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 چکیده:
 در دوره های مختلف تاریخی سبک ها ، مصالح و شیوه های خاص معماری وجود داشته که هویت تاریخی ساخت بنا را

کند.کاروانسرای سبز علیان بابل به دلیل نداشتن دوره ی تاریخی مشخص تنها به صورت سینه به سینه و بیت می تث

سال بیان می شود.ما در این نوشتار با استناد و تطابق کاروانسراهای مشابه ی دوره ی  200الی  150روایتی متغییر بین 

تحلیلی گمان داشته  _نای سبز علیان به شیوه ی توصیفیقاجاریه و صفویه و بررسی اسیب شناسی و تزیینات و معماری ب

هویت تاریخی این بنا دوره قاجاریه بوده و با توجه به آنکه این بنا همچنان مورد استفاده قرار می گیرد با بررسی اسیب 

 ریم.شناسی بنا و اصالح مرمت های نا به جا سعی در حفظ و ثبت این کاروانسرای درون شهری دوره ی قاجاریه دا

 

 ،مرمتآسیب شناسی،کاروانسرا ،هویت تاریخی واژه های کلیدی: 
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 مقدمه-1
 کاروانسرا ترکیبی است از کاروان )کاربان ( که به جمعی مسافر اطالق می شود که به صورت دسته و گروهی سفر می کنند. 

است از استفاده از آن محل به عنوان مکان  کاروانسرا ساختمانی است با کاربری های مختلف که مهم ترین کاربرد آن عبارت

 .استراحت مسافرین و کاروانیان

پیشینه کاروانسرا در ایران به دوره باستان بر می گردد، منابع تاریخی حاکی از احداث این بناها در دوره خامنشیان است، منزلگاه 

ایستگاه های بینراه را برای کاروانیان بود بلکه رفاه و  هایی توسط این سلسله بین شوش و سارد ساخته شده بود، این بناها نه تنها

امنیت کاروان ها و پیک های مخصوص را تامین می کرده است. در دوره اشکانیان نیز به این مقوله اهمیت می داده اند و اغلب جاده 

 ها به ویژه در مسیر جاده معروف ابریشم کاروان سراهایی احداث کرده بودند. 

ی نیز به کاروانسرا اهمیّت می دادند. در سفرنامه ها و کتب جغرافیای تاریخی از قبیل سفرنامه ناصر خسرو و مارکوپلو در دوره اسالم

ونق تجارت رمطالبی در مورد کاروان سرا به چشم می خورد، اما عصر طالیی احداث کاروان سراها متعلّق به دوره صفوی است. 

دسه باعث احداث کاروان سراهای متعددی شده که از کرمانشاه شروع و به مشهد مقدس داخلی و خارجی و مساله زیارت اماکن مق

ختم می شده و کاروانها قادر بودند از یک طرف به زیارت اماکن مقدسه نجف و کربال و از طرف دیگر به زیارت امام هشتم شیعیان 

ر به صدور کاالی ایرانی به کشورهای غربی چین و در مشهد مقدس مشرف شوند ایجاد جاده های زمینی و توسعه کشتی رانی منج

 هندوستان شد در نتیجه در این مسیر تعداد زیادی کاروانسرا ساخته شد. 

می یکی از شهرستان های مهم استان مازندران به شمار به عنوان شهرستان بابل معروف به بارفروش در استان مازندران از دیر باز 

 ابل به قائمشهر که از ساری و گرگان به سمت مشهد استان خراسان راه دارد. قسمت شمال شرقی جاده برفته و 

قسمت جنوب شرقی جاده کیاکال است که به بابل راه دارد و این جاده را در قدیم جاده شاه عباسی می گفتند. جاده بابل به بابلسر 

 بابل می باشد.در قسمت شمال سمت دریا واقع است و جاده جدید بابل به آمل قسمت غرب شهر 

جاده قدیم بابل به آمل با راه فرعی دیگر قسمتی به تجن بنده پی غربی وصل می شود و جاده حبیبی یا شهید صالحی به قسمت 

 بنده پی شرقی راه دارد. جاده گنج افروز به منطقه بابلکنار و دراز کال است و در همان مسیر به لفور و شیرگاه و زیرآب راه دارد

