی از مؤلفه  های هویت تاریخی و سیاس
ــبیه نظریۀ سلطنت در ایران باستان  این نظریه در نگاه اول ش
ــوی خدا منتسب می  شود و سایۀ هیبت  است و سلطان از س
خدا بر روی زمین است )ستارزاده، 1386: 171(. سلجوقیان 
ــتفاده کردند که این موضوع  ــز از این الگوی ملک  داری اس نی
ــتِ اثر نخبگان ایرانی بود )مؤمنی، 1391: 20(. مهم  ترین  تح
ــلجوقی، نهاد وزارت بود.  و قدرت مندترین نهاد در حکومت س
ــتگاه حکومتی به شمار  ــلجوقیان، محور دس وزیر دستگاه س
ــکیالت  ــلطان، عهده  دار تمام تش می  رفت و به عنوان نایب س

ــت  ــتگاه مرکزی قرار داش ــوری بود که تحت نظارت دس کش
ــتاری و اسماعیلی، 1391: 179(. دیوان ساالران2 ایرانی در  )س
ِسمت وزارت دست به اقدامات ارزشمندی در عرصۀ سیاست، 
ــه دنبال آن اقتصاد زدند که در نتیجۀ آن در این  فرهنگ و ب
ــتقرار نظری و عملی  ــبی برای ظهور و اس ــاع مناس دوره اوض

حکومت مرکزی متمرکز و مقتدر فراهم آمد. 
ــخص دوم مملکت بر  ــلجوقی وزیر در مقام ش      در دوران س
کلیۀ امور کشور اعم از دینی و دنیوی نظارت داشت و اجرای 
ــور از قبیل  ــاه در خصوص آبادانی کش ــی از وظایف ش بخش
ــی  ــاخت مراکز آموزش ایجاد راه  ها و تعمیر پل  ها و... و نیز س
ــت. دو  ــبرد امور دینی و فرهنگی را بر عهده داش جهت پیش
ــی  ــیار بر روابط سیاس ــر مقتدر ایرانی بس ــاالر و وزی دیوان س
اثرگذار بودند. دستاورد این دیوان  ساالران برجسته را می  توان 
ــه عنوان ذکر کرد: نخست ایجاد سپاه منظم و ثابت  تحت س
که هم اعضای سرکش و آشوبگر خاندان سلجوقی را سرکوب 
ــخگوی انگیزۀ توسعه  طلبی سالطین سلجوقی  کند و هم پاس
باشد؛ دوم سازماندهی دیوان  ساالری  ای که در آن سنت اداری 
ــالمی به بهترین وجه به کار گرفته شود؛ و باالخره  ایرانی  ـ  اس
احیای مذهب و سنت در ایران غربی و عراق از طریق احداث 

نهادهای آموزشی )ستارزاده، 1386: 78(.
ــلۀ  ــس سلس ــک کندری وزیر طغرل  بیک مؤس      عمیدالمل
ــالن بود. کندری سالطین  ــین او آلب  ارس ــلجوقی و جانش س
سلجوقی را با فرهنگ ایرانی آشنا ساخت و به دستگاه حکومت 

.)David Collection :تصویر 1. نقشۀ وسعت قلمرو حکومت و شهرهای مهم سلجوقیان )مأخذ
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ــید و زبان رسمی دربار را نیز به فارسی  رنگ بوی ایرانی بخش
ــتمر وزیر  ــه دهه مس تغییر داد. خواجه نظام  الملک حدود س
ــالن، اتابک و ملکشاه سلجوقی بود. به عقیده برخی  آلب ارس
ــهورترین وزیر  از مورخان، خواجه نظام  الملک را می  توان مش
ــتیانی، 1385: 508(.  ــالم دانست )اقبال آش ایرانی بعد از اس
ــیار مهم خواجه نظام  الملک، فرمان ساخت  یکی از اعمال بس
ــر فاطمیون در مصر و  ــل مذهبی با تفک ــا برای تقاب نظامیه  ه
اسماعیلیه در ایران بود. او عالوه بر نظامیه در شهرهایی چون 
ــابور، و... مساجد و کاروانسراهایی احداث کرد و  اصفهان، نیش
ــهرها و ایمنی راه  ها شد )همان،  باعث رونق و آبادانی اکثر ش

.)508
ــهرهای قلمرو  ــحنه  های3 نظامی در تمامی ش ــتقرار ش      اس
حکومت سلجوقیان و حفظ ثبات سیاسی و اجتماعی، موجب 
ــد و رونق فعالیت  های اقتصادی به  ویژه در حوزۀ بازرگانی  رش
ــی متمرکز دیوان  ساالری، کمک  ــد. استقرار ساختار سیاس ش
ــعۀ خطوط ارتباطی و به دنبال آن موجب ایجاد بناها  به توس
ــانی، امنیت و گسترش نظام بازار در  و مؤسسات خدمات رس
ــفی  فر، 1390: 60(. توسعۀ  قلمرو پهناور ایران  انجامید )یوس
ــه راه عالوه بر  ــته ب ــاخت بناهای وابس را ه  های کاروان  رو و س
ــد نظامی  و به منظور ایجاد  انگیزه  های اقتصادی برای مقاص
ارتباط با حکومت مرکزی و برقراری امنیت در شهرها در این 

دوره مورد توجه ویژه قرار گرفت.

شکوفایی اقتصادی سلجوقیان
ــلجوقی را می  توان به سبب نگاه  ــتقرار امنیت در دوران س اس
ــادی و نیاز به تجارت  ــعه اقتص ــد و توس ویژۀ حکومت به رش
ــان و  ــکوفایی تجارت در خراس ــوان مثال ش ــت. به عن دانس
ــهرهای آن نتیجۀ سرکوب راهزنان و برقراری امنیت راه  ها  ش
ــلطنت ملکشاه  ــنجر بود و یا در اواخر س ــلطان س در زمان س
کشور از چنان رونق اقتصادی و امنیت برخوردار بود که نیمی 
ــپاه به دورترین نقاط در خراسان  از برات افراد مواجب  بگیر س
ــهرهای روم )انطاکیه( حواله می و نیمی دیگر به یکی از ش
ــتارزاده، 1386: 188(. با برقراری امنیت رفت   شده است )س
ــۀ کاالهای بازرگانی بین  ــد کاروان  ها و حجم زیاد مبادل و آم
شرق و غرب، نیاز به ساختمان  های میان ِ راهی و ایستگاه  های 

ــد. بدین طریق مسافران و  ــاس ش کاروانی بیش از پیش احس
ــتند از مدیترانه تا بلخ طی  کاروانیان با خیال راحت می  توانس
طریق کنند. زیرا تعداد ساختمان  های مورد احتیاج مسافران 
در طول راه افزایش یافته بود که تعدادی از آنها تا زمان حاضر 

