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  چكيده

ها، كاروانسراها، مهمانسراها، المنفعه (خدماتي) بسياري از قبيل ساباطدر مسير طوالني راه بزرگ خراسان بناهاي عام 
پرداخته اند. كاربري خاصي كه  انبارها احداث شده است كه هر يك به نوعي به ارائة خدمات به مسافران ميو آب

زة معماري تعريف راهي مزبور در نظر گرفته شده بود، شكل و نقشة خاصي را براي آن سابراي هر يك از بناهاي ميان
برانگيز كه در اين مسير احداث شده است، كاروانسراي بدشت است كه از هنجار معمول كرد. يكي از بناهاي بحث مي

كند. عوامل ديگري از قبيل موقعيت مكاني اين بنا و نقش آن در  در الگوي معماري كاروانسراهاي ايران پيروي نمي
افزايد. در اين مقاله با توجه به عناصرِ  اي مجهول كاربري اصلي اين بنا ميرفتارهاي فرهنگي مردم منطقه، بر زواي

  شود. كاررفته در بنا، كاربري احتمالي كاروانسراي بدشت توضيح ميمعماريِ به
  
  هاي كليدي واژه

  شناسي.قومس، شاهرود، بدشت، كاروانسراي بدشت، راه بزرگ خراسان، معماري، باستان
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    مقدمه
هاي به استناد آثار تاريخي و محوطهدشت شاهرود 

) و به شهادت مورخان 1380باستاني (كورش روستايي، 
نويسانِ متقدم، بستر مناسبي براي تداوم و جغرافي

استقرارهاي انساني بوده است. وضعيت مساعد و پايدار 
موجب شده است كه در نقاط محيطي زيستجغرافيايي و 

هاي و محوطه ها مختلف شهرستان شاهرود شاهد تپه
باستاني و آثار و بناهاي متعدد تاريخي شامل مساجد، 

ها، خانهها، مقابر بزرگان، چلهها، آرامگاهتكايا، حسينيه
ها، و  ها، بازارها، يخدانانبارها، حمامها، آبها، قلعهمناره

- كاروانسراها باشيم. هر يك از آثار تاريخي نشانگر تالش

و سازندگان تمدني است كه هاي پويا و مستمر بانيان 
ساز زايش تدريجاً در اين سامان ريشه گرفته است و زمينه

در طول دوران اسالمي شده  ويژهبه هنرهاي گوناگون
  ).77: 1371زاده، است (شريعت

كه از يك طرف  راهيسه موقعيت شاهرود بر سر 
به مناطق غربي ايران، از يك طرف به شرق و از سوي 

شد، باعث اهميت  ت ايران منتهي ميديگر به شمال فال

استراتژيك و بازرگاني اين منطقه در طول تاريخ شده 
است. شهر شاهرود امروزي در يكصد سال اخير گسترش 
يافته است، اما وجود شهرهاي تاريخي پررونقي همچون 
بسطام در جوار اين شهر نشان از اهميت اين منطقه دارد. 

نويس قرن چهارم بر اساس گزارش اصطخري، جغرافي
هجري، بسطام يكي از مراكز صادرات ميوه به عراق بوده 

). اين مطلب را مقدسي، 219: 1373است (اصطخري، 
كند  قرن چهارم هجري نيز تأييد مي نگارجغرافي ديگر

). شاهرود و بسطام در كنار دامغان 521: 1361(مقدسي، 
ترين مراكز سكونتي ايالت قومس را و سمنان عمده

) و قومس به عنوان يكي از 1 نقشهاند (داده  كيل ميتش
هاي مسير راه بزرگ خراسان، همواره ترين منزلگاهمهم

نويسان بوده است. مورد توجه سياحان و جغرافي
از قومس «اصطخري دربارة اين منطقه چنين نوشته است: 

شود  هاي به غايت لطافت و كمال حذاقت مرتفع ميجامه
» كنند نقل ميو از آن حمل و به شهرهاي دور 

  ).219: 1373(اصطخري، 

 
  ).1373لسترنج، مأخذ: . محدودة ايالت قومس در قرون اولية دوران اسالمي (1نقشة 

88



 

  
  ).1356فرشاد، . موقعيت كاروانسراي بدشت در مسير راه بزرگ خراسان (ماخذ: 2 نقشة

 
دشت شاهرود در ميانة شاهراه ارتباطي شرق به 

ع شده و همين راه مسير اصلي كاروان زائراني غرب واق
شدند. حضور  بوده كه از غرب به سوي مشهد روانه مي

مداوم بازرگانان و سياحان و زائران در طول اين جاده، 
سبب احداث كاروانسراهاي متعدد باالخص در دورة 
صفوي شد. در اين دوره كاروانسراهاي زيادي در مسير 

ن ساخته شد. اين كاروانسراها، زيارتي كرمانشاه به خراسا
هاي سياحتي و زيارتي بودند كه از يك گاه كاروانبيتوته

