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چکیـده| توسـع ۀ راههـا از جملـه ضروریـات توسـعۀ اقتصـادی در هـر دوران تاریخـی بـوده اسـت .در
روزگار قدیـم کاروانسـراها بـه دالیـل مختلـف از جملـه گسـتردگی کشـور ایـران و نیـاز بـه برقـراری
ارتبـاط میـان شـهرهای مختلـف ،ایجـاد شـ دهاند .بناهایـی کـه در طـول زمان بـه دالیل مختلفـی مورد
توجـه قـرار گرفتهانـد .ایـن بناهـا علاوه بـر آنکـه بـرای اسـتراحت کاروانهـا و مسـافران در بیـن راه
و مبادلـۀ کاال در درون شـهر ایجـاد میشـدند ،کارکردهـای مهـم دیگـری نیـز داشـتند .ایـن مقالـه
بـا هـدف بررسـی کارکردهـای کاروانسـرا بـه بررسـی امـکان تبدیـل آن بـه یـک منظـر تاریخـی مـورد
اسـتفاده در گردشـگری منظـر و بـه روش توصیفی-تحلیلی انجام شـده اسـت .روش گـردآوری اطالعات
از طریـق مطالعـات اسـنادی و کتابخانـهای و از طریـق بررسـی مجالت و مقـاالت معتبر و کتـب تاریخی
در خصـوص کاروانسـرا انجـام شـده اسـت .در ایـن تحلیـل بـا نـگاه منظریـن بـه موضـوع ،کارکردهـای
کاروانس�را مشـخص و بـه  11دسـت ۀ اصلـی تقسـیم شـ دهاند .بـا تحلیـل ایـن کارکردهـا به نظر میرسـد
کاروانسـراها بـا همسانسـازی عملکـردی خـود در دورههای زمانـی مختلف ،توانسـتهان د جایـگاه خاصی
در فرایندهـای اقتصـادی ،فرهنگـی و تجـاری داشـته باشـند .روایـت منظریـن ایـن کارکردهـا ظرفیـت
مناسـبی بـرای ایجـاد یـک منظـر و مقصـد گردشـگری ارائـه میکنـد.

واژگان کلیدی| کاروانسرا ،کارکرد ،منظر ،ایران.

مقدمـه| واژۀ منظـر بـا مفاهیـم پیچیـدۀ عینـی و ذهنـی و ابعا د
گسـتردۀ فیزیکـی و غیرفیزیکـی محـل بحـث صاحبنظـران
و نظریهپـردازان حوزههـای فکـری مرتبـط بـا محیـط زیسـت،
جغرافیـا ،طراحـی شـهری ،معمـاری و سـایر رشـتههای وابسـته
بـوده و بـه همیـن علـت ،تعاریـف متنـوع و رویکردهـای متفـاوت
بـه موضـوع منظـر از سـوی آنهـا مطـرح شـده اسـت (ماهـان و
منصـوری .)17 ،1396،منظـر ،موجـودی پویـا و نسـبی خوانـده
میشـود کـه از تعامـل دائمـی جامعـه و طبیعـت شـکلمیگیرد.
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بدیـن ترتیـب ،منظـر موجـودی بـا قابلیتهـای فرهنگـی خواهـ د
بـود کـه اهـداف سـهگانۀ زیباشناسـانه ،فرهنگـی و عملکـردی را
همزمـان دنبـال میکنـد .ادراک منظـر فرآینـدی مبتنـی بر حس
اسـت کـه بدون واسـطه صورت میگیـرد (منصـوری.)69 ،13۸۳،
بخـش مهمـی از ادراک زیبایـی یعنـی ادراک معنـا ،نشـانهها و
نمادهـا ،علاوه بـر آنکـه در ترجیحـات زیباییشناسـی واجـد
اهمیـت خاصـی هسـتند ،خصوصیـات ارتبـاط مـردم بـا مـکان را
نیـز مشـخص میکننـد .هویـت مکان بـه عنـوان یکـی از راههای
ارتبـاط بیـن انسـان و مـکان از طریـق فرهنـگ ،سـابقۀ تاریخـی،

