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چکیده
کاروانسراها مهم  ترین بناهای بین راهی و منزلگاه امن کاروانیان در مسیرهای مهم بازرگانی ـ زیارتی 
ایران بوده اند. ابهامات متعددی در چگونگی تحوالت ساختاری و فضایی این بناهای ارزشمند در ادوار 
مختلف تاریخی وجود دارد و از این رو بررسی شیوۀ طراحی و سیر تحول کاروانسراها ضرورت دارد. 
مقالۀ حاضر با هدف آشنایی و تبیین تحوالت معماری کاروانسراهای حیاط  دار مرکز ایران به روش 
توصیفی ـ تحلیلی و بر اساس مطالعات کتابخانه  ای تدوین شده است. نتایج پژوهش نشان می  دهد 
در دورۀ پیش از اسالم و اوایل دورۀ اسالمی، کاروانسراها به صورت منازل اتراق گاهي با سازماندهی 
بر اسکان و  این شیوۀ طراحی  انداخته می  شدند که  پیرامون حیاط مرکزی طرح  حجره  های متعدد 
استراحت کاروانیان متمرکز بوده است. این شیوه طراحی به مرور زمان با تحوالتی نظیِر گشایش و 
بزرگ شدن فضاها در گوشه  ها، ایجاد رواق در جلوی حجره  ها، و چهارایوانی شدن کاروانسراها تا انتهای 
دورۀ سلجوقی مرسوم بود. در دورۀ ایلخاني الگوي جدیدي متأثر از ترکیب کاروانسراهای چهارایوانه 
پایان  تا  ایلخانی  از دورۀ  با گونۀ چاپارخانه  ای در طراحی کاروانسراها پدیدار شد که  دورۀ سلجوقی 
دورۀ قاجاریه، شیوۀ مرسوم در طراحی کاروانسراها بود. در این شیوه فضای اصطبل برگرفته از الگوی 
چاپارخانه  ها، با نظم در چهار طرف کاروانسرا و در پشت حجره  ها ساخته شد و رواق جلوی حجره  ها 
به ایوانچه تبدیل شد. در دورۀ تیموری مدخل اصطبل از حیاط مرکزی به فضای ورودی انتقال یافت 
و استقرار اصطبل  ها از چهار طرف حیاط به سه طرف محدود شد. در دورۀ صفویه فراوانی الگوها را 
می  توان به انفجار الگوها تعبیر کرد. در این دوره ساخت کاروانسرا به اوج پختگی رسیده و نمونه  های 
متعدد با طرح  های متنوع و مقیاس  های مختلف کالبدی ـ کارکردی از این دوره باقی مانده است. شیوۀ 
ساخت کاروانسراهای دورۀ قاجار را می  توان تداوم الگوهای صفوی دانست. به این صورت که در دورۀ 

قاجار عالوه بر بزرگ  تر شدن غرفه  ها و اصطبل  ها، به جزییات فضاها بیشتر توجه شده است.

واژه  های کلیدی: 
طراحی، سازماندهی فضایی، ویژگی  های کالبدی، تحوالت معماری، کاروانسراهای حیاط  دار ایران. 
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مقدمه
ایران به سبب قرار گرفتن در موقعیتی سوق  الجیشی، همواره یکی 
است  بوده  جهان  غرب  با  شرق  ارتباطی  مسیرهای  مهم  ترین  از 
جادۀ  یعنی  باستان،  جهان  بازرگانی  راه  های  مهم  ترین  از  یکی  و 
ابریشم از ایران می  گذشت و اگر در گذشتۀ  این مرز و بوم بنگریم، 
و  امنیت  بر  ثبات  با  و حکومت  های  دولت  ها  تأکید  همواره شاهد 
ارزندۀ  منافع  نظامی،  اهمیت  سبب  به  راهداری،  و  راه  گسترش 
اقتصادی، تأمین رفاه اجتماعی، و... در این خطه هستیم. به همین 
منظور تأسیسات میان   راهی مختلفی همچون میل  ها، کاروانسراها، 

پل  ها، برج  ها، راهدارخانه  ها، و چاپارخانه  ها ساخته شد. 
به  کهن  روزگاران  از  که  ایران  پرارزش  یادگارهای  از جملۀ       
ادوار مختلف،  بنیاد شده و در  اقتصادی و مذهبی  و  نظامی  علل 
به  تدریج توسعه و گسترش یافته، کاروانسراست. کاروانسرا ترکیبی 
سفر  گروهی  که  مسافر  جمعی  معنی  به  )کاربان(  »کاروان«  از 
می کنند و »سرا« به معنی خانه و مکان است که هر دو بخش این 
کلمه مأخوذ از زبان پهلوی ساسانی است )صبوری زالوآبی، 1392: 
ایران است و در  147(. کاروانسراها یکی از پیروزی  های معماری 
هیچ کجا همسویی کارکرد و ساختار را از این کامل  تر نمی  توان دید 
)پوپ، 1390: 238(. شاردن جهانگرد فرانسوی در خصوص اهمیت 
ساختن  متدیّن  و  خّیر  افراد  می  گوید:  چنین  ایران  در  کاروانسرا 
می شمارند  مبّرات  و  خیرات  همۀ  بر  مقّدم  را  راه ها  بر   کاروانسرا  
)دهقان  نژاد، 1385: 149(. کاروانسراها بر حسب موقعیت و کارکرد 
به دو دستۀ کاروانسراهای شهری و برون  شهری تقسیم می  شوند. 
کاروانسراهای برون  شهری در کنار راه  های ارتباطی ساخته می  شد 
بازارها برای داد و ستد  به  و کاروانسراهای شهری به طور منظم 
و معامالت منتهی می  شد )احسانی، 1381: 84(. بررسی اجمالی 
کاروانسراها از بدو پیدایش تا دوران شکوفایی، گویای این حقیقت 
است که این نوع بنا از ضروری  ترین و کاربردی  ترین آثار معماری 
این سرزمین بوده و اَشکال و انواع آن در دوران تکامل و توسعه، 
کم تر متروک شده و این علتی جز نیازمندی جامعۀ سنتی به آن 
نداشته است )نظری، 1385: 18( و بی  شک وجود کاروانسراهای 
این سرزمین، نشان  از دوره  های مختلف در گوشه و کنار  متعدد 
بارز استقرار و استمرار تمدن و مدنیت در ایران  زمین در طی قرن ها 
و هزاره  هاست )حاجی قاسمی، 1383: 8(. از این رو در مطالعات 
معماری ایران، آشنایی با سیر تحول معماری کاروانسراها، با توجه 
این زمینه وجود دارد، ضروري است و تدوین  ابهاماتی که در  به 
مقالۀ حاضر در این راستا صورت پذیرفته است. سؤاالتی که در این 