هنوز بر جای مانده  اند )سیرو، 1349: 19(.
ــانِ  راهی مانند  ــاخت  های می ــترش زیرس ــاخت و گس      س
ــراها ـ که طبیعتاً نیازمند هزینۀ فراوانی برای ساخت  کاروانس
ــهرهای واقع  ــود ـ موجب رونق اقتصادی و بهبود تجارت ش ب
ــیوه  های مختلف فراهم  ــیر می  شد. این هزینه  ها به ش در مس
ــاری که این امر،  ــد. دریافت عوارض از کاروان  های تج می  ش
ــا و بازرگانان را در پی  ــت و آمد کاروان  ه ــق تجاری و رف رون
ــن هزینه  ها بود[  ــیوه  های فراهم کردن ای ــت ]یکی از ش داش
ــران، 1392: 159(. مراکز صنعتی و تولیدی،  )رحمتی و دیگ
ــاری و بازارهایی برای  ــتگاه  های تج ــکی و یا ایس تجارت خش
ــه  ورانی  ــالطین از بازرگانان و پیش تولیدات خارجی بودند. س
ــکیالت رسمی و  حمایت می  کردند که معموالً به بعضی از تش
یا غیررسمی تعلق داشتند. در مجموع ]بازرگانان[ کاروان  های 
ــرافیت نظامی قرار داشتند و از  ــطح اش تجاری پایین  تر از س
خود حکّام محلی غنی  تر و ثروتمند تر بودند. مسئولیت ساخت 
ــا و تجار بود که به  ــه و آثار هنری بر عهدۀ این کاروان  ه ابنی
انواع جدیدی از معماری عظیم )خان  ها، بازارها، کاروانسراها، 
جاده  ها، پل  ها و غیره(، و تنوع سلیقه و ذائقه  ها انجامید )گرابر 
ــته به راه  ــی از ابنیۀ وابس ــاوزن، 1391: 373(. برخ و اتینگه
موقوفه بود و بانیان آنها در ساخت آنها سنت اسالمی وقف را 
ــلجوقی مجدداً احیاء گردید ـ پاس داشتند  ـ که در دوران س
یا اینکه آبی را وقف کاروانیان و کاروانسرا کرده و در مواردی 
ــی را وقف تعمیر و  ــت محصوِل زمین ــۀ حاصله از برداش هزین
ــرا می  کردند. کاروانسراهاي سده  های پنجم  نگهداری کاروانس
ــم هجری قمری جلوۀ عمده اي از معماری ایران است  و شش
ــته  ای از تحوالت اجتماعی و اقتصادی زمانۀ  ــان برجس که نش

خویش دارد )همان، 387(.

رباط  ها و شبکۀ راه  ها  در دورۀ سلجوقیان
ــد امنیت اجازۀ پیشرفت   های اقتصادی  همان  طور که بیان ش
ــلجوقیان  ــاد راه  های مواصالتی در قلمروی حکومت س و ایج
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ــاه در سال 465ق  ــاخت. با روی کار آمدن ملکش را ممکن س
شهرهای خراسان از جمله نیشابور در مسیر راه کاروانی  ای قرار 
داشتند که عراق و بغداد، بزرگ ترین مراکز مصرفی خاورمیانه 
ــاخت )رحمتی و  ــاورای آن را به ماوراءالنهر متصل می  س و م
دیگران، 1392: 158(. توسعۀ اقتصادی در جغرافیای پهناور 
ــر ایران  ــده  ا ی از راه  ها را در سراس ــبکۀ پیچی ــلجوقیان ش س
ــاهراه خراسان بود که  ــهورترین این راه  ها، ش پدید آورد. مش
ــاه،  ــرق می  رفت و تختگاه خالفت را از طریق کرمانش به مش
ــهرهای مرکزی کرانۀ سیردریا  ــابور به ش همدان، ری، و نیش
ــعب  ــاه راهی به تبریز و اردبیل منش وصل می  کرد. از کرمانش
ــده به اصفهان می  رسید. از  ــد. در همدان راهی جدا ش می  ش
ــابور راه  هایی به  ــان و اردبیل، و از نیش ــز راهی به زنج ری نی
ــتان منشعب می  شد. راهی دیگر  طبس، قائن، هرات، و سیس
ــرقی می  رفت و بغداد را به بصره وصل می  کرد و  به جنوب ش
ــیراز می  رسید. راه  های دیگری نیز  از بصره راهی به اهواز و ش
ــابور؛ و  ــیدند که از اصفهان، ری، یزد و نیش ــیراز می  رس به ش
ــتان می  آمدند. اساس تقسیمات  از سیرجان و کرمان و سیس
اداری امپراتوری سلجوقی انطباق دقیقی با تقسیمات والیتی 
ــاس مطالعات میدانی و  ــت )اکبری، 1388: 12(. بر اس نداش
ــراها و رباط  های  ــه  ای تنها تعداد معدودی از کاروانس کتابخان
ــاهراه خراسان مربوط به دورۀ سلجوقی  اند که به  باقی ماندۀ ش
ــرف و رباط  ــرقی  ترین نقطه عبارت اند از رباطِ  ش ترتیب از ش
چاهه در مرز سرخس، رباِط انوشیروانی در در 42 کیلومتري 
ــمنان به طرف دامغان و تعدادی که در مسیر ری به  شرق س

قم جاي گرفته است )نقشه 1(.
ــرا واژۀ رباط ذکر  ــای کاروانس ــه ج ــلجوقی ب      در دورۀ س
ــری در بخش  ــای دوم تا پنجم هج ــت. طی قرن  ه ــده اس ش
ــار منابع مختلف تاریخی،  ــان بزرگ به اعتب عمده ای از خراس
ــاهد نبردهای طوالنی میان ساکنان آن و تجاوزگران ترک  ش
ــمال این  ــی در گروه  های مختلف، ش ــی در پ ــتیم که پ هس
ــاره به این  ــه را مورد تجاوز قرار می  دادند. در ضمن اش منطق
ــت  درگیری  ها با نام رباط برخورد می  کنیم که عبارت بوده اس
ــانیان برای دفاع از سرزمین  های خود  از محل استقرار خراس
در برابر یورش هایی که صورت می  گرفت. رباط  های نخستین، 

ــتحکامات ساده ای بودند در نقاط بی  حفاظ مرزی که می اس
 توانستند پناهگاه گروهی جهادگر باشند و در ساده  ترین شکل 
ــتحکاماتی در اطراف، اتاق  های زندگی،  ــامل یک دیوار اس ش
انباراسلحه، انبار تدارکات و برج برای عالمت دادن بودند. گاه 
ــرج دیده  بانی بود )کریمی، 1375: 508(. با  رباط فقط یک ب
ــلجوقی، بسیاری از این  برقراری امنیت به  خصوص در دورۀ س
رباط  ها که محل جهاد )جهاد اصغر( بود و در کنار استفاده از 
ــرای اقامت کاروانیان به محلی برای جهاد با نفس )جهاد  آن ب
اکبر( و تعلیم و تعلم اهل تصوف تبدل شد. بر اساس بررسی

ــم و منطقۀ  ــتر این رباط  ها در راه ابریش  های انجام  گرفته بیش
ــان )مهد تصوف( جای داشته است. کاروانسراها مرکب  خراس
از دو واژۀ کاروان و سرا است و از آن به عنوان سرای کاروان، 
ــه کاروان در آن منزل می  کند، نام  ــه، و کاروانگاه ک کاروان خان
برده شده است )لباف  خانیکی، 1392: 36(. کاروانسرا معموالً 
ــي در میان اضالع  ــه و گاه ــت که در گوش داراي حصاري اس
دیواره  هاي آن برج  هایي قرار گرفته است، به طوري که دروازه 
ــافران  ــراها، اتاق  هاي مس میان دو برج جاي دارد. در کاروانس
معموالً پیرامون حیاط ساخته مي  شود و محلی برای نگهداری 

احشام دارد.