در استان مازندران به دلیل کم بودن مسافت راه ها و نزدیکی شهر ها از دیر باز کاروانسرای برون شهری به ندرت دیده می شده و 

و همانطوری که از نامش مشخص است در بیشتر کاروانسراهای این استان به صورت درون شهری مورد استفاده قرار می گرفته 

اد و ستد و معامله در آن صورت می گرفته و هم اکنون تحت عنوان کاروانسرا یا سرای تجاری داخل شهرها احداث می شده و کار د

از  اندگرفتههای اطراف قرار میی ساکنان آبادیتیمچه پابرجاست. این کاروانسراها در اطراف بازار قرار دارند و بیشتر مورد استفاده

از کاروانسراهای قدیمی شهرستان بابل می باشد که در خیابان این کاروانسرا  جمله ی آنها کاروانسرای سبز علیان بابل می باشد که

 نواب امروزی واقع شده است و همچنان به عنوان انبار این بنا مورد استفاده قرار می گیرد.

تی شبیه سال دارد.از آن به عنوان محلی برای فروش محصوال 200طبق اطالعات کسب شده از اهالی،این مکان قدمتی در حدود 

 کره،روغن خیک وپنیر و کفش،که بیشتر برای روستای بند پی بوده است؛استفاده میشده است.

 متر و سرپوشیده بوده.که بعد از تعریض خیابان مغازه ها نیز مجبور به عقب نشینی شده اند 2/5درزمان پهلوی عرض خیابان حدود 

بین رفته است.و ساختمان کنونی بنا با مرمت های نا به جا و غیر اصولی  که احتماال بخشی از کاروانسرا طی عقب نشینی خیابان از

و همچنین کاربری های )از جمله رنگ های غیر مرتبت بر در و دیوارهای بنا، سیمان کاری غیر اصولی ، اجر کاری غیر اصولی(

هدف از نگارش این تحقیق .است ای بنا کاستهتخریب شده و از زیبایی ه)کاربری امروزه به عنوان انبار مغازه های اطراف ( نادرست 

سبز علیان با نگاهی به معماری همتاهای دیگر آن در عصر صفویه و قاجاریه و اسیب شناسی بنا و  کاروانسرایتعییت هویت تاریخی 

 ائه راهکارهایی در جهت مرمت صحیح این بنای تاریخی می باشد.ار



 کاروانسراهای دوره صفوی-2
سراهای فراوانی ساخته شد بر  در این زمان ضمن این که کاروان.اند سراهای بزرگ دانسته دوران طالیی احداث کاروانعصر صفوی را 

هم بخش اساسی دیگری از   ساخت که آن ناپذیری می طور خستگی عباس اول به»سراها نیز افزوده گردید؛ حجم و وسعت کاروان

مند و حکام محلی نیز از این کار او  اش،بازرگانان ثروت وری صفویه بود و بستگانسیاست وی برای پیش برد رونق بازرگانی امپراط

تواند منزل نماید، همین که وارد  سرا بیش از یک صد سوار نمی مختصر...از حیوان و آدم در هر کاروان  اما خیلی،کردند پیروی می

ها  به در این مکانکسان هستند و تفاوت درجه و رتشوند هرکس حق دارد برای خود یک حجره انتخاب نماید،غنی و فقیر ی می

بندد  سرادار در را می ها کاروان است از او بگیرد،شب  ای را که کسی اول انتخاب کرده احدی حق ندارد به زور حجره و شود منظور نمی

 .سرا،مشغول کشیک و پاسبانی هستند هم در اطراف کاروان  ای نگهبان و مسئول همه چیز است.عده

دار و حکم،تأکید زیاد بر  توان عنوان کرد:ظاهر دژ مانند،کنگره سراهای دشتی عصر صفوی را چنین می های ظاهری کاروان ژگیوی

های مستقل برای هر  نظیر مسجد و نمازخانه،آب انبار،حمام،فروشگاه و...ایوان  دروازهء ورودی،ساخت و تدارک فضاهای خدماتی

 .تر بزرگی مقیاس و فقدان تزئینات ت مسافرین و البته از همه مهمحجره، سکوهای برآمده برای استراح

سراها است که حدس وجود یک  این کاروان  سراهای صفوی مسألهء انتخاب یک طرح ثابت برای یکی از مسائل جالب در مورد کاروان

 .کند صفوی را بسیار متحمل می  کننده در تشکیالت حکومتی دفتر مرکزی هماهنگ

 های دوره قاجارکاروانسرا-3
کاروانسراهای دوره قاجاریه در امتداد کاروانسراهای دوره صفویه احداث شده اما تزیینات مختص دوره قاجاریه این کاروانسراهارا از 

 دوره ی پیشین خود جدا می سازد.

