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 کاروانسرا باغ 

 ) بررسی کالبدی حضور باغ در کاروانسرا ( 

 

 

  1,* مژگان قربان زاده

 هیات علمی گروه مهندسی معماری ، دانشکده هنر ، دانشگاه بجنورد ، بجنورد ، ایران . عضو -1

 

 

  خالصه

ساخت ، گسترش و اشند . نب نیاز به وجود یک سرپناه باعث شده است انسانها همواره حتی در سفر نیزاز فکر آن غافل

تنوع کاروانسراهای ایران به همراه نوع معماری آن ها به مانند دیگر سازه های حاصل از طراحی و ساخت معماری ایرانی ، 

حاصل شرایط سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی این کشور بوده است . کاربرد متعددی که این بناهای میان راهی و درون 
پیدا می کردند ، موجب تنوع این سازه ها و حتی نام های آنها گردیده است . روش تحقیق در شهری در زمان های مختلف 

بوده و جمع آوری اطالعات به صورت کتابخانه ای و میدانی می باشد ، در بخش اول تحلیلی  –مقاله حاضر از نوع توصیفی 

بررسی تطبیقی ده است و در بخش دوم پژوهش تحقیق پیشینه تاریخی از کاروانسرا و سیر تحوالت تاریخی آن پرداخته ش

هدف از مقاله حاضر جستجوی این مطلب . به طور کلی صورت گرفته است  در کاروانسرابین کالبد باغ ایرانی و باغ و حیاط 
است که کاروانسراهای برون شهری عالوه بر حیاط مرکزی که توسط حجره های کاروانسرا محاط شده بودند دارای باغ 

ر بیرون از کالبد کاروانسرا بودند که این باغ ها یا کامال چسبیده به کاروانسرا بودند یا اینکه به دلیل تامین امنیت هایی د

در واقع یک رابطه ی ضمنی بین باغ و کاروانسرا وجود داشته است. نکته ی  همجواری با کاروانسرا داشته اند . بیشترحضور
امروزه غالبا این باغ ها از میان رفته اند چراکه  ز الگوی باغ ایرانی در ساخت آنها است ،قابل توجه در این باغ ها بهره گیری ا

و عدم توجه به آنها  . باغ کاروانسراهایی که در کویر ساخته می شدند به دلیل کمبود آب احتیاج به مراقبت زیادی داشتند

 .  حتی در دوره ی کوتاه باعث نابودی این باغ ها شده است
 

  . باغ ایرانی ، کالبد شناسی،  حیاط کاروانسراکاروانسرا باغ ، : کلیدی کلمات

 

 

 مقدمه   .1

یابیـم کـه سرچشـمه تمامــی هنرهــای  بـا انـدک نگاهـی بـه آثـارهنـری ایرانیـان و تأملـی کوتـاه در آنهـا درمی

بینـی خـود را در قالـب آن هنـر  انـد جهان هش کردالایرانـی برگرفتـه از تجسـم عینـی اندیشـه مردمانـی اسـت کـه تـ

، خداونـدگار عالـم اسـت و اغلـب بـرای معمـاران سرچشـمه الهـام بــوده  . طبیعت دسـتاورد معمار هسـتی بیان کننـد

ـت در در تعامـل بـا طبیعـت و تأثیـرات قابـل توجـه ارتبـاط بـا طبیعـ دلیـل گرایـش ذاتـی و فطـری انسـانها اسـت. به
ای منطقـی و مناســب میـــان فضـــای درون و طبیعـــت  دنبـال ایجـاد رابطـه ، بشـر همـواره به روح و جسـم آدمـی

 . امــروزه نیــاز جســمی و روحــی انســان بــه برقــراری ارتبـــاط بـــا طبیعـــت موجـــب بیــرون بــوده اســت

                                                 
 مربی گروه معماری دانشکده هنر ، کارشناسی ارشد معماری منظر *

Email: mgh.l86@gmail.com  
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عنـوان نمونـه  ؛ از ایـنرو بـاغ ایرانـی به مثابـه میـراث فرهنگـی تلقـی شـود ، طبیعـت به گردیـده کـه در همـة جوامـع