طرف به زيارت اماكن مقدسه نجف و كربال و از طرف 
ديگر به زيارت امام هشتم شيعيان به مشهد مشرف 

شدند. كاروانسراهاي صفوي مسير مزبور را عمدتاً  مي
قف مسافران و كرده و وحكمرانان و افراد خير بنا مي

). كاروانسراي بدشت 268: 1379كردند (كياني، زايران مي
يكي از آن كاروانسراهاست. اين كاروانسرا در اولين منزل 

ترين پس از شاهرود (به سمت شرق) واقع شده و از مهم
يعني شاهراه هاي جادة سراسري غرب به شرق اتراقگاه

 .)2نقشة رفته است ( به شمار مي 1بزرگ خراسان
 

   جغرافياي تاريخي بدشت
روستاي بدشت در دهستان حومه و در بخش مركزي 

 15شهرستان شاهرود واقع شده است. اين روستا در 

كيلومتري روستاي  8كيلومتري غرب شهرستان شاهرود و 
ترين حومه قرار دارد. بدشت بعد از روستاي حومه، بيش

جمعيت را در بين روستاهاي دهستان حومه دارد. 
دشت واقع شده است و از شمال  تاي بدشت در ميانروس

  شود.  به شاخة اصلي راه بزرگ خراسان محدود مي
بر اساس متون و اسناد تاريخي، روستاي بدشت در 
سرزمين قومس و در دو فرسخي بسطام (حموي بغدادي، 

) يكي از 173: 1412  ؛ ابن عبدالحق بغدادى465: 1380
اي ان بوده كه چاپارخانهقديم ري به خراس شاهراهمنازل 

). 348: 1362؛ حقيقت، 393: 1373داشته است (لسترنج، 
هاي راه بزرگ نويسان قديم در ذكر منزلگاهجغرافي

اند. خراسان، از اين روستا با نام بدش يا بذَش ياد كرده 
ابن خردادبه در ميانة قرن سوم هجري، در ذكر منازل 

حداده  حد فاصلاي در قومش تا نيشابور، بذش را مرحله
). 26: 1371و ميمند معرفي كرده است (ابن خردادبه، 

بن جعفر در اوايل قرن چهارم هجري، با اندكي  مةقدا
اي ميان كوزستان و ميمد دانسته اختالف، بذش را مرحله

 نگارانجغرافي). ديگر 39: 1370بن جعفر،  مةاست (قدا
: 1365(از قبيل ابن رسته در اواخر قرن سوم هجري 

)، 124: 1373)، اصطخري در قرن چهارم هجري (199
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)، مقدسي 126: 1345ابن حوقل در قرن چهارم هجري (
) و ادريسي در قرن ششم 550: 1361در قرن چهارم (

 حد فاصل) بدش يا بذش را در 685: 1409هجري (
اي كه اند. با توجه به فاصلهحداده و مورجان قرار داده 

توان ميمد فرسخ) مي 12جان داشته (بدش از ميمند و مور
  يا ميمند را منطبق بر مورجان دانست. 

هاي مربوط به دورة تيموري، پراكندگي قطعه سفال
صفوي، و قاجار در حومة شمالي روستاي بدشت نيز 

از حداقل پنج قرن پيش  گواهي بر رونق اين سكونتگاه
تا به امروز است. در روستاي بدشت چهار قلعة تاريخي 
وجود دارد كه دو قلعة آن به هم متصل اند و قالع ديگر 

، 1362اند (حقيقت، در جنب دو قلعة مذكور واقع شده 
هاي هاي چهارگانة بدشت به نام). هر يك از بخش348

قلعة باال (غرب بدشت)، قلعة پايين (شرق بدشت)، قلعة 
كهنه (شمال بدشت) و قلعة نو (جنوب بدشت) شناخته 

  شوند.  مي
ر گذشته اقتصاد و معيشت مردم روستاي بدشت د 

بر پاية كشاورزي استوار بوده است ولي امروزه به علت 
هاي عميق در منطقه، روية چاهخشكسالي و حفر بي

كشاورزي رونق گذشته را ندارد. در ايام قديم انواع 
كه شد. چنانمحصوالت كشاورزي در اين روستا توليد مي

شاه مورخ عصر ناصرالدين الدولهخان صنيعمحمدحسن
  نوشته:  الشمسمطلع قاجار در كتاب 

باغات بدشت انگور و هلو و زرد آلو و توت و غيره «
كاري يعني خربزه و هندوانه دارد و گندم و جو و صيفي

). بر 249 :1355الدوله،  صنيع( »آيدبسيار به عمل مي
اي به نام اساس گفتة اهالي محل تا چندي پيش چشمه

در شش كيلومتري روستا، آب مورد نياز براي  منقر
كشاورزي روستاي بدشت و روستاهاي همجوار را تأمين 

ق مورد اشارة 1303كرده است. اين چشمه كه در سال  مي
هاي ) از كوه249اعتماد السلطنه قرار گرفته است (همان، 