رباط ماهی 
ــرا یا رباط ماهی در کرانۀ کَشَف  رود و 65 کیلومتری  کاروانس
ــده است. این بنای  ــرق ]جادۀ[ مشهد به سرخس واقع ش ش
ــته به راه طوس به مرو است.  ــکوه یکی از تأسیسات وابس باش
ــی در بقایای رباط ماهی  تزیینات و آجرکاری با نقوش هندس
ــرف مربوط به دوران سلجوقی است. در حال  همانند رباط ش
حاضر اکثر قسمت  های بنا فرو ریخته و به ویرانه تبدیل شده 
ــکوه و عظمت آن در زمان آبادانی  ــی بقایای آن هنوز از ش ول
ــهری و نعمتی،  ــاف خانیکی و بختیاری ش ــت دارد )لب حکای
ــود رباط ماهی  ــی و کالیس در کتاب خ 1392: 282(. کیان
ــته  اند. فضای معماری رباط  ــق به دورۀ غزنویان دانس را متعل
ــینی بر فراز ورودی، چهار ایوان در  ــتمل بر شاه  نش ماهی مش
ــار ضلع بنا، اتاق ها و حجرهایی در اطراف حیاط مرکزی و  چه
ــت حجرها بوده است. ایوان بلند ورودی  اصطبل  هایی در پش
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نقشۀ 2. طرح سه  بعدی رباط ماهی )مأخذ: نگارندگان(                                  نقشۀ 3. پالن رباط ماهی )مأخذ: کیانی، 1373: 96(.   

نقشۀ 4. برش سه  بعدی رباط ماهی )ترسیم از: نگارندگان(                            تصویر 2. آجرکاری رباط ماهی )مأخذ: لباف و دیگران، 1392(.    

ــمت جنوب و در میان دو نیم  برج استوانه  ای تعبیه شده  در س
ــت )همان، 283(. رباط ماهی یکی از نمونه های نخستین  اس
ــورت تاالرهای  ــه در آن اصطبل  ها به ص ــت ک ــرا اس کاروانس
ــت حجره  های کاروانسرا پدیدار شده  مستطیل شکلی در پش
ــازه  ای را در مقابل طراحی  ــئله ت ــاط آنها با حیاط، مس و ارتب
ــرا به وجود آورده است )تصویر 2( و )نقشه  ــجم کاروانس منس

2 و 3 و 4(. 

رباط شرف 
ــاهکارهای معماری ایرانی  ــرای رباط شرف یکی از ش کاروانس
است که در دوران سلجوقی و در کنارۀ راه ابریشم و در مسیر 
ــده است. این کاروانسرا یادآور  سرخس به نیشابور ساخته ش
ــان از اهمیت فراواني برخوردار  ــت که جادۀ خراس زماني اس
ــر ایران  ــارت و امنیت کامل راه  ها در سراس ــوده و رونق تج ب

نقشۀ 1. مسیر فرضي راه ابریشم در دورۀ سلجوقی )مأخذ: کیانی،1375: 597(.
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وجود داشته است. این کاروانسرا در دورۀ سلجوقی و در کنار 
کاروانسرای قدیم   تری احداث شده که بقایای آن هنوز در زیر 
ــادور حیاط دوم موجود  ــترخان  های حیاط اول و دورت کف ش
ــالمی است. زیرا در  ــلماً متعلق به قرون اولیۀ اس ــت و مس اس
ــته شده از  ــوم و چهارم هجری نوش کتاب  هایی که در قرن س
ــت )لباف  ــده اس آن به عنوان رباط انکره یا آبگینه نام برده ش
ــاخت  ــی و دیگران، 1392: 284(. از تاریخ ابتدایی س  خانیک
ــت، قدیم  ترین تاریخ موجود در بنا  آن اطالعی در دست نیس
ــد. این رباط در سال 548ق توسط  مربوط به 504 ق می  باش
غُز ها نیمه ویران شد و بر اساس کتیبه ایوان انتهایی در سال 
ــیاب به نام »قتلع سیدی  549ق به اهتمام بانویی از آل افراس
ــت )گدار، 1378: 181(. رباط شرف  ــده اس ترکان« تعمیر ش
ــط شرف  الدین طاهر، حکمران ناحیۀ خراسان  در 549ق توس
که مجدداً به صدارت سلطان سنجر رسیده بود، ساخته شده 
است و طبق روایات مختلف نام رباط از نام این شخص گرفته 

شده است. 
     رباط شرف متشکل از دو حیاط متصل به هم است که هر 
ــلجوقی پیروی می  کنند.  یک از الگوی چهارایوانی معماری س
ــد در ایوان جنوبی به همراه  ــب چهارایوان به همراه گنب ترکی
میان سرا را می  توان در مساجد سلجوقی همچون مسجد جامع 
ــتان، زواره، و... مشاهده کرد. از دیگر فضاهای  اصفهان، اردس
ــمت ایوان  ــت که در دو س ــن رباط دو فضای چهارصفه اس ای
ــای کوچک چهارصفه از  ــرار گرفته اند. این خانه  ه انتهایی ق
کهن  ترین نمونه  ها به شمار می  رود که بعدها در سرزمین  های 
ــاخت آن باب شد )پیرنیا، 1387: 193( این طور  دیگر هم س
ــد که حیاط ابتدایی این رباط جایگاه مسافران  به نظر می  رس
معمولی بوده که آنجا به استراحت می  پرداختند و حیاط دوم 
که بزرگ  تر نیز بوده با توجه به پیشینۀ رباط   ها به افراد خاص 
ــم آیینی اختصاص داشته است )تصویر 3 و  و برگزاری مراس

4( و )نقشۀ 5 و 6(. 
ــری پیرامون هر دو حیاط کاروانسرا و مقابل       رواقی سراس
ــجد در هر یک از سراها که  ــتن دو مس اتاق  ها قرار دارد. داش
هر کدام محرابی با تزیینات گچی در کنار در ورودی دارد، از 
ــت. در مدخل ورودی و در طرفین  ــای بارز این بناس ویژگی  ه

سردر رفیع رباط شرف دو تاالر دراز قرارگرفته که محل اقامت 
ــت. در دو طرف مدخل بنا دو اصطبل دراز  نگهبانان بوده اس
ــده است )سیرو،  ــاخته ش در کنار دو تاالر برای چارپاداران س
ــرا همواره مشکل و از  1349: 97(. فراهم کردن آب کاروانس
ــزایی برخوردار بوده است. آب مصرفی رباط شرف  اهمیت بس
ــودن آب، از آب باران  ــترس نب به دلیل دورافتادگی و در دس
ــوی ناودان  های  ــت. آب باران از بام  به س ــده اس فراهم می  ش
ــت و ناودان  ها که لنگچه  هایی  ــره  ای سراشیب می  شده اس ش
ــتند، از طریق جویی آب را به آب  انبار کاروانسرا  ــنگی هس س

می  رساندند )همان، 193(.