می در بطـن تاریـخ اســت کــه علیرغــم نامالیمــات، ال، تصویـر باورهـای انسـان ایرانـی ـ اسـ متعالـی از منظـر ایـران
ن و با ارزش ترین یادگارهای معماری ایـران یکی از مهمتری. [ 1] شـود عنـوان الگویـی موفـق از آن یـاد می همچنـان به

کاروانسرا می باشد که موجودیت آن از ایران باستان که رابطه متقابل بنا و طبیعت در آن به طور ملموس دیده می شود ، 

مختلفی چون نظامی ، تجاری و مذهبی توسعه یافته اسـت . سـاخت و سـاز  لآغاز شده است و طی قرون متمادی به دالی

سرا در دوران اسالمی بخش مهمی از معماری ایران را شامل شده و در این دوران کاروانسـراهایی متعـدد بـا سـبک و کاروان
حضور باغ ها در همجواری و   . تانی و حاشیه کویرها احداث گردیده استویژگی های متفاوتی در شهرها ، جاده های کوهس

در نمونه های ن شهری بخصوص در کاروانسراهای مناطق مرکزی کشور بیرون از کاروانسرا در نمونه های کاروانسراهای برو

از علل بوجود آمدن این باغ ها می توان گفت بهره گیری ازسـایه ی درختـان بـاغ در روزهـای گـرم موردی مشهود است . 
ه اند بنابراین می تـوان عالوه بر آن حیاط های مرکزی داخل کاروانسراها نیز از الگوی باغ ایرانی برخوردار بود . تابستان بود

گفت حضور طبیعت و طرح باغ ایرانی در داخل و خارج از کاروانسراهای مناطق کویری کشور به طور ملموسی وجود داشته 

ایران وجود دارد بلکـه  سنتی  است . و این سخن حاکی از آن است که باغ ایرانی نه تنها به صورت مجزا در معماری منظر

     حاکم است . در معماری بناهای سنتی ایران نیز  ای  صورت تلفیق شدهالگوی غالب بر آن به 
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لمه کاروانسرا برگرفته از زبان ک.  دهد می جای خود در را کاروانی که است بنایی آن تعریف ترین ساده در نسرااکارو       

 کنند( و سرای به معنی خانه و مکان است و مترادفسافرانی که گروهی سفر میپهلوی و ترکیبی از کاروان یا کاربان )م
که در معنی « خان»شود و دیگری که به کاروانسراهای محکم و قلعه مانند سر راه اطالق می« رباط»، یکی  هایی نیز دارد

 .  [2] خانه به کار رفته استخانه یا کاروان

 در این دوران با توسعه قلمرو ایران از قفقاز تا خلیج . گرددیران به دوره هخامنشی بر میساخت کاروانسرا در ا سابقه        

ها برای اداره این سرزمین مورد توجه قرار  ، توسعه راه ، مدیترانه و شمال آفریقا فارس و از آسیای مرکزی تا آسیای صغیر
بود و دارای  کیلومتر 2862، طول آن  یافتسوس ادامه میها جاده شاهی بود که از شوش تا اف ترین این راهگرفت. مهم

 نیز ساسانی و اشکانی دوره در ها راه توسعه. [2]های تازه نفس یدکی وجود داشتایستگاه بود که در هر کدام اسب 111

پا قرار داشت به همین المللی بین خاور دور، سواحل مدیترانه و ارودر مسیر تجارت بین ایران کهاین به توجه با و یافت ادامه
های مناسب و تامین امنیت و رفاه بازرگانان در این مسیر طوالنی که منبع مهمی از های امن و کاروانسرا علت وجود راه

 . آمد، برای اداره کشور امری الزم و ضروری به شمار می درآمدهای دولت بود

العرب، های اسالمی، شامل جزیرهوی و عباسی بر سرزمینپس از اسالم با توجه به حاکمیت یکپارچه خالفت ام        

،  ، شمال آفریقا و حتی جنوب اسپانیا ، فلسطین ، شام ، بخشی از آسیای صغیر ، قفقاز النهرماوراء ، النهرین، ایرانبین
تر صورت انهتر و آزاد، ارتباط میان شرق و غرب دچار تحول شد وآمد و شد آسان مرزهای سیاسی گذشته از میان رفت