گرفته و آب آن به روستاي بدشت بسطام سرچشمه مي
پي و حفر درهاي پيكسالي. خششده استميسرازير 

هاي عميق سبب خشك شدن آب اين چشمه در چاه
  هاي اخير شده است.سال

نام روستاي بدشت در متون متعددي از دورة قاجار 
الممالك، به نقي حكيممورد اشاره قرار گرفته است. علي

 شاهشرح سفر اول ناصرالدينق در كتاب 1286سال 
اي آباد و تيول بدشت قريه«قاجار نوشته است: 

: 1356(حكيم الممالك، » خان قاجار استمحمدرحيم
كند:  ). وي در جاي ديگري دربارة بدشت اضافه مي87

اي اين ده... در نهايت معمور و آباد و آب آن از چشمه«
ـ 96(همان، » است كه يك فرسنگ باالي ده واقع است

ر د«آورد:  ميالشمس مطلعنيز در كتاب  الدوله صنيع). 97
 صد و پنجاهيك فرسخي شاهرود دهكده بدشت است كه 

). همچنين 249: 1355، الدوله صنيع» (خانوار سكنه دارد
شاه قاجار كه در عصر ناصرالدين سه سفرنامهدر كتاب 

بدشت خيلي آب و زراعت و «نوشته شده، آمده است: 
). 183: 1356(شيندلر، » عباسي دارديك كاروانسراي شاه

ق بدشت را 1320الملك نيز در سال غالمحسين افضل
اي بسيار آباد در يك فرسخي شاهرود توصيف كرده قريه

 ).32است (افضل الملك، بي تا: 

وجود آثار تاريخي متعدد در محدودة روستاي 
گذارد.  بدشت بر قدمت تاريخي اين روستا صحه مي

هاي ها و گچبريبا كاربندي هاي قديمي عالوه بر خانه
و نيز   توان به يخدان قديمي سردر ورودي، مي استادانه در

- اشاره كرد كه در جنوب  قلعه تپةتپة باستاني موسوم به 

  ).1غرب روستاي بدشت قرار گرفته است (تصوير 
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  )Google earth(مأخذ:  . عكس هوايي از روستاي بدشت و آثار تاريخي پراكنده در محدودة آن1تصوير 

 
نخستين و  آمدهملعبه هايبر اساس بررسي 
به دورة هخامنشي  قلعهتپة  هاي استقراري در اليه

به دوره صفوي نيز يخدان مزبور مربوط  ،گردد بازمي
. اما آنچه اهميت روستاي بدشت را به عنوان است

سكونتگاهي مهم و تأثيرگذار در مسير راه خراسان نشان 
دهد بناي كاروانسراي بدشت است كه عالوه بر آنكه  مي
كند بر اهميت اين منزلگاه و  مت اين روستا را بيان ميقد

فرد بدشت در دورة صفوي شهادت كار ويژة منحصربه
 دهد.  مي

  
  كاروانسراي بدشت

كاروانسراي بدشت در شمال غرب روستاي بدشت در 
 55ثانيه عرض شمالي و  28دقيقه و  25درجه و  36

ست. ثانيه طول شرقي قرار گرفته ا 2دقيقه و  3درجه و 
شرق راه  متري جنوب 450اين كاروانسرا در فاصلة 

ارتباطي شاهرود به سبزوار واقع شده است. كاروانسراي 
بدشت براي نخستين بار توسط محمديوسف كياني و 
ولفرام كاليس بررسي شد و پالني از آن تهيه شد. در اين 

با بسياري از عناصر معماري، به علت وجود آوار پالن 
: 1373شده است (كياني و كاليس، نن داده نشا دقت الزم

). دفتر فني استان سمنان وابسته به سازمان ملي 387
اي از كاروانسراي  حفاظت آثار باستاني ايران نيز نقشه

تر بدشت تهيه كرده است كه در آن عوارض معماري دقيق
). 102: 1371زاده، به نمايش درآمده است (شريعت

در راستاي طرح بررسي  ها بعد، كوروش روستايي سال
شناسي شاهرود به توصيف مختصري از اين بنا باستان
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  ). 1380پرداخت (روستايي، 
 1388در سال  نگارندگاندر پي بررسي ميداني كه 

از كاروانسراي بدشت به عمل آوردند سعي شد توصيف 
تري از بقاياي بنا ارائه شود. اهميت توصيف دقيق دقيق

دانيم امروزه در قياس با بازديد شود كه ب آنجا معلوم مي
خورشيدي بخش زيادي  1370آقاي كياني در اوايل دهة 

درصد كل بنا  30از بنا تخريب شده است و فقط 
برجاست. بنابراين توصيف دقيق همين آثار خواهد 
توانست اطالعات مفيدي را براي مطالعات آينده فراهم 

  سازد.
- تطيلكاروانسراي بدشت بنايي است با قاعده مس

متر كه حياطي با ابعاد  3/55عرض و  7/60به طول  شكل
 .)3نقشه ( است آن قرار گرفته ةمتر در ميان 2/33×  4/29