رباط انوشیروانی
ــیر کاروان رو ایالت قومس )کومس(  ــیروانی در مس رباط انوش
ــان در گردنۀ آهوان  ــمنان و دامغ ــهرهای س در حد فاصل ش
ــیروانی  ــداث بنای رباط انوش ــت. دربارۀ اح ــای گرفته اس ج
ــته  اند. از جمله ویلیام جکسون  آهوان مطالب گوناگونی نوش
ــرو انوشیروان می  داند.  ــانی و خس آن را از بناهای دورۀ ساس
ــور هرتسفلد و شرودر این کاروانسرا را منتسب به  ولی پروفس
شرف  المعالی انوشیروان پسر فلک  المعالی منوچهر فرمانروای 
ــال  های 420ـ 441ق در  آل زیار )زیاریان( می  داند که در س
ــت،  ــته اس ــمتی از ایالت قومس حکومت داش جرجان و قس
می داند )کیانی، 1375: 602(. اعتمادالسلطنه در کتاب خود 
رباط انوشیرواني را چنین توصیف کرده است: »رباطي که در 
ــیرواني، بسیار قدیمي  ــت معروف به رباط انوش این محل هس
ــان دیده  ــفر خراس و به قدمت آن رباطي در ایاب و ذهاب س
ــنگ و گچ و آجر است. چهار ایوان  ــده. تمام این بنا از س نش
ــاع ایواني که به جاي داالن  ــمت دارد و ارتف بلند در چهار س
ــرا که در طرف ورودی آن بوده، چهار ده  ــت و در کاروانس اس
ــود. ارتفاع سه ایوان دیگر ده ذرع و در چهار سمت  ذرع مي ش
ــي است. بر روي 26 پایه و  حجرات از چهار طرف غالم  گردش
ــي غالم  گردش  ها، همه با آجر  طاقات ایوان  ها و حجرات ضرب
ــرده  اند و قطر  ــنگ و گچ، پاالنه ک ــت و روي همه را با س اس
پاالنه حاال نیم ذرع مي شود و مجردي  ها و پایه ها و دیوار چهار 
ــنگ و گچ است. عرض داخل رباط  بدنه از خارج یک  جا از س
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44 قدم و طول 64 قدم و از خارج 90 قدم طول و همین قدر 
ــاي طاقات و امثال آن از آجرهاي معمولي  عرض دارد. آجره
ــت و لیکن آجرهاي راه  پلۀ پشت  این زمان قدري بزرگ  تر اس
ــت. بیست و دو حجره در این رباط   بام خیلي قطور بزرگ اس

هست« )اعتمادالسلطنه، 1372: 1652(.
ــازي شده       این بنا در دورۀ صفویه و ایلخاني تعمیر و بازس
ــي از آثار بازسازي آن در دروازۀ ورودي و داالن  است و بخش

بنا به چشم مي خورد. 
ــیروانی بنایي چهارایواني است و طول هر ضلع       رباط انوش
ــت. رباط انوشیروانی داراي سردري  آن از بیرون  74 متر اس
رفیع، با چهار طاق  نما در طرفین است. پوشش سردر ترکیبي 
ــه اي با مالت گچ و خاک و به  ــنگ رودخان از آجر ختایي و س
ضخامت 60 سانتي متر است که به صورت پاتوپا در دو اندازۀ 
ــت. در دو طرف ایوان، سکوهایي براي  ــده اس مختلف اجرا ش

    تصویر 3. حیاط اول رباط شرف                                     تصویر 4. ایوان جنوبی و آب  انبار حیاط دوم رباط شرف 
)عکس از: بهمن سلطان احمدی(.    )عکس از: بهمن سلطان احمدی(.    

نقشۀ 5. طرح سه  بعدی رباط شرف )مأخذ: نگارندگان(.                        نقشۀ 6. پالن رباط شرف )مأخذ: گدار،1387: 178(.        
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ــده است. در جبهۀ  ــتراحت و محلي براي بارانداز ایجاد ش اس
ــزه دار، هدایت کنندۀ  ــوار بر قوس تی غربي ایوان،  راه  پله اي س
ــت. در دو ضلع غربي و شرقي دو  ــت  بام اس ــافران به پش مس
ــاور و دو ورودي به رواق هاي دور تا دور  ــه دو اتاق مج روزن ب
حیاط مي پیوندد. حجره ها به وسیله رواق ها به حیاط مرکزي 
ــت. بنا چهار ایواني است و حیاط مرکزي آن  متصل شده اس
مستطیلی به ابعاد 40 ×30 متر است. پشت رواق  ها اتاق  های 
مستطیل  شکل و قرینه  جای گرفته است. در چهار گوشۀ این 
ــک وجود دارد که هر یک  ــرا فضای چهارایوانی کوچ کاروانس
ــد این  ــتند )حاتم، 1379: 91(. به نظر مي رس ــتقل  هس مس
ــیم  فضاهای چهارایوانی که هر یک از آنها به چند بخش تقس
شده  اند، محلي براي استقرار چارپایان مطبخ، انبار، و ... بوده 
ــودن این فضاها  ــکوبه ب ــت. داغ طاق ها دلیلي براي دو اش اس
ــت. آب  انبار چهارضلعي واقع در وسط حیاط مرکزي رباط   اس
ــراي مزبور داراي پانزده برج است  از بین رفته است. کاروانس

ــته به آن قطور است )تصویر 5( و )نقشۀ  که دیوارهاي پیوس
7 و 8(.

رباط  های مسیر ری به قم
ــیر از  ــیر از ری به قم می   رفتند. یک مس ــا از دو مس کاروان  ه
کرانۀ شرقی حوض سلطان که در دوران سلجوقی دارای رونق 
ــتفاده فراوان بوده  ــا دوران صفوی راهی معتبر و مورد اس و ت
ــت. این مسیر در تمام دوران اسالمی تا پایان  است، می  گذش
ــت. به  ــهر بوده اس ــر صفوی کماکان راه اصلی این دو ش عص
ــان دورۀ اسالمی به کرات  همین علت مؤلفان و جغرافی  نویس
از این مسیر نام  برده اند. ولی بعد از تغییر مسیر قم به ری در 
ــتفاده از راه دوم )مسیر غرب دریاچۀ حوض  عصر قاجار و اس
سلطان( از سال 1264ق این راه و کاروانسراهای آن به  تدریج 
ــا طغیان  های مکرر رود  ــدند )عرب، 1385: 99(. ب متروک ش
ــیر قدیمی از بین رفت  ــور به حوض سلطان رونق این مس ش

نقشۀ 8. پالن رباط انوشیروانی )مأخذ: کیانی،1362: 210(.          

  تصویر 5. نمای کلی رباط انوشیروانی )عکس از: مریم سید حمزه(.

تصویر 7. طرح سه  بعدی رباط انوشیروانی )ترسیم از: نگارندگان(.        

29



ــلطان جایگزین آن شد. در  ــیر جدید در غرب حوض س و مس
مسیر شرقی حوض سلطان می  توان تعدادی از کاروانسراهای 
ــیر راه متروک مانده  ــر اثر تغییر مس ــلجوقی را که ب دورۀ س
ــاهده کرد. عصر سلجوقی دورۀ اوج رونق و آبادی این   اند، مش
ــیر بود که در طی آن کاروانسراهای دیر کاج، کاروانسرای  مس
قلعه  سنگی کوه  نمک، کاروانسرای قلعه  سنگی علی  آباد ساخته 

شدند )تصویر 6(.

1. رباط دیرکاج )محمدآباد(
با همه معیارها و اطالعاتی )اعم از شیوه و اسلوب کار و نقشه( 
ــت که رباط دیرکاج  ــت داریم نمی  توان تردید داش که در دس
ــلجوقی ساخته شده است. به  خصوص  )محمدآباد( در دورۀ س
ــلجوقی قمرود یکی از دوره  های درخشان خود  که در دوره س
ــر می  گذرانده است )کابلی، 1378: 110( . اصطخری  را از س

درباره این بنا گفته: 
ــت و کاج در عهد       »از دیر الجص تا دیر کاج نیز بیابان اس
قدیم دهی معمور بوده است، در حال حاضر هیچ کس در آن 
مقیم نمی  باشد اال چون کاروان گذار کند آنجا منزل سازد  و 
ــور هست و آب خوردن ایشان را از  آنجا چاه  های چند آب  ش
ــود و از کاج تا قم  ــد که در حوض  ها جمع می  ش باران می  باش

یک منزل است« )اصطخری، 1347: 242(.