، سرزمین ایران در کانون این ارتباطات قرار گرفت و کاروانسراها از اهمیت فراوانی برخوردار  گرفت. در این تغییر و تحوالت

، اما از نظر ارتباطی با ایجاد  های فراوانی همراه بودشدند. در سده هفتم هجری نیز اگرچه یورش مغوالن به ایران با ویرانی
، تجاری و تعامالت فرهنگی  ، مبادالت سیاسی های اسالمیای از سرزمینه بر سرزمین چین و بخش عمدهحاکمیت یکپارچ

ترین دوره احداث و مرمت کاروانسراها در ، پر رونق سده دهم هجری و روی کار آمدن سلسله صفویـــه تر شد. گسترده

امنیت نسبی در سرزمین ایران موجب رونق بازرگانی و  . در این دوره ایجاد وحدت سیاسی ـ مذهبی و برقراری ایران بود

های بازرگانی در دوره صفوی بخصوص در . افزایش ضریب امنیت و انگیزه ها و تأسیسات ارتباطی شد توجه بسیار به راه
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 ایران گردید ها دردوره شاه عباس اول که در صدد بازسازی و احیای جاده ابریشم بود باعث رشد قابل توجه تعداد کاروانسرا

، ساخته شدند. برای نمونه شاردن تعداد  . در این دوره کاروانسراهای فراوانی که از امکانات رفاهی و رایگان برخوردار بودند
کاروانسرا را در  999 ساخت دستور عباسشاه که است معروف .[ 4] باب نوشته است 1862کاروانسراهای شهر اصفهان را 

در  اگرچه ساخت این تعداد کاروانسرا ممکن نشد، اما کاروانسراهای بازمانده از این دوره که برخی ، سراسر کشور صادر کرد

دهنده تالش پیگیرانه حکومت صفوی در های متعدد، نشانها و پلالعبور ساخته شدند و وجود راههای دور و صعبراه

  .[5] توسعه شبکه ارتباطی و کاروانسراهاست
سترش کمی کاروانسراها بود، اما وجود امپراتوری عثمانی در مرزهای غربی ایران و دشمنی شدید دوره صفویه دوران گ

سیاسی و مذهبی آن با دولت صفوی، زنجیره به هم پیوسته جاده ابریشم را از هم گسست و گستره و عمق شبکه ارتباطی و 

ا از میان رفتن آرامش نسبی سیاسی، ناامنی بر نقش ایران را در ترانزیت تجارت جهانی کاهش داد. پس از دوره صفویه ب
ترین کارکرد کاروانسراها حفاظت از جان و مال مسافران بود در نتیجه های زیادی از کشور حکمفرما شد و مهمبخش

به خارج ها های دفاعی ساخته شد و یا راه داالنها به وجود آمد، مثال در چهار گوشه بنا برجتغییراتی در این نوع کاروانسرا»

  . [8]مسدود گشته است

های افشاریه و زندیه ساخت کاروانسراها کما بیش ادامه یافت، اما بتدریج از اواسط دوره قاجار، ورود امکانات نوین در دوره
باعث  ساختند و در نتیجه برقراری ارتباط گسترده با اروپا به ایران راه یافته بودندتر میتر و سریعارتباطی که سفر را راحت

 از رونق افتادن کاروانسراها و ویرانی تدریجی آنها شدند.

 شهری برون گونة دو به ، استقرار محل لحاظ از را  کاروانسراها که است نامی صاحب افراد از( 1282و  1251 ) سیرو       

 و "ها آن به وابسته هایبنا و اصفهان ناحیه باستانی های راه" های نام با خود کتاب دو در  .اند شده تقسیم شهری و

 کاروانسراهای خصوص به ، کاروانسراها معرفی هب تفصیل به "ها راه میان کوچک های ساختمان و ایران کاروانسراهای"

 کاروانسراهای فهرست کتاب در( 1282) کیانی و کالیس چنین هم .  است ذکرکرده را ها آن های ویژگی ، شهری برون

 پوشیده کامالً کاروانسراهای به اقلیم نظر از ؛ اوقاف و خیریه و خصوصی شاهی، اروانسراهایک به مالکیت نظر از ، ایران