ها محصور شده  ها و حجره اين حياط با رديف ايوان
پيرامون صحن كاروانسراي  هاي چهارگانهاست. ايوان

قرار گرفته اند. در طرفين  فرعيبدشت در چهار جهت 
غربي) دو ايوانچه قرار دارد جنوب دي (ايوان ورو ايوان

در دو طرف سه  .يابد كه هر يك به دو اتاق جانبي راه مي
ايوان ديگر، سه حجره واقع شده كه در ديوار انتهايي هر 
كدام يك بخاري (اجاق/ شومينه) تعبيه شده است. دو 

هاي ضلع شمالي در پي مرمتي كه در حجره از حجره
گرفته است داراي پوشش شده  هاي اخير صورتسال

هاي ضلع جنوبي به كلي فرو است اما پوشش حجره
غرب، هاي اضالع شمال ريخته است. هر يك از حجره

شرق كاروانسرا داراي يك بخاري شرق، و جنوب شمال 
در ديوار انتهايي و دو طاقچه بر روي ديوارهاي جانبي 

يران به است. بخاري يكي از عناصر ثابت كاروانسراهاي ا
رود  خصوص كاروانسراهاي عصر صفوي به شمار مي

ها براي قرار دادن  ) و از طاقچه7: 1373(كياني و كاليس، 

 سوزپيهوسايل كوچك و يا وسيلة روشنايي همانند 
ها  شد. به همين سبب سقف برخي از طاقچه استفاده مي

  شود.در كاروانسراي بدشت آثار دودخوردگي ديده مي
ي بدشت بر خالف عرف معمول در در كاروانسرا

؛ 331: 1380ساختار ديگر كاروانسراها (هيلن برند، 
ها  )، حجره1373كياني و كاليس،   ؛1384حاجي قاسمي، 

ها بدون عبور از  فاقد ايوانچه اند و دسترسي به حجره
فرد، امكان پذيرد. اين ويژگي منحصربه ايوانچه صورت مي

سازد. در  را مطرح ميتابستاني بودن كاروانسراي بدشت 
او پنج « هاي پيراموني از دورپوشش هر يك از حجره

). عالوه بر 2تند استفاده شده است (تصوير  »هفت
شكل نيز در چهار شده، چهار اتاق مربعفضاهاي توصيف

گوشة صحن تعبيه شده است كه دو اتاق ضلع ورودي با 
رو با دو بازشو در يك بازشو و دو اتاق ضلع روبه

يابد. در ديوار  يوارهاي جانبي به حجرة مجاور راه ميد
  انتهايي اين فضاها نيز يك بخاري وجود دارد. 

كاروانسراي بدشت، كاروانسرايي يك طبقه است و 
غربي  شرقي ـ جنوبمحور تقارن آن در راستاي شمال 

است. اين بنا در زمرة كاروانسراهاي چهارايواني قرار 
ارايواني با حياط بازِ مركزي از گيرد. احداث بناي چه مي

دورة اشكاني در معماري ايراني دنبال شده است. در 
دوران اسالمي از طرح چهارايواني در بناهاي مذهبي و 
غير مذهبي شامل مدارس، مقابر، مساجد و كاروانسراها 

خصوص از دورة سلجوقي به بعد استفاده شده است. به
يواني احداث شد و كاروانسراهاي زيادي با پالن چهارا

اين طرح در دورة صفوي به اوج خود رسيد (كياني و 
  )4(نقشه  )14: 1373كاليس، 
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  .(مأخذ: نگارندگان) شرق صحن كاروانسراي بدشت شرق و جنوبشمال  . اضالع2 تصوير

 
غرب، شمال شرق، و سه ايوان واقع در شمال 

 اصطبل غرب به منزلة راهرويي، فضاي سرتاسري جنوب
يا  اصطبل )3سازند.(تصوير  را با صحن مركزي مرتبط مي

بند كاروانسراي بدشت، همانند ديگر كاروانسراهاي مال
صفوي داالني است كه به موازات ضلع بيروني بنا، دورة 
. پوشش اين فضا گيرد در بر ميها و حياط را  حجره

او هفت كند چشمه طاق با چفد پنج  34مركب است از 
كه در ميان هر دو لنگه، تويزة يك ايوانچه قرار گرفته 

 75تا  50است. در انتهاي هر ايوانچه سكويي به ارتفاع 
ها در واقع تختگاه  شده است. اين صفهمتر تعبيه سانتي

: 1384داد (پيرنيا،  ستوربانان و خربندگان را تشكيل مي
). البته اين سكوها، در وضع فعلي بناي كاروانسراي 235

برداري مجدد اند و يا به علت بهره بدشت، يا مدفون شده 
اند و صرفاً به واسطه   از آجرها تخريب و نابود شده

توان به  ر پايين ديوارهاي مجاور ميزدگي آجر دبيرون
زده كه اصطالحاً اين آجرهاي بيرون پي برد.وجود آنها 