ــاط دارد. در حیاط   ــنگی دیر کاج دو حی ــرای س      کاروانس
بزرگ تر چهار ایوان در مرکز اضالع قرار گرفته است و پیرامون 
ــرار دارد. در  ــری ق ــاط در پیش روی اتاق  ها رواقی سراس حی
ــۀ کاروانسرا چهار برج گرد و در میانۀ هر ضلع یک  چهار گوش
برج گرد بدون روزن تعبیه شده است. در واقع کاروانسرا هفت 
ــرا همانند همۀ  ــتند. این کاروانس ــرج دارد که تو خالی هس ب
کاروانسراها دارای حجره  هایی در چهار طرف است و در برخی 
ــمت  ها مال  بند یا باراندازی دارد. دِر جلوی کاروانسرا به  از قس
صورت ستون  هایی است چهارگوش که با طاق  ها و قوس  هایی 
ــد. هرچند بنا از  ــقف  ها آجری  ان ــتند و س به هم متصل هس
ــنگ ساخته شده است ولی سازندگان بنا در انتخاب سنگ  س
ــدن آن نهایت دقت و ظرافت را به خرج داده  اند و پس  و چی
ــی هم کرده  اند )کابلی،  ــنگ  ها با ساروج بندکش از چیدن س

.)109 :1378
ــاخته  ــنگ س ــتحکم پیرامونی رباط با الشه  س      دیوارۀ مس
شده است. در این حصار هفت برج دیدبانی مستحکم مستقر 
ــت. ایوان جبهۀ غربی بنا )درست روبه  روی ورودی(  ــده اس ش
ــت و در دو طرف دارای فضاهای  ــیع  تر از سایر ایوان  ها اس وس
ــت؛ یکی ساختمان دوطبقه کنج شمال  متفاوت و ویژه  ای اس
ــه به نظر جایگاه  ــا اتاق  هایی مجلل و خوش  منظره ک غربی ب
افراد خاص است و دیگر فضای مستطیل شکل طبقۀ همکف 
ــب با جایگاه ویژه را  همین جبهه که عملکرد خدماتی متناس
ــته و احتماالً اصطبل اختصاصی بزرگان ساکن در طبقۀ  داش
ــت )عرب، 1385: 99(. در این کاروانسرا آب  فوقانی بوده اس
ــده  ــافران از آب  انبار داخل مجموعه تأمین می  ش مصرفی مس
ــت. این آب  انبار در بخش شرقی کاروانسرا در زیر حجره و  اس
ایوان و جلوی آن ساخته شده است که دِر آن به سمت حیاط 
ــرقـ  که ورودی کاروانسرا در  ــده است. در سمت ش باز می ش
آنجا قرار دارد ـ حیاطی ساخته شده است که 40 متر پهنا و 
ــرا( درازا دارد )کابلی،  97 متر )یعنی به اندازۀ عرض کاروانس
1378: 110(. این حیاط دیوارهای کلفت از ورقه  های سنگ 
ــه دِر ورودی  دارد که ارتفاع چندانی ندارد و احتماالً دارای س
ــرا فاقد حجرات و تأسیسات  ــت. این حیاِط کاروانس بوده اس
ــتوران  ــام و س ــت و  احتماالً برای نگهداری احش ــی اس جانب

تصویر 6. نقشۀ راه  های قم به ری )مأخذ: سیرو، 1949: 9(.
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تصویر 7. چشم  انداز عمومی رباط دیر کاج )عکس از: مریم سیدحمزه(.

تصویر 8. ورودی رباط دیر کاج. آجرچینی طاق  نما ها به سبک دوران سلجوقی است )عکس از: مریم سیدحمزه(.

نقشۀ 10. پالن دیر کاج )مأخذ: کیانی، 1362: 435(.     نقشۀ 9. طرح سه  بعدی دیرکاج )ترسیم از: نگارندگان(.
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ــتفاده می  شده است )عرب، 1385: 99(  )حیوان بارکش( اس
)تصویر 7 و 8 و )نقشۀ 9 و 10(.

2. کاروانسرای سنگی )کوه نمک(
ــرای سنگی کوه نمک در جادۀ قم به ورامین بنا واقع  کاروانس
ــت. این بنا دارای  ــرا از سنگ اس ــت. ساخت  مایۀ کاروانس اس
ــلجوقی  ــت. تاریخ احداث بنا به دورۀ س ــای تزیینی اس برج ه
بازمی  گردد )کیانی، 1375: 600(. این کاروانسرا که اکنون به 
ــدۀ گذشته مورد استفاده مسافران  صورت ویرانه درآمده تا س
و کاروانیان بوده است. تهرنگ این قلعۀ سنگی مربع است و با 
الگوی چهارایوانی بنا شده است. این بنا دارای چهار برج گرد 
در منتهی  الیه اضالع غربی و شرقی و سه سه برج نیم  دایره  ای 
ــرقی و شمالی و غربی است. این کاروانسرا  در مرکز اضالع ش
دارای رواقی سرتاسری در پیرامون حیاط است. همچنین در 
دو گوشۀ انتهایی مقابل دروازۀ ورودی دو فضای چهارصفه  ا ی 
برای اقامت افراد خاص و نیز دو فضا برای نگهداری احشام در 

ــۀ بخش ورودی ساخته شده است )تصویر 9( )نقشۀ  دو گوش
.)11

3. رباط سنگی )علی  آباد(
ــنگی در کنار جادۀ ری به قم واقع است  ــرای قلعه س کاروانس
ــت. ماکسیم سیرو  ــلجوقی اس و تاریخ بنای آن اواخر دورۀ س
ــم )دیوار بیرونی( بنا احداث  ــاد دارد که ابتدا حصار عظی اعتق
ــات داخل کاروانسرا طراحی و در محل  شده و سپس تأسیس
ــال 1935  ــد. وی ضمن رولوه بنا در س ــود جای گرفته ان خ
ــلجوقی باال برد  ــالدی، قدمت این بنا را تا اواخر دوران س می
ــار عظیمی ـ که 2/10 تا  ــرب،  1386: 107ـ 108(. حص )ع

تصویر 9. سردر کاروانسرای کوه نمک )مأخذ: بهمن سلطان احمدی(.  

نقشۀ 11. پالن کاروانسرای کوه نمک )مأخذ: کیانی، 1362: 

تصویر 10. سردر کاراونسرای علی  آباد )عکس از: بهمن سلطان احمدی(.  
نقشۀ 12. پالن کاروانسرای قلعۀ سنگی علی  آباد 

)مأخذ: سیرو، 1357: 99(.
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ــای متعددی دارد ـ مجموع فضاهای  3 متر ضخامت و برج  ه
ــت. ارتفاع تأسیسات داخل  ــرا را احاطه کرده اس این کاروانس
ــار ایوان عمیق در چهار  ــت. چه حصار نصف ارتفاع حصار اس
ــت. این ایوان  ها را با  ــده اس طرف حیاط مرکزی قرار داده ش
ــانده  اند و در انتهای  شان راهی برای ورود  طاق گهواره  ای پوش
ــت ایوان  ها و اتاق  ها قرار دارند، تعبیه  به اصطبل  ها که در پش
ــت. اتاق  هایی که مستقیماً با هوای آزاد ارتباط دارند  شده اس
ــه و بار مسافران است. برای مسافران  مختص قرار دادن توش
ــرا  ــی در طرف چپ مدخل کاروانس ــرا های خصوص ممتاز س
ــاخته شده بود )سیرو، 1394: 100(. این کاروانسرا از نظر  س
مصالح ساختمانی، دیوارها و طاق  های قلوه  سنگی و سنگینی 
ــردر ورودیِ بسیار پیش  آمده، شبیه رباط  دیوار و همچنین س
کریم است. در داخل مدخل کاروانسرا دو اتاق برای نگهبانان 

ساخته شده است )همان، 102( )تصویر 10()نقشۀ 12(.