بررسی کارکردهای کاروانسراهای ایرانی با رویکردی منظرین
خاطـرات جمعـی ،نـوع و ماهیـت فـنآوری سـاخت ،عملکردهـا،
نشـانهها ،فرمهـا و نمادهـای شـهری و ویژگیهـای بصـری و
کالبـدی ادراک میشـود (امیـنزاده .)5 ،1389،شـهر کـه از
عناصـر ،اجـزاء ،فضاهـا ،عملکردهـا و قوانیـن حاکـم ،بـه انضمـام
روابـط جـاری در شـهر به علاوه همۀ موضوعـات مرتبط بـا آنها
مثـل تاریخ تشـکیل شـده اسـت بـه عنـوان بزرگتریـن مجموعه و
اثـر انسـانی اسـت کـه ظرفیـت فعالیتهـای انسـانی را دارا بـوده
و میتوانـد جلوههـای متنوعـی از زیبایـی بـه انسـان القـاء کنـد
(واعظـی.)133 ،1397 ،
عناصـر و اجزای شـهرهای تاریخـی و بافت قدیم ،حـاوی اطالعاتی
اسـت کـه نقش فرهنگـی این عناصـر را در ارتباط بـا دیگر نقشها
بـر مـا آشـکار میسـازد و مشـخص میکنـد کـه گذشـتگان بدون
تفکـر ،اقـدام به سـاخت و سـاز نکردهاند و بـرای هرگونـه معماری
توجیـه اقتصـادی ،اجتماعـی و فرهنگـی و حتـی سیاسـی وجـود
داشـته اسـت .در ایـن میـان ،نقش مـردم و خواسـتههای اعتقادی
و فرهنگـی بسـیار کلیـدی بـوده ،و ضمـن آنکـه از تجربیـات
پیشـینیان خـود اسـتفاده میکردنـد ،از خالقیـت و ابتـکار هـم
دور نبودهانـد .ارتبـاط میـان اجـزاء و عناصـر شـهری در سـاخت
و سـازهای گذشـته ،بیشـتر مـورد توجه قـرار میگرفتـه و هرگونه
تحولـی ،بـدون در نظرگرفتـن اجـزای دیگر ،مورد نظر نبوده اسـت
(سـجادی ،جنگـی و صفامقـدم.)80 ،1389 ،
هـر واحـد معمـاری بـه عنـوان یـک فضـای واحـد و پیوسـته از
اجزایـی تشـکیل میشـود .از ایـن نظر میتـوان واحـد معماری را
بـه یک انسـان تشـبیه کـرد .ارتباط گسـترده بین انسـان و فضای
زیسـت او موجب شـده کـه رابطـهای کمابیش معنوی بین انسـان
بـا محیطـش پدیـد آیـد .بـه همیـن سـبب هـر فضـای معمـاری
نشـاندهندۀ ویژگیهـای فرهنگـی ،اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسـی
جامعـه اسـت (تاتـاری و نیسـتانی.)109 ،1393 ،
کاروانسـراها یکـی از پدیدارهـای پـرارزش فرهنگـی معمـاری
ایرانی اسـت کـه از نقطهنظرهـای گوناگون میتواند مورد بررسـی
ق�رار گی�رد .ایـن مـکان دارای کارکردهای متعـدد در جامعۀ ایران
قدیـم بـوده و یـک عنصر مهم در شـهر ایرانی محسـوب میشـده
اسـت .کارکردهـای کاروانسـرا بـه واسـطۀ سـاختار فیزیکـي آن
شـکل نگرفتـه و بیشـتر بـه سـبب وجـوه معنایي آن حاصل شـده
اسـت .هرچنـد سـاختار فیزیکـی آن نیـز متأثـر از ایـن مؤلفههای
مختلـف ،در ایـن کارکردهـا مؤثـر بـوده اسـت .ميتـوان ادعا کرد
کاروانسـراها ایـن قابلیـت را دارنـد کـه بـه عنـوان یـک منظـر در
نظـر گرفتـه شـوند .در ایـن صـورت ،میتـوان کاروانسـرا را بـا در
نظرگرفتـن جنبههـای متفـاوت کارکـردی آن ،علاوه بـر ظاهـر
کالبـدی آنهـا ،بـه عنـوان یکـی از مفاهیـم گردشـگری منظر مد
نظر قـرار داد.
گردشـگری منظـر یکـی از مهمتریـن و شـایعترین انـواع
گردشـگری اسـت کـه هـدف خـود را کشـف رازهـای نهفتـه در