شوند به منظور تعيين حد باالي كف  تخمين ناميده مي
  شد. سكو در ديوارهاي مجاور تعبيه مي

 

  
  .(مأخذ: نگارندگان) . اصطبل شمالي3تصوير 

 
ت در بخش مركزي ديوار انتهايي هر ايوانچه و درس 

بر باالي سكو نيز يك بخاري وجود دارد. دو روزن نيز در 
ها تعبيه شده كه با توجه به راستاي ديد باالي اسپر ايوانچه

توان گفت عالوه بر مجراي تهويه و نور به عنوان  آنها، مي
است  باني نيز كاربرد داشته اي براي ديدهتيركش و پنجره

 ).4(تصوير 
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 .هاي اسطبل جنوبي (مأخذ: نگارندگان)يكي از ايوانچه .4تصوير 

  
دستگاه ورودي كاروانسرا، شامل سردر و هشتي و 

تر شرقي است. سردر كه از نماي اصلي پيش ايوان جنوب
آمده است از يك ايوان ورودي رفيع تشكيل يافته كه در 

به صورت متقارن  نما دو طاقهر طرف آن دو حجره و 
گيري از ). بهره5ير در دو طبقه تعبيه شده است (تصو

چنين ساختاري را در ورودي اغلب كاروانسراهاي دورة 
صفوي همچون كاروانسراهاي كوهپاية اصفهان، آهوان 

عباسي گرمسار، شاه نمكدهسمنان، مياندشت شاهرود، 
عباسي نيشابور شاهد هستيم (حاجي قاسمي، نطنز، و شاه

1384 .(  
يوان از او هفت ادر دو لچكي طرفين طاقِ پنج 

راستة آجرها براي تزيين سردر ورودي تركيبِ خفته
استفاده شده است. بخشي از تيزة طاق ايوان ورودي فرو 
ريخته است. دو حجرة طبقة پايين در طرفين ايوان 

هايي كوچك است كه داراي بخاري است. ورودي اتاق
كه به هشتي  ايپلهبه واسطة راههاي طبقة باال نيز حجره

شود با فضاهاي طبقة پايين دسترسي دارند.  منتهي مي
باني هاي فوقاني احتماالً به مثابه محلي براي ديدهحجره

، 1379توسط پاسداران و كاروانسرادار بوده است (كياني، 
271 .(  

 
 .(مأخذ: نگارندگان) . نماي سردر ورودي كاروانسراي بدشت5تصوير 

 
سبك معمول در احداث  ساختار سردر ورودي از

از  گونهاينكاروانسراهاي دشت پيروي كرده است. در 
كاروانسراها بر فراز دروازة ورودي و روي ايوان جبهة 

هايي براي نگهبانان، مقابل ورودي، اتاق يا اتاق
شد (كياني و  كاروانسرادار يا ساير مأموران ساخته مي

  ).5: 1373كاليس، 
شت كه در دو جانب ايوان ورودي كاروانسراي بد

خود داراي سكوهايي براي نشستن است، در انتها به 
واسطة درگاهي كه با طاق كليل پوشش يافته به فضاي 

- يابد. هشتي كاروانسرا را فضايي مستطيل هشتي راه مي

دهد كه بخش مركزي آن با سقف  شكل تشكيل مي
اي گنبدي پوشيده بوده است. در وضع فعلي، بخش عمده

- غرب و جنوب بد فروريخته است. در شمال از اين گن

شكلي به منظور استقرار شرق هشتي، فضاهاي مستطيل
گرفته شده است. اين فضاها كه در حد  در نظرنگهبانان 

اند فقط توسط يك در  فاصل هشتي و اصطبل قرار گرفته 
- به فضاي هشتي مرتبط هستند. هشتي از جانب شمال 

به صحن مركزي كاروانسرا شرق به واسطة ايواني گنبددار 
كند. بخش مركزي اين گنبد نيز تخريب شده  راه پيدا مي

  است. 
در جرزها و سقف فضاهاي  كاررفتهبهمصالح 
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متر سانتي 22×22كاروانسراي بدشت آجرهايي به ابعاد 
است كه توسط مالت گچ و ماسه تثبيت شده اند. در 

گل هاي الشه و مالت آهك و شالوده ديوارها از سنگ
استفاده شده است. اين گونه مصالح در اغلب 
كاروانسراهاي ايران استفاده شده است (كياني و كاليس، 

متر از  5/1تا  1). ازارة كاروانسراي بدشت (8: 1373
بندي، مرمت شده هاي اخير طي عمليات پيكف) در سال

است. اما مرمت نادرست به تحريف عناصري همچون 
و حذف پلكان ورودي به هاي پيرامون صحن اخيه

ها منجر شده است. در حال حاضر آسفالت كف  حجره
صحن مركزي و استفاده از حياط به عنوان زمين بازي، 

  كند.  هاي فرسودة كاروانسراي بدشت را تهديد ميسازه
در گوشة جنوبي بنا يك برج با پالن چهارضلعي 