پژوهش پاسخ داده می  شود عبارت اند از: 
کالبدی  ساختار  در  تحوالتی  چه  کاروانسراها،  معماری  سیر  در 

کاروانسراها بروز کرده است؟ 
مختلف  دوره  های  در  ایران  کاروانسراهای  فضایی  سازماندهی 

تاریخی چگونه بوده است؟
     پیرو سؤاالت فوق این فرضیه مطرح می  شود: اگر چه تحوالت 
اقتصاد، مذهب،  مباحث مختلف  و  از وضع جامعه  متأثر  معماری 
شکل  گیری  به  که  اساسی  نیازهای  لیکن  است،  و...  سیاست، 
کاروانسراها منجر شده، در طول تاریخ و تا قبل از اختراع ماشین، 
تغییر اساسی نکرده است. این نیازها عبارت است از امنیت جانی 
بنابراین  ارتباطی.  و مالی و آسایش کاروانیان در طول مسیرهای 
چهارچوب کلی تحوالت کاروانسراها را می  توان در تغییراتی که به 
افزایش امنیت و آسایش بیشتر کاروانیان منجر شده است، جستجو 
کرد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و معرفی تحوالت معماری 
کاروانسراهای ایران با تمرکز بر کاروانسراهای حیاط  دار مرکز ایران 

انجام شده است.

پیشینۀ پژوهش
سه  در  می  توان  را  کاروانسراها  مورد  در  منتشرشدۀ  پژوهش  های 

گروه کلِی ذیل قرار داد1:
و  راهی  بین  بناهای  و  راه  مورد  در  مشخصاً  که  کتاب  هایی  الف. 
کاروانسراها نگاشته شده است که عبارت اند از: کتاب کاروانسراهای 
ایران و ساختمان های کوچک میان راه )ماکسیم سیرو، بی تا( که 
در آن مؤلف نخست به راه  های بازرگانی ایران و خط سیرهای مهم 
وسایل  و  کاروان  ها  معرفی  ادامه ضمن  در  و  کرده  اشاره  کاروانی 
حمل و نقل، کاروانسراها را بر اساس منابع مالی ساخت به انواع 
کاروانسراهای  و  خصوصی  کاروانسراهای  شاهی،  کاروانسراهای 
دو  به  ساخت  شیوه  و  جغرافیایی  موقعیت  به  توجه  با  و  خیریه، 
گروه کوهستانی و کاروانسراهای دشت تقسیم کرده است. مؤلف 
و  کرده  توصیف  را  کاروانسراها  معماری  تحوالت  برخی  همچنین 
در بخش ضمیمه نیز کاروانسراهای شهری را معرفی کرده است. 
همچنین ماکسیم سیرو )1357( در کتاب راه  های باستانی ناحیۀ 
اصفهان و بناهای وابسته به آنها به معرفی راه  های پیرامون شهر 
اصفهان پرداخته و در ادامه به تحلیل کاروانسراها و زمان ساخت 
بناهای وابسته به راه  ها از دورۀ ساسانی تا دورۀ قاجاریه پرداخته 
است. این دو کتاب منابع ارزشمندی است که مطالب آن به دفعات 
در سایر منابع بازگو شده است. پیرنیا و افسر در کتاب راه و رباط 
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بررسی  اسالمی  دورۀ  تا  اسالم  از  پیش  از  ایران  راه  های   )1370(
کرده و پس از تعریف واژگان بناهای مربوط به راه  ها، انواع میل  ها، 
پل  ها، و کاروانسراهای ایران، در مورد وسایل نقلیه و وسایل سفر 
سخن رانده اند. کیانی و کالیس )1373( در کتاب کاروانسراهای 
از  امکان کامل  تا حد  ایران اهتمام خود را صرف تدوین مرجعی 
و  نقشه  همراه  بزرگ  فهرستی  و  اند  کرده  ایرانی  کاروانسراهای 
تصویر از انواع کاروانسراها در مناطق مختلف جمع  آوری و به دست 
و  رباط  ها  کاروانسراها،  از  یادي  کتاب   )1381( احسانی  اند.  داده 
و  نگاشته  سیرو  ماکسیم  تألیفات  اساس  بر  را  ایران  در  کاروان  ها 
ضمن بررسی تاریخی کاروانسراها، مباحث دفاعی و رفاهی، راه و 
کاروان و جزییات مختلف مربوط به کاروانسراها را مورد توجه قرار 
داده است. در مجلد هفدهم کتاب گنجنامه؛ کاروانسراها )حاجی 
قاسمی، 1383(، ویژگی  های معماری و تاریخچه کاروانسراهایی از 
مناطق مختلف ایران همراه نقشه  ها و عکس  های مناسب ارائه شده 
است. هادی  زاده کاخکی در کتاب کاروانسرا در ایران )1389( به 
انواع راه  های کاروانی، بناهای وابسته به راه و کاروان، کارکردهای 
کاروانسرا و معماری کاروانسرا می  پردازد و متأثر از یوسف کیانی، 
گونه  های مختلف کاروانسراها را بر اساس اقلیم و فرم تقسیم  بندی 
می  کند. در کتاب کاروانسراهای خراسان )لباف خانیکی و بختیاری 
شهری و نعمتی، 1392( ضمن مرور کتاب  شناسی کاروانسراهای 
به  مربوط  واژگان  مختلف،  سفرنامه  های  به  توجه  و  خراسان 
کاروانسرا و منازل بین راهی ارائه شده و با ارائه نقشه و عکس  های 
آن  کاروانسراهای  و  خراسان  راه  های  مورد  در  تفصیل  به  متعدد 