4- رباط کریم
ــاس کاوش  های صورت  گرفته کاروانسرای رباط کریم را  بر اس
به دوران آل  بویه منتسب می  کنند. ولی بنای موجود از الگوی 
چهارایوانی پیروی می  کند و در دوران سلجوقی بنا شده است. 
ــاط کریم معادل دو برابر  ــرای رب ارتفاع دیوار ضخیم کاروانس
ارتفاع ساختمان  هایی است که در داخل این دیوار قرار گرفته 
ــت. طرح بنا بسیار ساده  اند. ضخامت پایۀ دیوار 2/15متر اس
ــت و شامل تعدادی اتاق است که بر دیوار کاروانسرا عمود  اس
ــتند و درشان به سمت حیاط مرکزی  و با یکدیگر موازی  هس
باز می  شود. در چهار طرف حیاط چهار اتاق با پوشش گنبدی 
ــۀ کاروانسرا قرار گرفته  ــاخته شده که مدخل  شان در گوش س
ــت که هر یک از این اتاق  ها به چه  ــن نیس ــت. کامالً روش  اس
کار می  آمده است )سیرو، 1349: 92(. دو اتاق که در طرفین 
ــده  اند  ــیده ش ــت  ضلعی پوش مدخل حیاط  اند و با گنبد هش

تصویر 11. نمای کلی کاروانسرای رباط کریم )عکس از: بهمن سلطان احمدی(.             نقشۀ 12. پالن کاروانسرای رباط کریم )مأخذ: سیرو، 1949: 99(.

نقشۀ 14. پالن کاروانسرای حاجی  آباد 
)مأخذ: کیانی، 1373: 472(. 

نقشۀ 13. پالن کاروانسرای خمسه  آباد 
)مأخذ: کیانی، 1373: 474(     

نقشۀ 15. پالن کاروانسرای دهکدۀ طلب 
)مأخذ: کیانی، 1373: 476(.
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محل اقامت سرایداران یا مسافران بوده  است.

 الگو و ش�اخصه  های معماری در کاروانسراهای دورۀ 
سلجوقی

ــالمي به  ویژه  ــکوفایي هنرهاي اس قرن پنجم هجری عصر ش
ــاي تجارتي متعدد و  ــت. در این عصر ایجاد راه ه معماري اس
همچنین تأمین امنیت جاده ها باعث فزوني کاروان و کاروانیان 
و به دنبال آن ساخت کاروانسراهاي متعدد شد. شیوه و سبک 
معماري این عصر در احداث بناهایي چون مساجد، مدارس و 
کاروانسراها تقریباَ همانند است. در شیوۀ رازی برخی مساجد 
ــتون  دار به بنایی چهارایوانی مبدل شدند.  دارای شبستان س
ــالم در معماری  ــی بود که پیش از اس ــوان یکی از فضاهای ای
ایران معمول بود و بدین گونه دوباره در دورۀ سلجوقی به کار 
ــتون  هاي میانی در پهلوی میان سرا،  گرفته شد. با برداشتن س
مسجد را به میان سرایی با چهار ایوان و یک گنبدخانه، بر روی 
ــتانی تبدیل کردند )پیرنیا، 1387: 162(. الگوی  طرح شبس
ــرا و استفاده از گنبدخانه  چهارایوانی و دوایوانی همراه میان س

ــرای آمود و  ــر به طور همزمان ب ــتفاده از آج و همچنین اس
ــت.  ــیوۀ رازی بوده اس اندود از ویژگی  های بارز در معماری ش
ــتفاده از عناصر معماری ایران باستان معمول  در این دوره اس
ــد و معماری پیش از اسالم اثراتی در شکل  گیری معماری  ش
ــلجوقی و معماری پس از آن داشت. در این  ــالمی عصر س اس
ــواع میل  های راهنما، مقبره  ها،  ــد و ان دوره تنوع بناها زیاد ش
ــراها، بناهای عام  المنفعه و غیره ابداع و به  ــاجد، کاروانس مس
ــبک معماری بناهای مذهبی این  ــیدند. شیوه و س تکامل رس
ــاجد و مدارس الگوی جالبی برای بنیاد دیگر  دوره مانند مس
ــد و رباط ها و کاروانسراهای این دوره  ــلجوقیان ش بناهای س
ــاجد بر اساس طرح چهارایوانی احداث شد  عموماً همانند مس

)کیانی و کالیس، 1362: 5(.

گنبدخانه و چهار ایوان
ــی و با توجه  ــث الگوی چهارایوان ــتردگی بح با توجه به گس
ــک صحن باز و  ــی در پیوند با ی ــالن چهارایوان ــه این که پ ب
ــده  ــلجوقی صورت  بندی ش ــترگ در دورۀ س گنبدخانه  ای س