بام  مستقر شده است. كف فضاي برج با سه پله به پشت
رسد در سه زاوية ديگر هم اين يابد. به نظر ميراه مي

ها وجود داشته اند. اما در بازسازي هاي اخير به برج
وجود آنها توجهي نشده و زواياي بيروني كاروانسرا به 
صورت قائمه نوسازي شده است. شايان ذكر است كه 

  مانده آجرفرش شده است. كف برج باقي
اي بر سر در كاروانسراي ظاهراً در دورة قاجار كتيبه

بدشت نصب بوده كه از سنگ مرمر ساخته شده بود. 
- مطلعخوشبختانه توصيف مفصلي از اين كتيبه در كتاب 

). بر 249: 2535آمده است (اعتمادالسلطنه،  الشمس
اساس توضيحات مندرج در اين كتاب متن كتيبه چنين 

  بوده است:
  هو االعلي«

           شكرهللا كه بهر راحت خــلق   

  از تقاضاي قسمت ازلي
 بنـــــده عاجـــــزي بناي نمود 

  ز فيض لم يزلي [را]اين سرا 
  

 خشــــوز قضا نيز سال تاري

  شد رباط وزير شيـر علي 
  هجري 1055

  ».كاتبه و بانيه محمدتقي الحسيني المرعشي
به استناد كتيبه فوق كاروانسراي بدشت در دورة صفوي و 

  اه عباس دوم احداث شده است.در زمان سلطنت ش
  

  تحليل فضايي و شناخت كاربري
كاروانسراي بدشت را بر اساس عناصر معماري شاخص 

ترين توان به دورة صفوي منتسب ساخت. عمده مي
هاي معماري اين دوره كه در بناي بدشت نيز ويژگي

تجلي يافته عبارت است از: ساده شدن شكل پالن به 
ر ساختمان و فضاهاي معماري، صورت مربع يا مستطيل د

هاي شكسته در ها و خطاستفاده از هندسة ساده و شكل
گيري از بندي، و بهرهآجركاري و تزيينات ساده بنا، پيمون

، 1382هاي يكسان در ساختمان (پيرنيا، ها و اندازهاندام
بنا و متون تاريخي نيز شاهد قاطعي  دارتاريخ). كتيبه 279

روند.  وانسراي بدشت به شمار ميبر صفوي بودن كار
عدم استفاده از تزيينات شاخص در بناي كاروانسراي 
بدشت تأييدي است بر نظارت مركزي دولت صفوي بر 

  ).366: 1380احداث اين كاروانسرا (هيلن برند، 
اما آنچه كاروانسراي بدشت را از ديگر 

سازد،  كاروانسراهاي مسير راه بزرگ خراسان متمايز مي
فردي است كه در ساختار و پالن هاي منحصربهويژگي

ها بدون شك متأثر از شود. اين ويژگي اين بنا مشاهده مي
هاي ترين ويژگيكاربري خاص اين اثر است. يكي از مهم

فرد در بناي كاروانسراي بدشت دسترسي منحصربه
ها به صحن مياني كاروانسرا مستقيم و بالواسطة حجره

و هستند فاقد ايوانچه  ،ها حجرهاست. به عبارت ديگر 
ايوانچه صورت  ها بدون عبور از دسترسي به حجره

در كل ايران پالن شايان ذكر است كه نمونة اين پذيرد.  مي
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بسيار معدود است و با نگاهي به پالن كاروانسراهاي 
هايي نظير كاروانسراي بدشت ايران به استثنايي بودن پالن

 ،؛ حاجي قاسمي331 :1380 ،هيلن برندبريم (رك:  پي مي
). چنين پالني در ميان 1373 ،كاليس كياني و  ؛1384

كاروانسراهاي ايران عالوه بر كاروانسراي بدشت فقط در 
آباد ـ شهرضا كاروانسراي مقصودبيگ واقع در جادة امين

خورد. همچنين در شهرستان الرستان (جنوب  به چشم مي
كاروانسرا ديده مياستان فارس) نمونة اين پالن در چند 

هاي تر به خانهشود. البته بناهاي شهرستان الرستان بيش
راهي شباهت دارند و فقط شامل چند اتاق در كوچك بين

كه در كاروانسراي بدشت اطراف ميانسرا هستند. در حالي
ها نيز تر است و در پشت حجرهها بيشتعداد حجره

اها در اصطبل قرار دارد. علت حضور اين نوع از بن
وهواي گرم شهرستان الرستان نيز به سبب نوع اقليم و آب

ها فاقد ايوانچه باشند كند حجره منطقه است كه ايجاب مي
  و مستقيم به ميانسرا باز شوند.