سخن به میان آمده است. 
بررسی  یا  معماری  گونه  شناسی  اساس  بر  که  کتاب  هایی  ب. 
موضوع  به  آن  از  بخشی  و  شده  تدوین  تاریخی خاص  دورۀ  یک 
کاروانسراها اختصاص داده شده است. از آن جمله کیانی )1391: 
تاریخچه  ای  اسالمی  دورۀ  ایران  معماری  کتاب  در  265ـ294( 
عمومی از کاروانسراهای ایرانی را ارائه کرده و انواع کاروانسراها را 
بر اساس موقعیت جغرافیایی و اقلیمی به سه گونۀ کاروانسراهای 
کاماًل پوشیده کوهستانی، کاروانسراهای کرانۀ پست خلیج فارس و 
کاروانسراهای حیاط  دار مرکز ایران تقسیم کرده است که گونۀ آخر 
خود به دسته  های مختلف تقسیم می  شود. پیرنیا و معماریان در 
بخش هشتم کتاب آشنایی با معماری اسالمی ایران؛ ساختمان  های 
درون  شهری و برون  شهری )1374: 229ـ261( و بخش بیست و 
یکم کتاب معماری ایرانی )1391، 461ـ 491(، به راه و بناهای 
بناهای  به  مربوط  واژگان  تعریف  بر  عالوه  و  کرده  اشاره  وابسته 

کاروانسراهای  نمونه  های شاخص  معماری  ویژگی  های  راهی،  بین 
دوره های مختلف را )برگرفته از کتاب راه و رباط( ارائه کرده اند. 
هیلن براند در کتاب معماری اسالمی )1393: 331ـ 376( ضمن 
معرفی واژگان مربوط به کاروانسرا در قلمرو جهان اسالم و تقسیم 
آنها به دو گونه شهری و روستایی )برون  شهری(، با بیانی تحلیلی 
تصویر  به  را  اسالمی  کشورهای  کاروانسراهای  شاخص  نمونه  های 
است. حاتم  اشاره کرده  کاروانی  نحوۀ سفر  به  انتها  در  و  کشیده 
دورۀ  در  ایران  اسالمی  معماری  کتاب  در   )101 84ـ   ،1379(
سلجوقی به معرفی ویژگی  های معماری تعدادی از کاروانسراهای 
این دوره می  پردازد. در کتاب معماری تیموری در خراسان )برنارد 
اوکین، 1386( و کتاب معماری تیموری در ایران و توران )ویلبر و 
گلمبک، 1374: 478ـ 482( کاروانسراهای تیموری خراسان مانند 
رباط سنگ  بست، رباط عشق، رباط قلی، رباط قره  بیل، و... با ارائه 
نقشه و توصیف ویژگی  های معماری هر کدام، معرفی شده است. 

ج. مقاالتی که در مورد کاروانسراها نوشته شده است و گستره ای 
متنوع از موضوعات را شامل می  شود. آیوازیان )1374: 583ـ 600( 
ضمن بررسی و تحلیل کالبدی کاروانسراهای حاشیۀ کویر، به معرفی 
فضاهای مختلف کاروانسراها پرداخته و برخی تحوالت معماری را 
در دوره  های مختلف تبیین کرده است. کیانی )1374: 595ـ 630( 
کاروانسراهای جادۀ ابریشم واقع در مسیر خراسان ـ کرمانشاه را 
مورد توجه قرار داده است. رفیع  فر و لر افشار )1382: 37ـ 60( 
و  پرداخته  کاروانسراهای صفوی  و  کاروان  راه،  به  راجع  بحث  به 
ضمن تأکید بر مطالعۀ کاروانسراها واقع در یک مسیر ارتباطی به 
مثابه زنجیره ای متصل به هم، به بررسی ساختارهای فرهنگی و 
اند.  از طریق بررسی کاروانسراها پرداخته  انسان  شناسی  مطالعات 
نظری )1385: 110ـ 135( به بررسی تشابه اسکان در کاروانسرا با 
موقتی بودن زندگی دنیوی از منظر ادبا و شاعران ایرانی پرداخته 
شمال  ناحیۀ  کاروانسراهای   )95 81ـ   :1385( احمدی  است. 
اصفهان را با ذکر راه  ها و نمونه  های واقع در آن بررسی کرده است. 
صبوری زالوآبی )1392: 145ـ 182( به سابقۀ تاریخی کاروانسراها 
پرداخته و موارد استفاده کاروانسراها را در دورۀ صفویه، عالوه بر 
مختص  کاروانسراهای  شاهی،  کاروانسراهای  به  مسافران،  اسکان 
کاروانسراهای  و  زیارتی  کاروانسراهای  تجاری،  و  بازرگانی  امور 
دارای کارکردهای خاص مانند کاروانسرای مهیار که محل بدرقه 
لباف خانیکی  است.  کرده  تقسیم  بندی  بوده،  مسافران  استقبال  و 
)1379: 89ـ 101( ضمن بررسی واژۀ رباط و بناهایی که با عنوان 
رباط از آنان یاد می  شود، به تفاوت کارکردهای آن با کاروانسرا تا 
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بعد،  به  زمان  این  از  است  معتقد  و  اشاره کرده  نهم هجری  قرن 
رباط و کاروانسرا هر دو مفهوم واحدی به عنوان جایگاه استراحت 
و اقامت زائران و مسافران یافته است. صداقت  کیش )1386: 42- 
65( ضمن بررسی واژۀ رباط، آن را در اوایل اسالم ایستگاه نظامی، 
بعد از سدۀ چهارم هجری مترادف خانقاه به معنی محل عبادت و 
تحصیل، و در نهایت در مفهومی مشابه کاروانسرا معرفی می  کند و 
سپس فهرستی از انواع رباط  ها و کاروانسراهای سدۀ سوم هجری 
را ارائه کرده و در ادامه به بررسی کاروانسرا در ادوار بعد می  پردازد. 
از  تعدادی  نظرات  بررسی  به   ،)134 123ـ   :1385( جعفری  نژاد 
و  پرداخته  کاروانسراها  مورد  در  و جغرافی  نویسان  سیاحان، سفرا 
جایگاه کاروانسرا را از دیدگاه اجتماعی، به دلیل تبادالت فرهنگی 
و  حسینی  است.  دانسته  اهمیت  حایز  کاروانسراها،  در  مسافران 
پورنادری )1393: 81ـ 98( با مقایسۀ تطبیقی سه کاروانسراهای 
صفویِ شاخص بازار اصفهان، به تشابهات و تفاوت  های موجود در 
حسینی  اند.  کرده  اشاره  آنها  کالبدی  ساختار  و  فضایی  ترکیب 
شهری  و  برون  شهری  کاروانسراهای   )57-45  :1392( ارژمند  و 
بر دو کاروانسرای مهیار و مادر  با تمرکز  را  دورۀ صفویه اصفهان 
شاه مقایسه کرده و با توجه به مطالعات تطبیقی و علی رغم برخی 
تفاوت  های کالبدی ـ فضایی، الگوی کاروانسرای مادر شاه را متأثر 
از الگوی کاروانسرای مهیار معرفی کرده است. تاتاری و نیستانی 
)1393: 109ـ 124( ویژگی  های فضاییـ  کالبدی فضاهای ورودی 
کاروانسراهای صفوی خراسان را بررسی کرده اند. در بعضی مقاالت 
بررسی  خاص  صورت  به  کاروانسرا  یک  معمارِی  ویژگی  های  نیز 
شده که از بیان آنها صرفنظر شده است. بررسی پیشینۀ تحقیق 
در زمینه کاروانسراها، مؤید فقدان پژوهشی کامل و جامع در مورد 
سیر تحول معماری کاروانسراها در دوره  های مختلف تاریخی است. 