 موقعیتنام اثر
جغرافیایی

 تاریخمصالحفرم کلی
ساخت

 تعداد
حیاط

 تعداد
ایوان

آب  انبارمسجداتاق چهارصفه

چهارایوانی1آجر، گچمربعسرخسرباط ماهی1

 دورۀ اولآجر، گچمستطیلسرخسرباط شرف2
 504ق/  دورۀ
دوم 549ق

 دو فضای2
چهارایوانی

 دو فضای چهارصفه
 در شرق و  غرب ایوان

انتهایی

 دو مسجد
 در هر یک از

حیاط ها

 یک آب  انبار در مرکز
 حیاط و دو آب انبار
 در کف فضاهای

چهارصفه

 رباط3
انوشیروانی

 گردنۀ آهوان
سمنان

 چهار فضای چهارصفهچهارایوانی4201ـ 421قسنگ، آجرمربع
در چهار گوشۀ رباط

 یک آب  انبار در مرکز
حیاط

دیرکاج4

)محمدآباد(

 دو فضای چهارصفهچهارایوانی5082قسنگ، آجرمربعجادۀ گرمسار ـ قم
 در شرق و  غرب ایوان

انتهایی

 یک آب  انبار در مرکز
حیاط

 کاروانسرای5
سنگی

)کوه نمک(

 35 کیلومتری
شمال غرب قم

سنگمربع

سلجوقی

 چهار فضای چهارصفهچهارایوانی1
در چهار گوشۀ رباط



 کاروانسرای6
سنگی

)علی آباد(

 جادۀ قم ـ ری،
روستای علی آباد

سنگمربع

سلجوقی

 یک فضای چهارصفهچهارایوانی1
 در گوشۀ راست

ورودی



رباط خمسه-7
آباد

چهارایوانی1سلجوقیمربعجادۀ ساوه

 رباط دهکده8
طلب

 سلجوقی/سنگمربعجادۀ قم ـ اراک
صفوی

 چهارفضای گنبدی درچهارایوانی1
چهار گوشه

 یک مسجد در
 سمت راست

ورودی



 کاروانسرای9
حاجی آباد

 یک آب  انبار در مرکزبدون ایوان1سلجوقیسنگمربعتهران ـ ساوه
حیاط

 ساسانی/ آلسنگمربعشهر رباط کریمرباط کریم10
بویه/ سلجوقی

 چهار فضای گنبدی درچهارایوانی1
چهار گوشه



جدول 1. موقعیت و ویژگي هاي معماري کاروانسراهاي دورۀ سلجوقي.
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ــون ارتباط میان  ــت، در این مجال فقط به پژوهش پیرام اس
پالن چهارایوانی و گنبدخانه  های عصر سلجوقی با نمونه  های 
ــده از معماری ایرانی عصر باستان پرداخته می  شود.  یافت ش
ــابقۀ طوالنی در  ــداث بنای چهارایوانی با حیاط مرکزی س اح
ــالمی از پالن چهارایوانی در  ــاری ایران دارد. در ادوار اس معم

ــاجد، مدارس،  ــاد بناهای مذهبی و غیرمذهبی مانند مس بنی
ــد و تقریباً این پالن نقشه و  ــراها استفاده ش مقابر و کاروانس
ــد. به  خصوص از  ــی برای احداث این  گونه بناها ش الگوی ثابت
دورۀ سلجوقی به بعد کاروانسراهای زیادی با پالن چهارایوانی 
احداث شد که آثار آن در تمامی ایران پراکنده است )کیانی و 
کالیس، 1362: 15(. یکی از کاروانسراهای که ترکیب الگوی 
ایوان و گنبدخانه را می  توان به خوبی در آن دید، رباط شرف 

است )نقشۀ 16 تا 19(. 

رواق پیرامون میان سرا
ــلجوقی فضای نیمه  باز رواق مانند  ــراهای دورۀ س در کاروانس
ــته  ای حیاط را دور می  زند و در پشت رواق  ها اتاق های  پیوس
ــت که در  ــن در حالی اس ــت. ای ــه اس ــرار گرفت ــافران ق مس
ــراهای دوره  های بعد در جلوی اتاق  ها، فضای نیمه باز  کاروانس
ــتگی فضایی  ــت. رواق دارای پیوس ــاخته شده اس ایوانچه س
ــط ایوان که معموالً  ــتگی توس ــت و فقط گاهی این پیوس اس
ــی  رود. برخی  ــت، از بین م ــوان روبه  روی ورودی اصلی اس ای

نقشۀ 16. پالن کاخ آشور دورۀ پارتی، الگوی چهارایوانی 
)مأخذ: پیرنیا 1392(

نقشۀ 17. پالن مسجد جامع زواره )530 هجری(، الگوی چهارایوانی و 
گنبدخانه )مأخذ: پیرنیا، 1392: 72(.

نقشۀ 18. پالن مسجد جامع اردستان دورۀ سلجوقی، الگوی چهارایوانی 
و گنبدخانه )مأخذ: پیرنیا، 1392: 81(.
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نقشۀ 19. الگوی چهارایوانی در کاروانسراهای، ردیف باال از چپ: رباط شرف، رباط کریم، کاروانسرای ده نمک، کاروانسرای علی آباد. 
ردیف پایین از چپ: رباط انوشیروانی، رباط خمسه آباد، رباط دهکده طلب، رباط سنگی )ترسیم از: نگارندگان(. 

ــرای  ــن دوره مانند رباط کریم و کاروانس ــراهای ای از کاروانس
ــطه به حجره  ــرا بی  واس ــاد قم، ایوانچه ندارند و میان س علی آب
ــع این فضای  ــا، 1392: 314(. در واق ــاق( راه دارد )پیرنی )ات
ــت. از  ــط مابین حیاط و اتاق  هاس ــای نیمه  باز و واس رواق فض
ــاخت  ــراها س ــدۀ دهم به بعد در جلوی اتاق همۀ کاروانس س
ایوانچه رایج شد. همۀ کاروانسراهای روزگار صفویان در اصل 
ــده  اند. برخی از آن ها رباط  هایی کهن  ــاخته نش در آن زمان س
بوده  اند که با افزودن بخش  هایی به آن ها در آن زمان بازسازی 
ــده  اند. مثالً ایوانچه  هایی به جلوی اتاق  های آنها  افزوده اند  ش
ــان، 318(. در دورۀ صفوی فضای نیمه  باز جلوی اتاق  ها،  )هم
که در کاروانسراهای سلجوقی در قالب رواق دارای پیوستگی 
ــتقل در جلوی هر  فضایی بودند، به صورت ایوانچه   هایی و مس

اتاق طراحی شدند )نقشۀ 20(. 

فضای چهارصفه
ــراهای دورۀ  ــاری کاروانس ــه در الگوی معم ــای چهارصف فض

ــلجوقی جایگاه ویژه  ای دارد. این فضا مانند خانه  ای مجلل  س
ــای چهارصفه  ــت. فض ــراد خاص بوده اس ــص اقامت اف مخت
ــت.  حیاطی با چهار ایوان و اتاقی در هر یک از زوایای آن اس
بدون تردید خانه  های خراسان در عهد سلجوقیان چنین بوده 
ــاده خراسان خودنمایی  ــت. این طرح که  در خانه  هایی س اس
می  کند در عین حال عامل اصلی معماری عظیم  تری است که 
ــا آن اندازه تکامل یافته که بتوان قبول کرد مراحل ابتدایی  ت
ــی خود را پشت سرگذاشته است. در واقع خانه  های  و آزمایش
ــانی زیربنا و اساس بنای چهارایوانۀ مدارس  چهارایوانه خراس
بوده  و به واسطۀ مدرسه به کاروانسراها و مساجد تسری پیدا 
ــت )گدار و دیگران، 1387: 248(. این الگو در واقع  کرده اس
کهن  ترین الگوی معماری است. این فضای چهارصفه به طور 
معمول در گوشه  های کاروانسرا قرار گرفته و از دیگر فضاهای 
کاروانسرا کاماًل مجزاست. پوشش میانی این فضای چهارصفه 
ــیده است و گاه بدون  ــراها با گنبد پوش در برخی از کاروانس
ــت.  ــد و به مثابه حیاط روباز این خانه عمل می  کرده اس گنب
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ــی گنبدخانه  ای مانند آنچه  گاه جای فضای چهارصفه، فضای
در کاروانسراهای رباط کریم و کاروانسرای دهکدۀ طلب می 

بینیم، در گوشۀ کاروانسراها قرار گرفته اند )نقشۀ 21 و 22(. 