 دار حیاط کاروانسراهای و بندی؛ طبقه ایران مرکزی مناطق دار حیاط و فارس خلیج پست های کرانه کوهستانی، منطقه

 پالن با و ایوانی چهار دار، ستون تاالر با یوانی،ا دو دار، حیاط چندضلعی ، مدور های گروه به خود نیز ایران مرکزی مناطق

 شهری برون کاروانسراهای گیری شکل روند" عنوان اب خود مقاله در (1219)آیوازیان طرفی از .اند کرده تقسیم متفرقه

 و (یککالس) کامل های گونه به را کارونسراها ساده، فرمولی از استفاده با" کویر حاشیه سراهای کاروان کالبدی تحلیل

  .است کرده بندی تقسیم استثنایی و ناقص موارد

 عنوان به تر بیش ها آن از و افتاد رونق از شهری برون کاروانسراهای ، موتوری نقلیه وسیلة اختراع با و بیستم قرن اوایل از

 و داده ادامه خود اقتصادیفعالیت  به چنان هم نیز شهری کاروانسراهای از برخی ؛ شد استفاده نظامی منطقة و جایگاه

  .[1] اند درآمده تولیدی های کارگاه و کاال انبار ، پارکینگ صورت به و داده کاربری تغییر نیز دیگر برخی
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شیوه ساختمان و معماری کاروانسراها ، از روزگاران کهن تا به امروز دگرگونی بسیاری نیافته و معموال سبک بنای آنها 
ولی در طرح و خصوصیات هر  ، و اطاقهایی است که پیرامون حیاط محصور ساخته می شده است” باره بندها“مان ایجاد ه

های جالب معماری در سراسر  چنانچه انواع ساباط ساده تا کاروانسراهای با طرح ، هایی به چشم می خورد کدام ویژگی

 .  ایران پراکنده است

 تابع ، بناها سایر مانند ، ایران کاروانسراهای معماری اساس که آید می بر چنین ایران سراسر کاروانسراهای بررسی از)     

 شیوه تابع نیز اسالم از پیش کاروانسراهای که پنداشت توان می ترتیب این با . است بوده زمان رایج سبک و سنت ، شیوه

 موقعیت و ساختمانی مصالح ، منطقه و محل ، یمعمار شیوه که است ضروری نکته این ذکر . است بوده زمان معماری
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 ایران های کاروانسرا غالب شکل مرکزی حیاط که وجودی با  .است داشته بناها اینگونه ایجاد در موثری نقش جغرافیائی

 مصالح وعن و فرم لحاظ از را اندکی های گوناگونی ، ایران از منطقه هر اقلیم به توجه نیز ابنیه نوع این مورد در ولی ، است

 شده تعبیه آن انتهای در بادگیرهایی اوقات گاهی که دیوارهایی با ، برجسته بناها این ورودی معموالً .است کرده ایجاد

  .[6] است

 یک دارای . است مستطیل یا مربع آن نقشه معموالً . است قاعده تابع اسالمی بناهای دیگر انواع از بیش کاروانسرا

 .کنند می مشخص را آن العضا وسط و ها گوشه ، بانی دیده های برج . است گیر چشم ارتفاعی با آمده پیش بزرگ سردر

 حیوان چهارصد نزدیک که است حدی به وسعتش و دارد قرار آن داخلی حیاط و ورودی بین پوش تاق )هشتی( کریاس

 قرار نماهایی تاق ، گردد می نسراکاروا حیاط دور تا دور در که آمده باال سکوهای روی. دهد می جای خود در را بارکش

 ساخته مسافران اقامت برای کوچکی های حجره نماها تاق این پشت در . کند می تقسیم را حیاط داخلی نمای که دارد
 برای فوقانی طبقه های حجره و دارند اختصاص کاال انبار به تحتانی های حجره ، طبقه دو کاروانسراهای در  .است شده

 ، هستند حیاط های گوشه در که دهند می جایها  طویله در یا را حیوانات  .گیرد می قرار استفاده مورد مسافران سکونت

 . [9]  گردد می تأمین حیاط مرکز انبار آب از یا چاه از لزوم مورد آب کنند می نگهداری حیاط در را نهاآ که این یا
       