روش  شناسی پژوهش
روش تحقیق در این مقاله از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، 
توصیفی ـ تحلیلی است و در تحلیل داده  ها از روش قیاسی بهره 
گرفته شده است. منابع مورد استفاده برای شناسایی کاروانسراها، 
کتابخانه  ای و مستخرج از کتبی است که در پیشینۀ تحقیق ذکر 
آن رفت. نحوۀ انتخاب کاروانسراهای موضوع مطالعه )از بین بیش 
اشاره(  مورد  منابع  در  ایران  مرکز  حیاط  دار  کاروانسرای   300 از 
نمونه - است.  بوده  احتمالی(  )غیر  هدفمند  شیوۀ  از  بهره گیری 
تبیین  و  تحلیل  برای  کافی  اطالعات  دارای  انتخاب  شده  های 
تحوالت معماری کاروانسراهاست. نحوۀ بررسی کاروانسراها در این 

و  کالبدی  تحلیل  های  نتیجه  و  معماری  تحوالت  اساس  بر  پژوهش 
نظیر  فضاهایی  تمرکز در  و  متنوع  فضایی در پالن  های  سازماندهی 
ورودی، حجره  ها، اصطبل  ها و سازماندهی آنها نسبت به حیاط است و 
دوره بندی  های تاریخی در ذیل تحوالت معماری قرار داده شده است. 
چرا که بسیاری از تحوالت معماری در یک بازۀ زمانی طوالنی و به-
تدریج عرصۀ ظهور یافته اند. برای بیان هر یک از تحوالت معماری 
دو  از  مقاله، سعی شده حداقل  محدودیت  به  توجه  با  کاروانسراها، 
نقشۀ مرتبط با آن استفاده شود و سیر تحوالت معماری کاروانسراها 
در هر مرحله بازسازی شده است. در نهایت ذکر این نکته ضروری 
است که کاروانسراها با طرح  های گوناگون ساخته شده اند و اصوال 
ایران چه پیش و چه پس از اسالم، بسیار  ساختمان  ها در معماری 
معماریان،  )پیرنیا،  نیستند  هم  همانند  هیچ  کدام  و  بوده  گوناگون 
1391: 478( به همین دلیل توجه به این نکته مهم ضروری است که 
در بروز تحوالت معماری کاروانسراها در دوره  های مختلف تاریخی، 
گاه تمامی این تحوالت در طرح  ریزی یک کاروانسرا متجلی شده و 

گاه بعضی از آنها.

تحلیل و ارزیابی کاروانسراهای مورد بررسی
  الگوهای اولیه در دورۀ پیش از اسالم و اوایل اسالمي 

زمان  از  ایران  در  کاروانسرا  شالوده  و  بنیاد  تاریخی  مطالعات  پایۀ 
نهاده شده است. بدین صورت که در زمان هخامنشیان  هخامنشی 
کشور،  مختلف  نقاط  بین  سریع  ارتباط  منظور  به  اول  مرحلۀ  در 
)آیوازیان، 1374: 584(.  ایجاد شد  »چاپارخانه«  نام  به  ساختمانی 
نمونه  قدیم   ترین  معرف  را  گچ«  »دروازۀ  پژوهشگران  از  بسیاري 
کاروانسرا مي  دانند که ظاهراً از ابتداي ساخت تا کنون تقریباً دست-

مقام  در  نیز  نمونه  های دیگری  آنکه  مانده  است. حال  باقي  نخورده 
الگوهاي اولیه به جا مانده است که در کنار دروازۀ گچ، دو الگوي مهم 

را از میان آنها می  توان یافت )جدول 1(.  
     ماکسیم سیرو به خوبی به این دو الگو اشاره کرده و می  نویسد: 
در اواخر دوران ساسانی دو نوع کاروانسرا در سرزمین ایران ساخته 
می  شد: یک نوع شامل حیاطی که در اطرافش داالنی عریض برای 
چهارپایان ساخته می  شد و نوع دوم الگویی بود که در آن تاالرهای 
بی تا،  )سیرو،  می  گرفتند  قرار  مرکزی  حیاط  اطراف  در  مستطیلی 
179(. به اعتبار شباهت  های موجود بین اولین نمونۀ یادشده توسط 
ماکسیم سیرو با الگوی چاپارخانه  ها که ساخت آن در ایران باستان 
بسیار متداول بوده است، می  توان تقسیم  بندی ذیل را برای الگوهای 

اولیه متصور بود )جدول 2(: 
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الف. الگوی چاپارخانه   اي که عبارت است از یک حیاط مرکزي و 
از  نگهداری  اهمیت  که  آن  پیرامون  مستطیل  شکل  اصطبل  هایی 

چهارپایان در آن پررنگ است. 
اتراق گاهي کهن که عبارت است از حصار مستحکم و  ب. منازل 
اتاق  هاي فراوان در پیرامون حیاطي وسیع که اسکان مسافران در 
آن محل توجه بیشتر بوده است. بیشتر بناهای بین راهی از دوران 

باستان تا قرون اولیه اسالمي بر اساس این الگوها بنیاد شده اند. 
     الگوی منازل اولیه کاروان  ها تا سده  ها بعد نیز تقلید می  شد. در 
جدول 3 تعدادی از کاروانسراهای باقی مانده از دورۀ سلجوقی که 
تداوم الگوی اولیۀ منازل کاروانی را تأیید می  کنند نشان داده شده 
است. این الگو به  ندرت حتی تا دورۀ قاجار نیز تقلید می  شد، اما نه 
به مثابه یک الگوی متداول در کاروانسراهای مسیرهای اصلی، بلکه 

در مسیرهای فرعی در ساخت منزلگاهی کوچک. 