 

 کاروانسرای سبز علیان بابل-4
می باشد که در خیابان نواب امروزی واقع شده است و همچنان به از کاروانسراهای قدیمی شهرستان بابل  کاروانسرای سبز علیان 

 مورد استفاده قرار می گیرد.عنوان انبار 

سال دارد.از آن به عنوان محلی برای فروش محصوالتی شبیه  200طبق اطالعات کسب شده از اهالی،این مکان قدمتی در حدود 

 تای بند پی بوده است؛استفاده میشده است.کره،روغن خیک وپنیر و کفش،که بیشتر برای روس

 متر و سرپوشیده بوده.که بعد از تعریض خیابان مغازه ها نیز مجبور به عقب نشینی شده اند 2/5درزمان پهلوی عرض خیابان حدود 

ه جا و غیر اصولی که احتماال بخشی از کاروانسرا طی عقب نشینی خیابان از بین رفته است.و ساختمان کنونی بنا با مرمت های نا ب

 و همچنین کاربری های نادرست تخریب شده و از زیبایی های بنا کاسته است.

  



 پالن کنونی 4-1

 

 
 بررسی هویت تاریخی کاروانسرای سبز علیان-5

 ستون ها و سر ستون ها-تزیینات وابسته به معماری5-1
 در میآید.  زیررخی جاها چیزهایی باقی مانده که در مجموع به صورت ازاین نوع سر ستون درب 

 
 
 

 

 



 نمونه ای از تزیینات سر ستون در کاروانسرای گلشن الرستان متعلق به دوره صفوی 

 
 دوره قاجار نمونه ای از تزیینات سر ستون در مقبره شاه نعمت اهلل شهرستان ماهان مطعلق به ایوان مربوط به 

 
  نتیجه: نمونه  سرستون موجود مربوط به کاروانسرای  سبز علیان  شباهت زیادی به تزیینات دوره قاجار و نمونه ذکر شده

 دارد

 تزیینات وابسته به معماری  طاقچه ها و سه دری ها5-2

    
  صفوینمونه ای از تزیینات سه دری در کاروانسرای شاه عباسی میبد مربوط به عصر 

 
 نمونه ای از تزیینات سه دری در تجارت خانه ی موسی ابن جعفر یزد مربوط به عصر قاجار 

 



  نتیجه: تزیینات مربوط به سه دری ها با الیه ی گچی کاروانسرای سبز علیان شباهت زیادی به تزیینات دوره قاجاریه

 دارد 

 تزیینات وابسته به پنجره ها و درها5-3

 
 

  تزیینات در و پنجره مربوز به کاروانسرای امیر در بازار تاریخی بیجار مربوط به دوره صفوینمونه ای از 

 
 

  نمونه ای از تزیینات در ها و پنجره ها مربوط به تجارت خانه ی موسی ابن جعفر یزد و بازسازی کامل تیمچه

 حاج شهباز بیجار مربوط به عصر قاجار

 
 ه تکه ی کاروانسرای سبز علیان بابل شباهت زیادی به سپنجره ها به صورت مشبک و  نتیجه: تزیینات وابسته به در ها و

 نمونه های قاجاری دارد.

 تزیینات وابسته به در های ورودی5-4

 



  نمونه ای از تزیینات وابسته به در های ورودی در عصر قاجار مربوط به کاروانسرای رباط کریم ، تجارت خانه ی

 رابه های شهر سنندجموسی ابن جعفر یزد و خ

      

 
  نتیجه: از تزیینات درهای ورودی در عصر صفوی اطالعات دقیقی در دست نمی باشد اما نمونه ی موجود در کاروانسرای

 سبز علیان بابل مشابه نمونه های قاجاری می باشد.