 

 شکل گیری فضای خالیعلت و کاروانسرا  دررابطه ی فضای پر وخالی . 2-1

فضـای ت کـه بـا در میـان گـرفتن معمـاری بـومی منـاطق کـویری ایـن اسـ فضـای خـالی در کی ازعلـل حضـوری      

کـه کـامال متضـاد بـا اقلـیم گـرم  ایجـاد مـی شـود یک خـرد اقلـیم ، این فضا  توسط فضای پر ، و حضور آب در خالی 

اجـازه ی ورود بادهـای نـامطلوب و گـرم را بـه داخـل نمــی آن اسـت . فضـای پـر عـالوه بـر اینکــه  و خشـک بیـرون از

دلیـل معنـایی ایـن رابطـه  . ایجـاد شـده را نیـز نمـی دهـد دهد ، اجازه ی خروج هوای مرطوب خنکی کـه در داخـل ،
هـر آنچـه کـه زیباسـت و  ی معماری را می توان اینگونـه بیـان کـرد کـه معمـاری ایرانـی ، معمـاری درون گـرا سـت و

ــا سلســله مراتبــی صـاحب ارزش واال ــه آن ، آدمــی را ب ــرای حصــول ب ــه نمــایش نمــی گـذارد و ب ــه راحتــی ب ســت را ب

 واردش می کند و تا ذهن را منزل به منـزل بـرای آنچـه کـه ارزشـمند اسـت و دارای معنـایی باالسـت آمـاده مـی کنـد

ــران از ایــن قاعــده مســتثنی نیســتند حــایز چنــین شــرایطی هســ.  تصــویر  . [18] تنداز آنجـای کــه کاروانســراهای ای
 . 2و  1شماره 

                                                                                  حضور فضای خالی در میان فضای پر کاروانسرا و حضور باغ در بیرون و داخل کاروانسرا  – 2و 1تصویر 

 



 

 

 
wwwCAUP.ir         5 

  کاروانسرابنای در رابطه با  حیاط و باغ موقعیت  .4

در بسیاری از کاروانسراهای مناطق مرکزی ایـران کـه بـه صـورت حیـاط مرکـزی سـاخته مـی شـدند ، هـم حیـاطی     

در میان کاروانسرا وجود داشت و هـم بـاغی در مجـاورت آن در ایـن حالـت بـاغ هـم بـه عنـوان ظـرف بنـای کاروانسـرا 

. بـه عبـارتی بـاغ هـم [11]را ایفـا مـی کنـد  را در بر گرفته اسـت و از طرفـی حیـاط مرکـز کاروانسـرا ، نقـش مظـروف
بـاغ موقعیـت بـاغ  را در رابطـه بـا بنـای معمـاری کاروانسـرا بـه  2تصـویر نقش ظرف و هم نقش مظروف را توامـا دارد. 

خوبی نشان می دهد ، در حالـت اول  کـه بـاغ در اطـراف بنـا نشسـته اسـت ) بـاغ بـه عنـوان ظـرف ( و در حالـت دوم 

 ل بنا نشسته است . باغ )حیاط ( در داخ

 

 

 

 

 

 

 
  .[11]موقعیت حیاط و باغ نسبت به بنای معماری کاروانسرا  -2تصویر                               

 
 

 حیاط کاروانسراهاموقعیت کالبدی حیاط در  .5

د و یـا کاروانسراهایی که به صورت حیـاط مرکـزی سـاخته شـده انـد یـا بـه تنهـایی حیـاطی را در میـان خـود دارنـ   
نـوع اول بـا عـالوه بـر حیـاط مرکـزی در میانـه کاروانسـرا بـاغی نیـز در بیـرون و در همجـواری کاروانسـرا وجـود دارد . 