 اصطبل
یک کاروان بزرگ شامل چهارپایان مختلف بارکش بود. بنا بر 
این طبیعی است که در کاروانسراها جایی به منظور استراحت 
ــی کاروانسراهای  ــود. بررس برای چهارپایان اختصاص داده ش
ــان داد که اصطبل  ها در این کاروانسراها  ــلجوقی نش دورۀ س
ــده اند. ولی به طور کلی اصطبل  به چند شکل ساخته می  ش
ــاهده  ــراها مش ــکل که در دوره  های بعد در کاروانس به آن ش
ــام خود را در  ــا وجود ندارد و کاروانیان احش ــود در آنه می  ش
ــی به طور کلی  ــته اند. ول ــرا می  بس کنار ایوانچه و در میان س
ــد و اصطبل و آغل  ــی به بعد دارای باربن ــراها از زمان کاروانس
ــدۀ دهم هجری  ــا با حضور این اجزا در س ــدند و طرح آنه ش

ــد )پیرنیا، 1392: 315ـ 316(. در کاروانسرای قلعه  کامل ش
سنگی قم حیاطی محصور و فاقد حجره را در جلوی کاروانسرا 
ــت. الگویی  ــاخته اند که محل نگهداری حیوانات بوده اس س
دیگر  محل نگهداری حیوانات را می  توان در کاروانسرای رباط 
ــاهده کرد. در این رباط اصطبل  ها در چهار گوشۀ  ــرف مش ش
کاروانسرا قرار گرفته اند و فقط بخش کوچکی از فضای رباط 
ــغال کرده اند. این در حالی ست که در دوره  های بعد در  را اش
کاروانسراها اتاق  های مسافران معموالً پیرامون حیاط ساخته 
می  شد و پشت آن ها اصطبل قرار می  گرفت و ورودی اصطبل  ها 
ــوان حیاط باز  ــت و گاه به ای ــۀ حیاط قرار داش در چهارگوش

می  شد )کیانی، 1366: 204( )نقشه 23 و 24(.

 فضای ورودی
ــاماندهی فضاهای  ــی از عوامل تعیین  کننده در کیفیت س یک
ــرا، ساختار فضای ورودی است. به گونه  ای که  داخلی کاروانس

نقشۀ 20. الگوی فضای رواق در کاروانسراهای دورۀ سلجوقی )ترسیم از: نگارندگان(. 
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نقشۀ 22. الگوی فضای گنبدخانه در گوشه  های کاروانسراهای سلجوقی )ترسیم از: نگارندگان(.

نقشۀ 21. الگوی فضای چهارصفه در کاروانسراهای دورۀ سلجوقی )ترسیم از: نگارندگان(.    

38



   نقشه 23. الگوی اصطبل در کاروانسراهای دورۀ سلجوقی )ترسیم از: نگارندگان(.  

   نقشۀ 24. الگوی اصطبل در کاروانسرای دورۀ صفوی، کاروانسرای نطنز و مهیار اصفهان )مأخذ: کیانی، 1373: 133(.
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قرارگیری دروازۀ ورودی در محور اصلی به عنوان یک اصل در 
ــراها، موجب ایجاد الگویی واحد در معماری  معماری کاروانس
ــت. با دقت در تهرنگ کاروانسراهای  ــده اس ــراها ش کاروانس
ــتی را به عنوان یک  ــوی می  توان وجود فضای هش دورۀ  صف
ــبت به کاروانسراهای دوره  های پیش  عنصر متمایزکننده نس
از خود و به نوعی عامل شکل  گیری الگویی جدید در طراحی 
ــرا قلمداد کرد. کاروانسراهای دورۀ سلجوقی بررسی کاروانس

شده فاقد هشتی اند و دسترسی به درون کاروانسرا بدون گذر 
ــط صورت می  پذیرد. در کاروانسراهای سلجوقی  از فضای واس
در طرفین فضای دروازۀ ورودی )داالن( نیز معموالً اتاق  هایی 
برای پاسداران کاروانسرا ساخته می  شده است )کیانی، 1366: 
ــراهای این دوره مانند  ــن در برخی از کاروانس 204(. همچنی
ــیروانی، رباط کریم، و قلعه سنگی از  ــرف، رباط انوش رباط ش

ورودی راهی به فضای باالی درآیگاه وجود دارد.  

نتیجه گیري
ــراهای ایران در ادوار  ــترش کاروانس به طور کلی تحول و گس
ــادی، مذهبی، و...  ــتگی به وضع اجتماعی، اقتص مختلف بس
ــراها در ارتباط بوده  ــکل  یابی و توسعۀ کاروانس داشته و با ش
ــت. وجود این بناها مرحلۀ پیشرفته  ای از زندگی را مجسم  اس
ــادی و بازرگانی هر دوره را  ــاهرگ اقتص می  کند و در واقع ش
شکل می  دهد. ایجاد راه  هاي تجاري متعدد و همچنین امنیت 
ــلجوقی باعث افزوني تجارت و اقتصاد شد  جاده  ها در دورۀ س
ــیر جاده  هاي کارواني و داخل شهرها براي  و در نتیجه در مس
آسایش کاروان و کاروانیان، کاروانسراهاي متعددي بنیاد شد. 
تردد کاروان  ها و مبادلۀ کاالهای بازرگانی در دورۀ سلجوقیان 
بر تعداد این کاروانسراها افزود. بنابراین از دوران سلجوقی به 
بعد می  توان تحول کاروانسراها را از نظر الگوی معماری بررسی 
ــدۀ پنجم هجري عصر شکوفایي هنرهاي اسالمي به  کرد. س

نقشۀ 25. الگوی فضایی ورودی و اتاق پاسدار در کاروانسراهای دورۀ سلجوقی )ترسیم از: نگارندگان(.

40



ویژه معماري است که دارای ویژگی  ها و الگوهای فضایی  ست  
که بر معماری دوره  های بعد اثرگذار بوده است. کاروانسراهای 
این دوره از این قاعده مستثنی نبوده و بر اساس الگویی واحد 
ــراهای دوره  های بعد  ــده  اند که متمایز از کاروانس طراحی ش
است. با بررسی کاروانسراهای این دوره در مسیر راه خراسان 
ــترکی در این بناها دست یافتیم، از آن جمله  به الگوهای مش
ــب آن با گنبدخانه، رواق  ــوان: الگوی چهارایوانی و ترکی می  ت
ــط با اتاق  ها، الگوی کهن چهارصفه برای  به عنوان فضای واس
ــا وجود نمونه  های کوچک  ــترخانه( ی اقامت، نبود اصطبل )ش
ــتقرار آن در حیاطی مجزا، و  ــا و یا اس ــار ورودی  ه آن در کن
ــطۀ هشتی و  همچنین الگوی فضای ورودی  ای که بدون واس

مستقیم وارد حیاط می  شود را نام برد.

پی  نوشت  ها
ــت که پادشاه  ــهری در آن اس ــی ایران ش ــالودۀ تحلیل سیاس 1. ش
ــت و نه خلیفه و جانشین پیامبر خدا و یا امامی  برگزیدۀ ایزد اس
ــود تا برای اجرای احکام شریعت  که با بیعت امت انتخاب می  ش

مباشرت نماید )مؤمنی، 1391: 20(.
2. واژۀ دیوان  ساالر داللت بر این دارد که اعضا فاقد قدرت مالکیت 
ــا به لحاظ برخی  ــتند. آنه ــی و اداری هس و دارای قدرت سیاس
مهارت  های تکنیکی، بخش مهم دستگاه دولتی و خصوصی را به 
خود اختصاص می  دهند. اما دربارۀ جامعۀ ایران دورۀ سلجوقی و 
ــاالر از نوعی نفوذ  ویژگی  های حاکم بر آن، این نخبگان دیوان  س

سنتی و مذهبی نیز برخوردار بودند )مؤمنی، 1391: 21(.
3. ادارۀ انتظامی در شهرهای دورۀ اسالمی بر عهدۀ وی بود. شحنه 
حاکم نظامی یک شهر و منطقه بود که از سوی حکومت مرکزی 

و دستگاه دیوانی تعیین می  شد )یوسفی  فر، 1390: 144(.
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