 قفل ها و زنجیر ها 5-5

 
  تجارت خانه ی موسی ابن جعفر یزدنمونه ای از قفل و زنجیر های دوره قاجار مربوط به 

 
  نتیجه: مورد دقیقی از نمونه قفل و زنجیر های دوره صفوی در دست نمی باشد لیکن نمونه ی موجود در کاروانسرای

 سبز علیان به نمونه ی عصر قاجار شباهت دارد



 آجر5-6
 20الی  19.5 نمونه اجر های کاروانسرای سبز علیان بابل با در نظر گرفتن فرسایش حدودا بین 

 سانتی متر می باشد  4*19.5* 

 
 

  عرض و درطول 23 درمیانگین ابعادآجرکمابیش به بعدعباس نمونه اجر های دوره صفوی و از شاه 

 (24×24 ×5. )است متداول نیز امروز ابعاد این به آجرهایی از استفاده میشود؛ ثابت

  عباسی میبد یزد می باشد که مربوط به دوره صفوی می نمونه ی تصویر مربوط به اجر کاری کاروانسرای شاه

 باشد.

 
 بوده است۵٫۱۹×۵٫۱۹ ×۴ندازه رایج نمونه اجر های دوره قاجار با ا 

 
 نتیجه: نمونه اجرهای کاروانسرای سبز علیان با در نظر گرفتن ابعاد به نمونه قاجاری مشابه است 

 نتیجه ی بررسی شواهد5-7
  در کاروانسرا و تطبیق نمونه ها با مورد های مشابه در عصر صفویه و قاجاریه و تحقیقات با بررسی نمونه های موجود

علق به دوره قاجاریه می باشد که شواهد قوی تر بر این اصل که کاروانسرای سبز علیان بابل مت محلی ما را بر این داشته

 ین رفته.طی ساخت خیابان کنونی از دوره پهلوی تا کنون و عدم مراقبت صحیح از ب،

 آسیب نگاری کاروانسرای سبز علیان-6

 سردر ورودی بنا6-1
نمای خارجی کاروانسرا از سمت خیابان بسیار نامحسوس بوده و دید کافی وجود ندارد همچنین به دلیل عدم وجود تابلو بر سر در 

اشند یا قدمت و هویت این بنارا به درستی آن حتی بسیاری از افراد محلی و کسبه ی اطراف این بنا یا از وجود این بنا مطلع نمی ب



نمی دانند.با توجه به نوع کاربری امروز که از این بنا برای انبار مغازه های اطراف استفاده می شود و عدم نظارت و کنترل میراث 

ورده اند . ن نبا وارده آبجای صاحبان این بنا تخریب های زیادی به ایاریخی و مراقبت ها و مرمت های نافرهنگی شهر به این بنای ت

هنی نامناسب به جای نمونه ی اصلی و چوبی بنا هم از زیبای این نا و استفاده از در های ورودی آسب در سر در بنور پردازی نامنا

 بنا کاسته و هم هویت این بنا را پنهان داشته و رو به تخریب قرار داده است .

 

  
 سقف بنا6-2

حال حاظر از سفال و چوب می باشد که به دلیل فرسایش و باد و باران فرو ریخته است که متاسفانه مرمت و سقف بیرونی بنا در 

 استفاده کرد و سعی شود مانند دیتیل های قبلی مرمت شود. بازسازی نشده است.برای مرمت این قسمت از بنا باید از تیرهای چوبی
ر رطوبت و فرسایش و تمام شدن عمر مفید آن دوچاره خوردگی شده است که اث پوشش داخلی سقف بنا از چوب می باشد که بر

 برای مرمت آن باید سقف را مانند نمونه ی گذشته بازسازی کنند تا هویت بنا ثابت بماند.

 
 

 حجره ها و اتاق های بنا6-3
رفته اند از جمله اتاق غربی ساختمان تخریب حاصل از فرسایش قرار گحجره ها و اتاق های بنا مانند سایر قسمت ها دست خوش 

که به دلیل فرسایش و باد و باران و زلزله سقف آن فروریخته است و درب های داخلی آن از بین رفته است و نیاز به مرمت سقف و 

 دیوار چینی و مرمت درها دارد.