حیــاط مرکـزی درون کاروانســرا در قالـب باغچــه  کالبـدی نامیـده مــی شـود ، و ویژگــی هـای "حیـاط کاروانســرا"نـام 

 بررسی قرار می گیرد . بندی و فرم چلیپایی ، حوض و ایوان و محور اصلی مورد 

 :باغچه بندی و فرم چلیپایی. 5-1

اصوال صحن کاروانسـراها بـه وسـیله ی باغچـه هـای منظمـی تقسـیم بنـدی شـده اسـت کـه بـا مرکزیـت حـوض       

آبی در میان این حیـاط طـرح آن تکمیـل مـی شـود در واقـع حیـاط کاروانسـراها چهـار باغچـه ی کـامال هندسـی دارد 
بـه فـرم چلیپـایی در کنـار هـم نشسـته انـد. در حیـاط کاروانسـراها توجـه خاصـی بـه هندسـه شـده که این باغچه ها 

ــی  ــده مــی شــود از اهمیــت خاص ــه طــور ســاده و روشــن دی ــه در همــه ی اجــزاء کاروانســرا ب ــع ک اســت و شــکل مرب

 . برخوردار است
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 در حیاط کاروانسرا . منبع : نگارنده  باغچه بندی و فرم فرم چلیپایی -4تصویر                            

 

 حوض و ایوان. 5-2

 اغلـب مسـتطیلتـوان گفـت کـه از نظـر شـکل و فـرم بسـیار متنـوع  ، مـی در خصوص حوض های این حیاط هـا       
. در بعضـی از شـهرها ماننـد شـیراز نیـز حـوض هـا را گـرد نیـز هسـتند دوازده ضـلعی  ، و گـاه شـش ضـلعیشکل اند 

آنچـه کـه در طـرح کاروانسـراها اهمیـت اساسـی دارد ایجـاد نـوعی پیوسـتگی و ارتبـاط بـین حیـاط و  می ساختند امـا

ایرانـی بـا طراحـی فضـایی نیمـه بـاز میسـر شـده اسـت تـا حرکـت از  بنای اطراف این حیاط است و آن توسـط معمـار

بـاز همـان ایـوان هـا و  . فضـاهای نیمـه فضایی کامال باز به فضایی کـامال بسـته بـه صـورت بـا واسـطه صـورت پـذیرد
 . 5تصویر رجوع شود به .  ایوانچه هایی هستند که متصل به حجره ها هستند

 

محـور اصـلی و .  )ایـوان( ایوان در حیـاط کاروانسـرا و ارتبـاط فضـای بـاز و بسـته از طریـق فضـای نیمـه بـاز -5تصویر

 منبع : نگارندهجهت گیری به سمت سردر  . 
 

 محوراصلی. 5-3

ا وجود اینکه در کل پالن حیاط در کاروانسرا به صـورت متقـارن بـا دو محـور تقـارن اسـت امـا بـه طـور کـل بـا ب       

توجه بـه تاکیـدات بیشـتری کـه در یـک محـور صـورت گرفتـه اسـت. مـی تـوان وجـود یـک محـور قـوی تـر را در آن 
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چنـین طراحـی مدر ایـن راسـتا و ه ایـوان هـا مشاهده کرد و در واقع این محـور توسـط عـواملی از جملـه ارتفـاع یـافتن

 . 5تصویر رجوع شود به  . خاص سردر که به نحوی شاخص در بنا خود نمایی می کند، تاکید می شود

  

  
  مقایسه ی حیاط کاروانسرا با حیاط در سایر بناهای معماری اسالمی. 6

ــه حیـ        ــومی ایـران اساســا درونگــرا بـوده اســت و در آن توجـه خاصــی ب شـده اســت. کــه  ، اط مرکــزیمعمـاری ب

 اسـتفاده از باغچـه بنـدی مــنظم و . ایـن بناهـا ، اسـتفاده از ایـوان بـه منظـور مفصـل بنـدی نمـا اسـت مشخصـه بـارز
هندسی در ساختار نرم معماری، عالوه بـرآن پـالن متقـارن کـه دارای دو محـور تقـارن اسـت در تمـام ایـن بناهـا قابـل 

همـین الگـو بهـره گیـری شـده اسـت ، در مقایسـه پـالن کاروانسـرا نیـز عمومـا بـه مشاهده است. در کاروانسراها نیز از 

الگـوی ثـابتی اسـت کـه  ایوانی با حیاط بـاز مرکـزی طراحـی شـده اسـت . طـرح حیـاط ایـوان دار 4ایوانی یا  2صورت 
 . برای بناهای مذهبی و غیر مذهبی ایران پایه ریزی شده است