 تحوالت در طرح اولیۀ کاروانسراها 
از تحول قرار دارند،  این مرحله  اولیۀ کاروانسراهایي که در  بنیاد 
را  کاروانسراهایی  و  است  ایلخاني  از  پیش  دوره  هاي  به  منسوب 
می  شود.  شامل  سلجوقی  دورۀ  انتهای  تا  اسالمی  دورۀ  اوایل  از 
تغییراتي که در این مرحله اتفاق مي  افتد، همه در یک بازۀ زماني 
به  ابتکاراتي  بناها  از  خاص صورت نبسته و در معماري هر کدام 
مراحل  تحوالت  اساس  آنها  مجموعۀ  که  داده  شده  است  خرج 
بعدي شده است. با توجه به بناهای برجای  مانده، دورۀ سلجوقی را 
می  توان یکی از مهم  ترین ادوار تاریخی در بروز تحوالت معماری 

کاروانسراها معرفی کرد.

گشایش اتاق  هاي گوشۀ میان سرا )حیاط(
احتماالً دسترسي به اتاق  هاي گوشۀ حیاط از همان ابتداي طرح 
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کاروانسرا با اشکاالتي مواجه بوده  است. در الگوی اولیـه، معمـوالً 
تعبیه  حیــاط  با  اتــاق  ها  این  فاصل  حـد  در  باریک  راهــرویي 
شده  است )جدول 1(. معماران ایرانی از همان ابتدا برای حل این 
مسئله در برخی کاروانسراها اتاق  های چهارگوشۀ حیاط را بزرگ  تر 

کرده اند. گشایش در گوشه  ها امکانات خوبی را برای تعبیۀ فضایی 
گشاده یا طراحی مجموعه  ای خاص2 در اختیار معماران قرار  داده 

 است )جدول 4( )نقشۀ 2 و 3(.
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طراحی رواق پیرامون حیاط
است  تحوالتی  از  یکی  کاروانسرا،  جلوی حجره  های  رواق  ساخت 
که فراوانی آن در کاروانسراهای دورۀ سلجوقی، حکایت از شیوه  ای 
مرسوم در این دوره دارد که به افزایش عمق ایوان  های کاروانسرا 
منجر شده است )جدول 5(. از مزایای این شیوۀ طراحی، هماهنگی 
نور  مقابل  در  سایه  بان  ایجاد  و  به  هم  ریختۀ حیاط  نمای  احتمالی 
براند،  )هیلن  پیموده  راه  که شب  ها  است  کاروانیانی  برای  آفتاب 
استراحت  حیاط  پیرامون  اتاق  های  در  را  روز  و   )375  :1393
می کرده اند. نقشۀ 4 نمایشی از بروز این تحول در معماری بسیاری 

از کاروانسراهای دورۀ سلجوقی است. 

پیدایش ایوان در طرح کاروانسرا
ساده  حجره  های  با  حیاط  یک  از  سلجوقی  کاروانسراهای  تبدیل 
نمودن  عریض  طریق  از  متقابل،  ایوان  های  دارای  الگوی  یک  به 
بود  از تحولی  دهانۀ غرفۀ مرکزی و محوربندی میانسرا، نمایشی 
که پیش تر در مساجد این دوره رخ داده بود و این تحول اگرچه به 
اندازۀ دیگر ابتکارات در فضاهای کاروانسرا اهمیت داشته، اما نشان-
ایوان    پیدایش  نیست.  باشد  کاروانسراها  که خاص  روندی  دهندۀ 
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نقشۀ 3. گشایش فضای گوشه، طرح سه  بعدی کاروانسرای رباط کریم 
)مأخذ: هیلن براند، 1393: 339(.
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جدول 5. ساخت رواق مقابل حجره  ها، روش مرسوم طراحی کاروانسراهای سلجوقی )مأخذ: کیانی، 1373(.
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از  ولی  است.  دوره  این  کاروانسراهای  در  تحوالت  اولین  از  یکی 
در  که  دورۀ سلجوقی  معماری  در  بنیادین  است  تحولی  که  آنجا 
کاروانسراها نیز متجلی شده است، لذا پس از دو تحول قبلی قرار 
گرفته است )کاروانسراهای مختلف سلجوقی که در این مقاله در 

جداول 3، 4، 5 و6 ارائه شده، دارای ایوان است(. 
     رباط شرف، توقف گاهی مجلل و در شأن پادشاهان و امیران 
بوده )لباف خانیکی و بختیاری شهری و نعمتی، 1392: 272( که 
در طرح آن اصلی  ترین تحوالت کاروانسراهای سلجوقی، همچون 
یافته  ظهور  چهارایوانی  طرح  و  رواق،  طراحی  گوشه  ها،  گشایش 

است )نقشۀ 5(.

 تحول اساسی در طرح کاروانسرا؛ طراحی و اجرای اصطبل  ها 
در پشت حجره  ها

امپراتوری  سرتاسر  بر  شدید  نظم  و  امنیت  سلجوقیان  عصر  در 
سلجوقی استقرار یافت و در پی آن رفت  و آمد مسافران و بازرگانان 
زیاد،  تعداد  به  کاروانیان  و  گرفت  شهرها شدت  بین  کاروانیان  و 
سرتاسر قلمرو وسیع سلجوقیان را در هزاران کیلومتر راه با آرامش 
تعدد  و  شدن  بزرگ   .)38  :1381 )احسانی،  می  پیمودند  خاطر 
این  با  به دنبال داشت.  را  از چهارپایان  بیشتر  استفاده  کاروان  ها، 
همواره  حیاط،  پیرامون  رواق  های  زیر  در  حیوانات  بستن  وصف 
امکان  پذیر نبود. از طرفی بزرگ  تر گرفتن برخی از اتاق  ها به عنوان 
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نقشۀ 4. دیاگرام فضایی و نمایش تحول در طرح کاروانسراهای سلجوقی؛ افزودن رواق جلوی حجره  ها )ترسیم از: نگارندگان(.

جدول 6. طرح چهارایوانی، طرحی متداول در معماری کاروانسراهای دورۀ سلجوقی )مأخذ: کیانی، 1373(.