هاي  اما عدم وجود ديواري كه فضاي حجره 
و امكان اقامت و  ساختهكاروانسراي بدشت را محدود 

منطقه شاهرود فراهم هاي سرد استراحت را در زمستان
آورد، ترديدهايي درباره كاربري بناي كاروانسراي بدشت 

از  [ق]1259كند. هوتوم شيندلر كه در سال  ايجاد مي
روستا و كاروانسراي بدشت بازديد كرده درباره اين 

پنج ميل از شاهرود، ده «... روستا چنين نوشته است: 
ار به بزرگ واقع است بدشت نام. در اين ده هر چه زو

شود، از  خواهد برود جمع مي سمت مشهد مقدس مي
). از 183: 2536(شيندلر، » كنند... اينجا با توپ حركت مي

آيد كه زائراني كه از نواحي  توصيفات شيندلر چنين بر مي
اند در روستاي بدشت جمع  غربي عازم مشهد بوده 

شدند و در يك روز خاص همگي با هم سفر به مشهد  مي
اند. نظير اين اتفاق امروز هم در اردوگاه كرده  يرا آغاز م

دهد. عزيمت زائران  حجاجي كه عازم مكه هستند رخ مي

بوده كه  چنان مهمي از بدشت به طرف مشهد  اتفاق آن
در » توپ در كردن«شده است.  براي آن توپ شليك مي

همچون  هاي مهمي آن زمان و قبل از آن فقط به مناسبت
بي يا وقوع اتفاقات خاص صورت اعياد ملي و مذه

؛ 80و  55: 1363گرفته است (مثالً رك. اولئاريوس،  مي
: 1386؛ كرماني، 132: 1365؛ ييت، 91: 1371اوليويه، 

). زائراني كه در مسير سفر به مشهد به بدشت 184
رسيدند نياز به مكاني براي استقرار موقت و اجتماع  مي

ت اين امكان را فراهم داشتند كه احتماالً كاروانسراي بدش
آورده است. در واقع كاروانسراي بدشت ميعادگاهي  مي

بوده براي اجتماع زائراني كه از اقصي نقاط غرب ايران 
اند. شايد به همين خاطر بوده كه پس از راهي مشهد بوده 

آنكه تعداد زائران به حد نصاب معيني براي تشكيل 
شده  از ميرسيده، عزيمت به سمت مشهد آغ كاروان مي

است. چه بسا كاروانسراي بدشت براي مسافراني كه عازم 
حج بودند نيز كاربردي مشابه داشته است. چرا كه ياقوت 
و سپس ابن بغدادي در قرن هفتم هجري از بدشت به 
عنوان منزلگاهي بر سر راه حجاج ياد كرده اند (حموي 

: 1412  ؛ ابن عبدالحق بغدادى،279: 1995بغدادي، 
. از اين رو كاربري كاروانسراي بدشت با ديگر )1367

  كاروانسراها اندكي تفاوت داشته است. 
شود كه به موقعيت  تر ميپررنگ اين تفاوت هنگامي 

مكاني كاروانسراي بدشت نيز توجه كنيم. نزديك بودن 
روستاي بدشت  كاروانسراي بدشت با بافت قديمي 

وانسراها تر كاركه بيشبرانگيز است. در حاليسؤال
دارند،   هاي دائمياي قابل توجه با سكونتگاهفاصله

كاروانسراي بدشت در فاصلة كم و تقريباً در مجاورت 
 چشمگيرروستاي بدشت قرار گرفته است. فاصلة 

گونه توجيه توان اين كاروانسراها با مراكز استقراري را مي
 كرد كه اگر سكونتگاهي در مسير راه كاروانرو قرار داشته،
ديگر نيازي به احداث كاروانسرا نبوده و كاروانيان 
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گيري از اند احتياجات خود را به واسطة بهرهتوانسته  مي
- سازند. پراكندگي قطعه سفال برآورده امكانات آن روستا

هاي مربوط به قبل از دورة صفوي در حومة شمالي 
از كاروانسرا و نيز  روستاي بدشت و در فاصلة اندكي 

ن جغرافيايي مبني بر موجوديت روستاي گزارش متو
سال قبل از بناي كاروانسراي  700بدشت در حداقل 

بدشت بر پيچيدگي ارتباط كاروانسرا با سكونتگاه 
توان  افزايد. بر اساس شواهد فوق، نمي مجاورش مي

گيري روستاي بدشت را تابعي از وجود كاروانسراي شكل
سرا در زماني بدشت تصور كرد. به احتمال زياد كاروان

احداث شده كه زندگي در روستاي بدشت جريان داشته 
است. اگرچه از اين بنا همواره به عنوان كاروانسرا ياد 
شده است، اما احتماالً عالوه بر مسافران جادة ري ـ 
خراسان، اهالي روستاي بدشت نيز از اين سازه معماري 

ردم شده اند. آنچنان كه از آداب و رسوم م مند ميبهره
خواني در اين آيد، مراسم تعزيه و شبيه استان سمنان برمي
شده كه داراي  هاي بزرگي اجرا ميمنطقه در حسينيه

- ظرفيت كافي بوده است و جمعيت زيادي در آن جا مي

گرفته است. از آن جمله تكية بزرگ ناسار در شهر سمنان 
نماهاي تحتاني و فوقاني ها و طاقاست كه داراي غرفه