 

  خانه مقایسه ورودی در کاروانسرا با. 6-1

نحوه ورود به باغ در بعضی از باغات نظیر باغ  در خانه های سنتی نحوه ورود به خانه مشابهت فراوانی با مساجد دارد و    

فین نیز مشابه مساجد می باشد. اما مسئله حایز اهمیت این است که خانه و باغ جزو ابنیه خصوصی هستند و پیچش داالن 

اما در کاروانسراها و سراها  . خصوصی حیاط و انفکاک از عرصه عمومی بیرون است منتهی به حیاط به جهت حفظ حریم
بعد از عبور از سر در ورودی و گذر از هشتی از داخل ایوان متصل به آن و از محور مرکزی مستقیماً و بدون هیچ مانعی 

رجوع  . [12] ساری در هر گونه می باشدوارد حیاط می شویم. این تفاوت بارز نوع ورود به حیاط به دلیل عملکرد و زندگی 

 ، نحوه ورود به خانه و کاروانسرا در بناهای سنتی ایران . 2و   1دیاگرامشود به 

 

 

ورود به به دیاگرام نحوه  -1 دیاگرام

خانه های طباطبایی و بنی کاظمی در 
 . [12]کاشان 

   

 

 

دیاگرام نحوه ورود به  -2 دیاگرام

اروانسرای کاروانسرای کوهپایه و ک

 . [12]بیستون 
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 کاروانسرا باغ ها باغ درموقیت کالبدی . 7

با توجه به این مطلب که کاروانسراها در مناطق کویری و در تابستان پذیرای کاروانیان بودند باغ کاروانسراها شکل    
در کاروانسراهای بین راهی دشوار گرفتند تا درختان موجود درآنها سایه انداز پهنه ی باغ باشند ، ازآن جایی که حضور آب 

درختان باغ احتیاج به نگهداری باالیی داشتند ، به همین خاطر  باغ کاری بس دشوارتر بوده است.بود بنابراین نگهداری این 

اقی از بین رفته اند و تنها تعداد معدودی از آنها که از آب قنات آبیاری می شدند ب امروزه خیلی از باغهای اطراف کاروانسرا

ب مانده اند ، از آن جمله کاروانسرای علی آباد قم و قدمگاه نیشابور را می توان نام برد که توجه وکاربرد خاص مربع در ترکی
 است.  کلی و اجزای آنها استوار

 

 باغ کاروانسراها و باغ ایرانی مقایسه ی الگوی حاکم بر. 7-1
. آنچه مفید و الزم است زیبا  رد )یا فقط برای زیبایی ( وجود ندارددر باغ ایرانی مانند معماری ایرانی هیچ چیزی بی مو

باغ ایرانی مزین به نظم و تناسب ، برخوردار از حرمت و محرمیت ، .  ای در کمال و جمال دارد عرضه می شود ، و جلو ه
 . یی و مجهز به پایداری استمنزه از بیهودگی و افراط و تفریط ، موظف به کارایی و سوددهی ، مساعد با قناعت و صرفه جو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . یه ترتیب از راست به چپ : باغ شازده ماهان کرمان و باغ فین کاشان  -8تصویر

 

 برخی از خصوصیات کلی باغ های ایرانی

 ؛رمحصور بودن پیرامون باغ با دیوا -

 ؛تقسیم سطح باغ به چهار بخش -

 ؛استفاده از خطوط راست در طراحی باغ -

 ؛(ده از یک جوی دائم اصلی )آب دائماستفا -

 ؛وجود رابطه ی نزدیک با طبیعت و عدم وجود حد فاصل بین ساختمان و باغ -

 ؛وجود حوض یا استخر آب برای تامین آب و زیبایی چشم انداز در مقابل عمارت -

 [12]؛استفاده از درخت های زیاد و سایه دار وجود معبر های باریک -
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باغ های ایرانی و کاروانسرا باغ ها و حیاط ها نتیجه گیری می شود این است که ویژگی های کالبدی و آنچه که از مقایسه 
خصوصیات کلی باغ ایرانی از جمله محصور بودن پیرامون باغ ، تقسیم باغ به چهار بخش ، استفاده از خطوط راست در 