56



اصطبل، دیگر پاسخگوی تعداد زیاد چهارپایانی نبود که می بایست 
در میانۀ روزهای گرم سال استراحت می  کردند. بدین ترتیب در 
نگهداری  برای  که  آمد  وجود  به  اصطبل  فضاهای  اتاق  ها،  پشت 
فضاهای جدید چندان  این   .)7 )جدول  استفاده می  شد  حیوانات 
از  که  داشتند  چاپارخانه  هایی  همان  در  ریشه  و  نبودند  بی  سابقه 
دروازۀ گچ تا چاپارخانۀ میبد امتداد زمانی داشت. ماکسیم سیرو 
این تحول را نتیجۀ ترکیب دو الگوی کاروانسراهای دارای اصطبل 
و منازل کاروانی اولیه در ابتدای قرن ششم هجری می  داند )سیرو، 

بی تا، 179(.
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نقشۀ 5. رباط شرف )مأخذ: هیلن براند، 1393: 345(.
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نخست  نمونه  های  از  یکی  عنوان  به  می  توان  را  ماهی  رباط       
تاالرهای  صورت  به  اصطبل  ها  آن  در  که  کرد  معرفی  تحول  این 
و  شده  پدیدار  کاروانسرا  حجره  های  پشت  در  مستطیل  شکلی 
تازه  ای را در مقابل طراحی منسجم  با حیاط، مسئله  آنها  ارتباط 
به  متعلق  را  ماهی  رباط  کیانی،  است.  آورده  وجود  به  کاروانسرا 
دورۀ غزنوی دانسته است )کیانی و کالیس، 1373: 377( لیکن 
با  دقیق  بررسی  نعمتي، ضمن  و  بختیاري شهري  خانیکی،  لباف 
توجه به ساختار چهارایوانی و تزیینات شاخص، به درستی آن را 
همزمان با رباط شرف و متعلق  به اوایل قرن ششم معرفی کرده 

جدول 7. ساخت اصطبل در پشت حجره  ها، تحولی اساسی در طراحی کاروانسراها )مأخذ: سیرو، بی تا(.
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اند )لباف خانیکی و بختیاری شهری و نعمتی، 1392: 283(. نکتۀ 
قابل تأمل در کاروانسراهای جدول 7، حذف رواق  هاست و این در 
حالی  ست که بقیۀ ویژگی  های کاروانسراهای ایوان دار سلجوقی در 
آنها دیده می  شود.. بدین ترتیب می  توان یافته  های ماکسیم سیرو 
را این  گونه تکمیل کرد: اوایل قرن ششم هجری، تحولی اساسی در 
معماری کاروانسراها اتفاق افتاد و آن ترکیب الگوی چاپارخانه  ای با 

کاروانسراهای چهارایوانِی دورۀ سلجوقی است )نقشۀ 6(.
عصر  پایان  تا  که  شد  موجب  را  تحولی  بنیان  ترکیب،  این       
طرح  متداول  ترین  قاجاریه،  دورۀ  پایان  تا  یعنی  کاروانسراسازی، 
برای ساخت انواع کاروانسراهای حیاط  دار ایران بوده است. چنین 
تحول فضایی ـ کالبدی موجب تغییراتی در ساختار کاروانسراهای 
سلجوقی شد. از جمله: ارتباط اصطبل با حیاط، گاه از طریق ایوان-
با  گاه  و  داشت  قبلی  نمونه  های  به  نسبت  بیشتر  عمق  که  هایی 
حذف یک حجره و تبدیل آن به راهرو امکان  پذیر می  شد. همچنین 
به دلیل ادغام دو الگوی مورد اشاره، در فضای ورودی، داالن طویلی 
ایجاد شد که امکان طراحی هشتی و طراحی اتاق  های نگهبانی در 

طرفین آن برای نظارت بر رفت وآمدها را فراهم می  آورد.

 تبدیل رواق به ایوانچه، ساخت سکو در اصطبل
الگوهای کاروانسراسازی سلجوقیان تا سده  هاي بعد نیز ادامه یافت. 
تحوالت آتی کاروانسراها را می  توان در دورۀ ایلخانی جستجو کرد. 
ساختمانی  آثار  سبک  از  مستقیماً  ایلخانان  دورۀ  معماری  سبک 
تاثیر  این  )ویلبر، 1346: 33(.  است  اقتباس شده  دورۀ سلجوقی 
به  وضوح در طرح کاروانسرای ایلخانی سرچم در بین راه زنجان و 
میانه که ترکیب کاملی است از الگوی چاپارخانه  ای با کاروانسرای 

رواق  دار چهارایوانی بروز کرده است )نقشۀ 7(.
     تحوالت ویژه  ای که در کاروانسرای سرچم مشاهده می  شود، 
عبارت اند از: طراحی اصطبل به صورت پیوسته دورتادور کاروانسرا، 
ارتباط نظام  مند حیاط با اصطبل  ها با حذف دو حجره در هر جبهه 
بررسی  چهارپاداران.  به  گوشه  هر  در  خاص  فضایی  اختصاص  و 
دیگر  عمدۀ  تحول  دو  نشان  دهندۀ  دوره،  این  دیگر  کاروانسراهای 
این دوره است: تبدیل رواق  ها به ایوانچه  ها و ساخت سکو در درون 
اصطبل  ها جهت اقامت مسافران و چهارپاداران )جدول 8(. در نقشۀ 
8 تحوالت کالبدی ـ فضایی کاروانسراهای دورۀ ایلخانی به نمایش 

در آمده است.

نقشۀ 6. دیاگرام فضایی و نمایش تحول اساسی کاروانسراهای سلجوقی از ترکیب دو الگوی کاروانسرا و چاپارخانه )ترسیم از: نگارندگان(.
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تکامل اندام  ها و تحول در سازماندهی فضاها
تا   370 نوایی  علیشیر  امیر  تاریخی  گزارش  های  و  روایات  به  بنا 
 :1378 )کریمیان،  کرده  است  مرمت  و  بنیاد  را  ساختمان   400
538(. ساختن کاروانسراهای متعدد در طول جاده ای که مشهد 
قابوس کنونی[ متصل می  ساخت،  یا گنبد  به گرگان ]جرجان  را 
عالقه مندی او را به تجدید حیات بازرگانی در طول این راه نشان 
تیموری،  کاروانسراهای  و گلمبک، 1374: 104(.  )ویلبر  می  دهد 
و وضعیت  کاربری  مبنای  به  احتماالً  دارد که  ویژگی  های خاصی 
اجتماعی و فرهنگی آن دوران بازمی  گردد و در معماری آن نمود 

یافته است. در جدول 9 نمونه  هایی از کاروانسراهای تیموری و در 
نقشۀ 9 تحوالت کالبدی ـ فضایی آنها مشاهده می  شود. 