 
نقاط را به همراه داشته اند و به دلیل تمام شدن عمر مفید سازه و عوامل  بعضی دیگر از حجره های اطراف نیز ریز اجر در بعضی

 مخربی چون بارندگی و رطوبت نیاز به مرمت و آجر کاری با اجر های هم اندازه و هم رنگ نمونه اصلی بنا دارند.

 
ازی های نا به ه ی مرمت ها و بازسدر بعضی قسمت های ساختمان بنا خسارت زیادی به زیبایی و هویت بنا وارد شده است که نتیج

جا می باشد مانند دیوار های شرقی بنا که با مصالح نا هماهنگ باعث ناهمگون شدن دیوار با سایر قسمت ها و دورنگ شدن آن 

ق در اصالح آن باید الیه ی سیمانی را برداشته و مصالح جدید را با خاکستر زغال تغییر رنگ دهند.که این اتفا یگشته اند که برا

 نقاط دیگر ساختمان هم دیده می شود.

 
 کف سازی بنا6-4

 کف سازی بنا نیز باید مرمت شود و بازسازی های ناهمگون آن تغییر یابد و هم سطح شود.

 
 سرستون ها و نرده ها6-5

سرستون های اصلی بنا به صورت بسیار زیبایی نشان دهنده ی هویت قاجاری بنا می بودند که متاسفانه در حال حاضر به دلیل 

فرسایش و تمام شدن عمر مفید متریال اصلی آن که چوب می باشد و جایگزین های بسیار نا صحیح آن ها با نمونه های حاضر این 



در بنا باقی مانده اند که برای مرمت آن باید سرستون های ناهمگون حاضر را با شبیه سازی سرستون ها به تعداد بسیار محدودی 

 غییر دادشده ی نمونه ی اصلی ت

 
ایوان فرو ریخته اند و مرمت نشده اند که برای مرمت آن باید نرده هایی هم شکل و هم رنگ با  هاینرده ها نیز در بعضی از قسمت 

 ساخته و در محل نصب گردد.نمونه ی اصلی 

 
 سایر موارد6-6

بسیاری از قسمت های بنا مانند حوضچه ی وسط حیاط و اب راه به خاطر کاربری غیر استاندارد و رطوبت و بارندگی جلبک گرفته 

 سیمان بروی ان درمان گردد. ی اند که باید با استفاده از یک الیه

 
 
 



ار رطوبت صعودی گردیده است که عامل این رطوبت پوشش سیمانی می باشد که برای دیوار خارجی و رو به خیابان بنا نیز دچ

 درمان باید این پوشش سیمانی برداشته شود.

 
 مرمت سایر قسمت های بنا6-7

 ترمیم الیه سیمان کف حیاط و ایجاد درز انبساط برای جلوگیری از ترک 

 
 حیاط ب های موجود در کفآوری آیجاد لوله فاضالب برای جمع ا 

 
 ترمیم الیه سیمان کف حیاط و ایجاد درز انبساط برای جلوگیری از ترک 

 
  جمع اوری زباله ها 

 قرار گیری لوازم مورد نیاز در جایی دور از چشم مثال در فضای زیر حجره ها 

 
 



 
 

  بازسازی ستون ها طبق اسناد موجود 

 
  در هابرداشتن کرکره ها و بازسازی 

 
  برداشتن الیه رنگ 

 
 

  استفاده از قرنیز 

 دن رطوبت میشود مآداشتن الیه سیمان  که باعث باال بر 

 جرومالت هم رنگآجر کاری با آازی باس 

 
 

  



 نتیجه گیری-7
شده در متاسفانه کاروانسرای سبز علیان بابل تا کنون به ثبت میراث فرهنگی منطقه نرسیده است اما با بررسی های انجام 

راستای تعیین هویت بنا با توجه به شواهد موجود و تطبیق آن با نمونه های مشابه ی عصر صفوی و قاجاریه اصالت و هویت بنا 

ی بر سیب شناسی بنای سبز علیان بابل سعه تخمین زده و بررسی های به عمل آمده در راستای بررسی و آرا دوره ی قاجاری

یب های وارده به بنا را بر آورد کرده و روش های صحیح مرمت را پیشنهاد دهیم تا در خفظ و ساین داشته ایم تا خسارات و آ

 ا برای حال و ایندگان حفظ نماییمکوشش این بنای تاریخی ر
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