منظرهـا میدانـد (منصـوری و شـفیعا .)31 ،1398 ،بـرای تبییـن
گردشـگری منظـر بایـد منظـر را بـه صـورت عمیق مورد بررسـی
قـرار داد و خصوصیـات منحصـر بـه فـرد آن را شناسـایی کرد .به
بیـان دیگـر ابتدا باید منظری وجود داشـته باشـد تا بتـوان مقصد
گردشـگری منظـر را بیان کـرد .زمانی که بتـوان چرایی ایجاد یک
پدیـده را تشـریح کـرده و نحـوۀ تعامل انسـان و جامعـۀ مورد نظر
را بـا سـاختار معمـاری تبییـن کـرد ،میتـوان مقصد گردشـگری
منظـر را بـرای گردشـگران توضیـح داده و افـق گسـتردهتری را
پیـشروی آنهـا قـرار داد .بـر ایـن اسـاس ،در این پژوهـش عالوه
بـر مـرور چرایی ایجـاد کاروانسـراها در طـول تاریـخ ،کارکردهاي
گوناگـون آنهـا بـا رویکـردي منظریـن در جامعـۀ شـهري ایـران
قدیـم بررسـی شـده و بـا مـرور کارکردهـا ،امـکان تلقـی منظر به
کاروانسـرا مـورد تحلیـل قـرار گرفته اسـت.

فرضیۀ پژوهش

بـه نظـر میرسـد نـگاه منظریـن بـه کاروانسـراها ،کارکردهایـی
فراتـر از اسـکان مسـافرین را معرفـی کنـد .معرفی ایـن کارکردها
میتوانـد در ایجـاد کاروانسـراهای ایرانـی بـه مقاصـد گردشـگری
منظـر مـورد اسـتفاده قـرار گیرد.

روش تحقیق

روش مـورد اسـتفاده در ایـن تحقیـق ،توصیفـی تحلیلـی اسـت.
مطالعـات اسـنادی و کتابخانـهای بـر مبنـای جمـعآوری کتـب و
مقـاالت معتبـر در خصوص کاروانسـرا صورت پذیرفتـه و دادههای
اولیـه پـس از بررسـی و مطالعـه بـه صـورت توصیفـی بیان شـده
اسـت .بـا بررسـی و تحلیـل ایـن دادههـا ،اسـتنتاج تحلیلی جهت
بررسـی کارکردهـای کاروانسـرا ،انجـام پذیرفتـه اسـت.

دالیل ایجاد کاروانسرا

راههـای ارتباطـی نقـش مهمی در مناسـبات اقتصـادی ،اجتماعی
و حیـات فرهنگـی جوامـع انسـانی داشـته و دارنـد .کارکـرد
جادههـای مواصالتـی ،در حیـات جوامـع انسـانی تنهـا بـه آمـد و
شـد محـدود نبـوده ،بلکـه پـارهای از تحـوالت اقتصـادی ،تجاری،
تحـرکات نظامـی -سیاسـی ،دگرگونیهـای اجتماعـی و انتقـال
دسـتاوردهای فکـری -فرهنگـی متأثـر از راههـای ارتباطـی بـوده
اسـت (پـرگاری و جودکـی .)36 ،1395 ،اهمیت راههـای ارتباطی
بـه انـدازهای بوده اسـت کـه از آن به عنـوان یکـی از محوریترین
کلیدهـای توسـعه یـاد میشـود.
احداث و ایجا د کاروانسـرا در مسـیر راهها از پیشینۀ زیادی برخوردار
اسـت .بنابر گزارشهای تاریخی و شـواه د موجود ،ایران در سـاخت
ایـن بنا از سـایر ملـل متمـدن روزگار قدیـم پیشگامتر بوده اسـت
(ثواقـب و نجفـی علیآبـادی )40 ،1391 ،و بنـا بـه اظهارنظـر
مورخـان ،میتـوان ایـران را خاسـتگاه کاروانسـراها دانسـت
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مفهوم و ساختار کاروانسرا