     ویژگی این کاروانسراها عبارت است از: عدم دسترسي مستقیم 
قسمت  در  تقسیم  فضای  و  هشتی  ایجاد  اصطبل  ها،  به  حیاط 
ورودی، احاطه سه  طرفۀ اصطبل در پشت حجره  ها و اتاق  ها، ساخت 
از گوشه  هاي پخ  شده به حیاط مرکزي راه  فضاهاي گشاده   ای که 
سابقه  قبل  دوره  های  در  فضایی  سازماندهی  این  چنین  می  باند. 
نداشته است. همان  گونه که در دوره  های بعدی نیز، چنین الگویی 
مورد استفاده معماران قرار نگرفت. نگارندگان با تأکید بر اهمیت 

نقشۀ 7. کاروانسراي سرچم، دیاگرام فضایی و نمایش تحوالت اولیۀ کاروانسراهای دورۀ ایلخاني )مأخذ: سیرو، بی تا، 108(.
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جدول 8. ساخت اصطبل در پشت حجره  ها، تحولی اساسی در طراحی کاروانسراها )مأخذ: سیرو، بی تا(.
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دیگر  پژوهشی  به  را  آن  مختلف  جنبه  های  بررسی  موضوع،  این 
موکول می  کنند. 

تثبیت و تکثیر الگوها
دورۀ صفویه را دوران طالیی ایجاد کاروانسراهای ایران نامیده  اند 
)کیانی و کالیس، 1373: 3(. تنوع نقشه  ها در دورۀ صفوی بسیار 
کاروانسرای  نظیر  هشت  ضلعی  نمونه  های  مثال  برای  است.  زیاد 
ده بید و امین  آباد نیز در در میان آنها دیده می  شود )هیلن براند، 

ارائه  کاروانسراها  این  از  نمونه  هایی  در جدول 10   .)365 :1393
شده است. 

     تحوالت بارز کاروانسراهای صفوی از این قرار است: گسترش 
حیاط کاروانسراها؛ ارتباط اصطبل  ها و حیاط از طریق گوشه  های 
پخ حیاط  ها که اَشکال بسیار متنوعی دارد؛ پرداخت و تزیین بیشتر 
ایجاد  دارد؛  قرار  ایوان  ها  انتهای  در  عموماً  فضاهای شاه  نشین که 
پیشرفته  تر  نمونه  های  در  که  اصطبل  ها  در  عمده  تجمع  فضاهای 
رشد  10(؛  )نقشۀ  می  آورد  وجود  به  را  بیشتری  فضایی  شفافیت 
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نقشۀ 9. تبدیل رواق به ایوانچه، ساخت سکو در اصطبل و ورودی سازمان  یافته در طرح کاروانسراهای دورۀ ایلخانی )ترسیم از: نگارندگان(.

جدول 9. نمونۀ کاروانسراهای پیش از اسالم و اوائل اسالمی )مأخذ: مرکز اسناد سازمان میراث فرهنگی خراسان(.
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از بدنۀ ورودی  فضای هشتی و شاه نشیِن فراِز آن و پیش آمدن 
ایجاد فضاهای خصوصی در برخی  با سردر؛  کاروانسرا در ترکیب 
از کاروانسراها که یا در گوشه  های کاروانسرا و یا در میانه اضالع 
ورودی یا ضلعِ مقابل ورودی ساخته می  شدند و به وسیله دهلیزی 
ایجاد  11(؛  )نقشۀ  می  یافتند  راه  مرکزی  حیاط  یا  هشتی  به 

از  بسیاری  در  برج  ها  گوشه؛ حذف  اصطبل  های  در  شفاف  فضای 
کاروانسراهایی  در  مشابه  فضایی  آرایش  نهایت  در  و  کاروانسراها. 
یا دو منزل  فاصلۀ یک  به  و  یا در یک مسیر  نزدیکی هم  که در 
فارس،  راه  در  خان خوره  و  امین  آباد  )مانند  دارند  قرار  یکدیگر  از 
آقاکمال و گز در اصفهان، کاروانسراهای مسیر سبزوار در خراسان، 

نقشۀ 10. دیاگرام فضایی و نمایش تحوالت در سازماندهی اصطبل نسبت به حیاط )ترسیم از: نگارندگان(.

جدول 10. نمونۀ کاروانسراهای دورۀ صفوی )مأخذ: حاجی قاسمی، 1383(.

نقشۀ 11.  برجستگی فضای  ورودی، گوشه  های  پخ، حیاط گسترده؛  کاروانسرای نیشابور )مأخذ:  حاجی قاسمی، 1383: 139(.
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ایزدخواست و شورجستان در فارس، دربند و چهل  پایه در کرمان( 
که نشان  دهندۀ امتداد گستره  ای از سبک  های متنوع محلی است 

)نقشۀ 12(. 

گشایش و افزایش فضاها )آخرین تحوالت(
به  کاروانسرا  فضاهاي  از  یک  هر  که  است  دوره  اي  صفویه،  دورۀ 
تکامل معقول خود رسیده و پس از آن، تحوالتي که در این گونۀ 
معماري رخ مي  دهد، به تک  فضاها یا مجموعه  هاي موجود در داخل 

یا بیرون کاروانسرا مربوط است و در انتظام فضایي کلیت ساختمان 
اثرگذاری عمده اي ندارد. کاروانسراهایي که در انتهاي دورۀ صفوي 
اولین  و  داشتند  زیادي  جزئیات  و  خرده  فضاها  شدند،  ساخته 
تحوالت در گشایش فضایي ـ که در دوره قاجار مشاهده مي  کنیم 
ـ در این زمان پدید آمد. یـکي از شواهد این موضوع، کاروانسراي 
مادر شاه مورچه  خورت و نیز کاروانسراي مهیار است )جدول 11(. 
     با کنار هم قرار دادن طرح و نقشه کاروانسراهاي قاجاري، دو 
از یک طرح  اول کاروانسراهایي که  گونه عمده مشاهده مي  شود: 

نقشۀ 12. دیاگرام فضایی و نمایش تحوالت در سازماندهی کاروانسراهای صفوی )ترسیم از: نگارندگان(.
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جدول 11. نمونۀ کاروانسراهای اواخر دورۀ صفوی )مأخذ: نقشۀ سمت راست سیرو، بی تا؛ نقشۀ سمت چپ حاجی قاسمی، 1383(
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ساده حیاط و غرفه  هاي مشابه تشکیل شده و حکایت از ساختي 
دیگر  و  خشتي  اند.  معموالً  کاروانسراها،  نوع  این  دارند.  عجوالنه 
جوابگوي  خود،  تعداد  پر  خرده  فضاهاي  و  جزئیات  با  که  بناهایي 
تحول  خط  امتداد  در  که  گونه  ای  است.  بوده  بسیاري  جمعیت 
کاروانسراها حرکت کرده، گروه دوم است )جدول 12()نقشۀ 13(.