 ی شود . طراحی باغ و حضور آب در باغ ... در هر دو نوع کاروانسرا دیده م

 

 

 . نتیجه گیری       8

و ویژگیهایی که باغ کاروانسرا ها دارند می توان به این  با توجه به خصوصیات اصلی که برای باغ ایرانی برشمرده شد    

در واقع از همان الگوی اصلی باغ ایرانی تبعیت می کنند ولی و حیاط کاروانسراها نتیجه کلی دست یافت که باغ کاروانسرا 
ارتباط طبیعت و بنا نه تنها در باغ ایرانی به عنوان مظهر معماری منظر سنتی  .جزئیات احداث آنها تفاوتهایی وجود دارد در

یکی . ایران به نحو مطلوبی فراهم شده است بلکه در سایر بناهای معماری اسالمی نیز حضور آن پر رنگ و قابل تامل است 

در مجموع الگوی باغ ایرانی در آن به طور روشنی قابل مشاهده و بررسی است . ند که بناها ، کاروانسراها هستگونه از این 
مهربان را با تلفیق آب و گیاه به عت ضایی باز و مفرح داشتند که طبیمی توان گفت کاروانسراهای ایران در درون خود ف

  .کاروانیان هدیه می کردند و آنها را از خشکی و سرمای بیرون محفوظ می کردند

 
 

 منابع
 

،  "رابطه انسان و طبیعت در باغ ایرانی از منظر معماری اسالمی "( ، 1294مهدی نژاد ،ج . ضرغامی ، ا. سادات ، ا . ) .1
 . 42-21، بهار ، ص  5-1پژوهشی نقش جهان ، شماره  -فصلنامه علمی

ال اول و دوم، شماره چهارم و س ،یخیتار قاتیمجله تحق ،"رانیکاروانسرا در فرهنگ ا"( ،1289. )ن ون،یهما لیتکم .2

  . 281ـ288پنجم، ص 

 .156صتهران،  ،، م. موسسه انتشارات نگاه ، ترجمه معین"ایران از آغاز تا اسالم "(، 1289. )گیرشمن، ر .2

 .111، ص4تهران، جانتشارات امیر کبیر ، ، ترجمه محمد عباسی، "سیاحتنامه"( ، 1258. )شاردن، ژ .4

 یـ اقتصاد ی، تهران، ، فصل هشتم: ساختار اجتماع ترجمه احمد صبا ،"یعصر صفو نرایا" ( ،1282. ) ر ،یوریس .5

 . یدولت صفو

 یحفاظت آثار باستان یجلد اول، انتشارات سازمان مل ،"رانیا یهافهرست کاروانسرا"( ، 1282) .و،  سیکال. م  ،یانیک .8

 .11تهران اسفند ، ص  ران،یا

اصفهان در  ةیناح یو شهر یبرون شهر یکاروان سراها یمعمار یقیلعة تطبمطا"( ، 1292، آ. ارژمند ، م.) حسینی .1

اسالمی ، –، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات شهر ایرانی "( و مادرشاه اریمه ی: کاروان سراهای)مطالعة مورد هیدورة صفو
 . 51-45، تابستان ، ص 12شماره 

   زمان نظام مهندسی ساختمان گیالن ،سا ،مجله فن و هنر ،" ایران ی کاروانسراها انواع بررسی"(، 1269)، م . مالیی  .6

 . 28شماره  ، بهار  ، سال سیزدهم

http://www.ensani.ir/fa/21251/magazine.aspx
http://www.ensani.ir/fa/21251/magazine.aspx
http://www.ensani.ir/fa/21251/magazine.aspx
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 ،جله روزنه م ب .  شیرازی، زاده اهلل آیت : ترجمه ،"و معنی کارکرد شکل، :اسالمی معماری "، (1268. )ر برند، هیلن .9

 .تهران

و  یدانشکده معمار قاتی، مرکز اسناد و تحق"بازار( یگنجنامه )کاروانسرا ها، بناها"( ، 1294،ک . ) یقاسمیحاج .18
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