ها در مركز صحن اين حسينيه به اجراي خوانتعزيه است.
: 1374پرداخته اند (پناهي سمناني،  خواني ميمراسم شبيه

). روستاي بدشت فاقد تكيه يا حسينيه وسيع به 275
منظور برگزاري مراسم تعزيه است و به گفتة اهالي 
كهنسال روستا، تا چند دهة قبل مراسم عزاداري ماه محرم 

شده است. برگزاري مراسم  انسرا برگزار ميدر داخل كارو
عزاداري ماه محرم كه هنوز هم در مجاورت كاروانسراي 

اي باشد از اجراي مراسم شود، شايد نشانه بدشت اجرا مي
هاي گذشته (تصوير در صحن كاروانسراي بدشت در سال

- فرد پالن كاروانسراي بدشت (ايوانچه). شكل منحصربه6

 تكيهجره) كه كل بنا را به شكل يك هاي پيراموني فاقد ح
دهد نيز محيط مناسبي براي برگزاري مراسم  جلوه مي

سازد. بنابراين دور از ذهن  خواني فراهم ميتعزيه و شبيه
نيست كه از اين بنا، عالوه بر اقامت كاروانيان و اجتماع 

اهالي  زائران، به عنوان محلي براي تجمعات عمومي 
  شده باشد. ده روستاي بدشت نيز استفا

  

  
  .(مأخذ: نگارندگان) شود در كنار كاروانسراي بدشت . نخلي كه در مراسم عزاداري ماه محرم استفاده مي6تصوير 
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  گيري نتيجه
آن سازه تعيين » كاركرد«فُرم و پالن يك سازه معماري را 

اي از نيازها  كند و كاركرد سازه در پاسخ به مجموعه مي
هاي فردي و »نياز«رت ديگر شود. به عبا تعريف مي

گيري يك اثر معماري در يك نقطة  اجتماعي، منشاء شكل
  ) 7خاص جغرافيايي است.(تصوير 

كاروانسراها، گونة شاخصي از معماري به شمار 
اند. ارتباط  روند كه الگوي فوق را عينيت بخشيده مي

ها، تركيب و  ها و سكونتگاه فضايي كاروانسراها با راه
ها در پاسخ به  ضايي و شكل ساختاري آنسازماندهي ف

ها را  نياز كاروانياني تكوين يافته كه فاصلة بين آبادي
پيمودند. از اين رو اغلب كاروانسراها در مجاورت  مي
هاي باستاني و به فاصلة يك منزلي از كاروانسراي  راه

اند و از فضاهايي متناسب با نياز  بعدي احداث شده
كاروانسراها عموماً صحن  اند. ردهب كاربران خود بهره مي

هاي پيراموني دارند تا استراحتگاه  ها و اتاق مياني و حجره
گونه با  مطمئني براي مسافران فراهم آورند و ظاهري قلعه

اي حصين دارند تا مأمن ايشان باشند. آنچه گفته  دروازه
ساخته و كاركرد اغلب  مسافران را برآورده مي» نياز«شد 

  ست. كاروانسراها

هاي منحصر به فرد  اما كاروانسراي بدشت با ويژگي
پذير داشته  رسد كاركردي فراي يك مهمان نظر مي خود، به

هاي معماري اين كاروانسرا و  است. با توجه به ويژگي
هاي جغرافيايي و  توصيفات تاريخي از آن در تذكره

توان گفت، كاروانسراي بدشت نه  هاي كهن مي سفرنامه
موقت كاروانيان بوده، بلكه در مقاطعي از سال،  تنها سراي

ميعادگاه زائران مشهد مقدس و عتبات عاليات محسوب 
شده و در موسم عزاداري، ميدانگاه برگزاري تعزيه و  مي

شده است. كاركردهاي مختلف  خواني واقع مي روضه
كاروانسراي بدشت ناشي از نيازهاي جامعة روستاي 

شت توانسته در قامت يك بدشت است و كاروانسراي بد
المنفعة تمام عيار، نقش راستين خويش را در  بناي عام

  به منصة ظهور رسانَد.» واري معماري ايراني مردم«عرصة 
  

  سپاسگزاري
هاي ميداني اين مقاله در راستاي پروژة مرمت و برداشت

احياي بناي تاريخي كاروانسراي بدشت، با حمايت 
امت انجام شده است. شركت مهندسين مشاور پديدة ص

دانند مراتب سپاس خود را از گان بر خود الزم مينگارنده
دل مدير عامل شركت و جناب آقاي مهندس محمد زنده

  همكاران ايشان اعالم دارند.
  

  
  

  .(مأخذ: نگارندگان) نياز، هويت يك اثر معماري را تعيين مي كند -7تصوير 

 نيازهاي فردي يا
 اجتماعي

 كاركرد مورد انتظار از 
 يك سازه معماري

 موقعيت
 مكاني

 فُرم

 پالن
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