     مهم  ترین خصوصیات گروه دوم از کاروانسراهاي دورۀ قاجاریه 
از این قرار است: سردرها دیگر مانند سابق از بدنۀ کاروانسرا بیرون 
ن زده اند و بلکه در برخي از موارد به داخل فرو مي  روند؛ گشایش و 
شفافیت فضایي در هشتي و حجره  های پیرامون آن پدید مي آید؛ 
آرایش  در  تازه  شکل  هاي  مي  شود؛  بزرگ تر  هم  باز  هشتي  فضاي 
فضایي شاه  نشین  ها و فضاهاي پشت ایوان پدیدار مي  شود؛ برخي 
ایوان  هاي  محور  پشت  در  درست  خصوصي  حیاط  یک  اوقات 
اصلي جاي داده مي  شود )مانند کاروانسراي قاجاري میاندشت یا 

کاروانسراي مهر سبزوار(؛ و رشد و بزرگ شدن فضاي حجره  ها و 
همچنین طاقچه  هاي فراوان آنها که در ته رنگ نیز کاماًل مشخص 
و مشهود است )بازنمایی در نقشۀ 14(. اگر چه در دورۀ قاجاریه 
تالش  هایی در جهت بهینه کردن فضای کاروانسراها به عمل آمد، 
ولی ضعف دولت مرکزی، وضع اجتماعی و اقتصادی و در نهایت 
نزولی  سیر  ماشین،  اختراع  با  نقل  و  حمل  در  اساسی  تحوالت 

معماری و توقف ساخت کاروانسراها را در پی داشت.

نتیجه  گیری
منازل کاروانی از پیش از اسالم بناهایی با سازماندهی حجره  های 
متعدد پیرامون حیاط مرکزی بوده اند. این شیوۀ طراحی به  مرور 
در گوشه- فضاها  بزرگ شدن  و  نظیر گشایش  تحوالتی  با  زمان 
 ها؛ ایجاد رواق در جلوی حجره  ها؛ و چهارایوانی شدن کاروانسراها 
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جدول 12. نمونۀ کاروانسراهای اواخر دورۀ صفوی )مأخذ: حاجی قاسمی، 1383(.

نقشۀ 13. طرح سه  بعدی کاروانسرای باغ شیخ در استان مرکزی )مأخذ: حاجی قاسمی، 1383: 63(.
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نقشۀ 14. بزرگ شدن کاروانسراهای قاجاری در ادامۀ پیروی از الگوهای صفوی با افزایش جزییات )دیاگرام فضایی کاروانسراهای این دوره 
متأثر از کاروانسراهای صفویه است( )ترسیم از: نگارندگان(.

و  مسافران  تردد  افزایش  بود.  همراه  سلجوقی  دورۀ  انتهای  تا 
کاروان های تجاری در دورۀ سلجوقی موجب بزرگ شدن کاروان  ها 
الگوي جدیدی  این  بر  بنا  و به کار گرفتن بیشتر چهارپایان شد. 
گونۀ  با  دورۀ سلجوقی  کاروانسراهای چهارایوانی  ترکیب  از  متأثر 
شیوه  این  در  شد.  پدیدار  کاروانسراها  طراحی  در  چاپارخانه  ای 
فضای اصطبل به طور منظم در چهارطرف کاروانسرا و در پشت 
حجره  ها ساخته شد. در دورۀ ایلخانی این شیوه با تحوالتی مانند 
درون  چهارپاداران  و  مسافران  سکونت  جهت  سکوهایی  ساخت 
اصطبل  ها و تبدیل رواق  ها به ایوانچه  ها و انتظام ورود به اصطبل  ها 
کاروانسراها  طراحی  تیموری  دورۀ  در  داد.  ادامه  خود  حیات  به 
فضای  به  مرکزی  از حیاط  اصطبل  به  و دسترسی  تغییراتی کرد 
ورودی انتقال یافت و اصطبل  ها از چهار طرف حیاط به سه طرف 
پختگی  اوج  به  کاروانسرا  ساخت  صفویه  دورۀ  در  شدند.  محدود 
رسید و نمونه  های متعدد با طرح  های متنوع و مقیاس  های مختلف 
کالبدی ـ کارکردی از آن دوران باقی مانده است. در کاروانسراهای 
این دوره مجدداً اصطبل  ها در چهار طرف کاروانسرا ساخته شدند 
و ارتباط اصطبل  ها و حیاط، از طریق گوشه  هاي پخِ حیاط  ها که 

اَشکال بسیار متنوعي به خود گرفته، امکان  پذیر شده است. شیوۀ 
ساخت کاروانسراهای دورۀ قاجار را می  توان تداوم الگوهای صفوی 
دانست، به این صورت که در دورۀ قاجار عالوه بر بزرگ  تر شدن 
است  بیشتری شده  توجه  فضاها  به جزییات  اصطبل  ها  و  غرفه  ها 

)نقشۀ 15(.

پی  نوشت  ها
در  که  است  عنوان  همین  با  پژوهشی  از طرحی  برگرفته  مقاله  این   .1
دانشگاه حکیم سبزواری تصویب کرده و توسط نگارندگان به انجام رسیده 

است.
2. سفرنامه  ها از منابع ارزنده برای آشنایی با بناهای بینِ  راهی از جمله 
کاروانسراها هستند که توسط سیاحان، جغرافی  نویسان و محققان داخلی 
و خارجی در دوره  های مختلف تاریخی نوشته شده اند. در پژوهش حاضر 
از ارائۀ مطالب سفرنامه  ها، رساله  های دانشجویی، و تک  نگاری  ها )به طور 
نمونه مطالعات بسیاری در خصوص ویژگی  های معماری رباط شرف انجام 
شده و در کتب و مقاالت متعددی انعکاس یافته(، به سبب طوالنی شدن 

پیشینۀ موضوع خودداری شده است. 
3. در بعضی کاروانسراها، فضاهای گشایش  یافتۀ گوشه را مانند خانه  های 

کوچک چهارصفه طراحی کرده اند.
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نقشۀ 15. سیر تحول کاروانسراهای حیاط  دار مرکز ایران )ترسیم از: نگارندگان(.
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