(فروزنـده ،دهکیانـی و حیـدری بنـی  .)2 ،1393،در بسـیاری از
کتابهایـی کـه دربـارۀ تاریـخ و جغرافیـای ایران نوشـته شـده و در فرهنـگ دهخـدا کاروانسـرا عمارتـی تعریـف شـده اسـت که در
در همـۀ سـفرنامهها از توجـه ایرانیـان بـه راه و سـاختمانهای آن کاروان منـزل میکنـ د (لغتنامـۀ دهخـدا ،1359 ،ذیـل مدخـل
پیوسـته بـه آن و همچنین راهداری و پسـت منظـم روزگار قدیم «کاروانسـرا») نـام کاروانسـرا از کاروان یـا کاربـات بـه معنـی گـروه
سـخن بـه میـان آمـده اسـت (پیرنیـا .)4 ،1370،پیشـینۀ وجود مسـافران مشتق شده است (کیانی )266 ،1386 ،و کاربات مفهومی
ایـن بناهـای امـن در ایران بـه زمانهـای دور بر میگـردد .منابع بـوده اسـت کـه پیـش از اسلام بـرای کاروانسـرا بـه کار میرفتـه
تاریخـی حکایـت از آن دارنـد کـه بنیانگـذار احداث کاروانسـرا ،اسـت (شـانواز و خاقانـی .)18 ،1394 ،البتـه در روایـت دیگـری
هخامنشـیان بودند.گرچـه نمونـهای از بناهـای یادشـده از عهـد کلمـۀ کاروان از کاربـان ریشـه گرفتـه کـه بـه معنـی کسـی اسـت
هخامنشـی بـه جـای نمانـده ،ولی روشـن اسـت کـه در آن زمان کـه از کسـب و کار مواظبـت میکنـ د (رفیعفـر و لرافشـار،1382 ،
نیـاز وافـری بـه ایسـتگاههای بیـن راه ،امنیـت ،رفـاه کاروانیان و  .)40در معنایـی سـاده میتـوان گفت کاروانسـرا سـاختمانی بوده
پیکهـای مخصوص احسـاس میشـده اسـت (فرشـچی و حاجی کـه کاروان را در خـود جـای مـیداده اسـت .نوعـی مهمانخانه یا
زمانـی.)5 ،1398،
اسـتراحتگاه بینراهـی که در فواصل معین و در مسـیرهای کاروان
سـابقۀ سـاخت کاروانسـرا در ایران به دورۀ هخامنشـی برمیگردد بـر پـا میشـده اسـت (ثواقـب و نجفـی علیآبـادی.)40 ،1391 ،
کـه بـا توسـعۀ قلمروی ایـران از قفقاز تـا خلیج فارس و از آسـیای در تمـدن ایرانـی همچـون سـایر تمدنهـا ،کاروانهـا همـواره در
یدادند بـه صورت
مرکـزی تـا آسـیای صغیـر ،مدیترانه و شـمال آفریقا ،توسـعۀ راهها رفـت و آمـد بودهانـد .اکثـر مسـافران ترجیـح م 
مـور د توجه قـرار گرفت (گیرشـمن.)206 ،1369 ،
دسـتهجمعی مسـافرت کننـد .طوالنیبـودن مسـیر ،خطـرات بین
قرارگرفتـن در شـاهراه تجـاري شـرقی غربـی ،از چیـن تـا دریـاي راه بـه خصـوص دزدان ،و صرفهجویـی اقتصـادی حمل بـار دالیلی
مدیترانـه و وسـعت پهنـاور ایـران دلیلـی بـر ایـن امـر بوده اسـت .بـرای مسـافرتهای جمعـی و کاروانـی بوده اسـت.
هرچنـد توجـه بـه راههـا لزومـاً از نظـر اقتصـادی مطـرح نبـوده و معنـی ابتـدای کاروان کـه در واژگان زبـان انگلیسـی نیـز باقـی
دالیـل نظامـی (اسـتفاده از راههـا بـرای لشکرکشـیهای جنگـی) ،مانـده اسـت بـه گروهـی از تاجـران اطلاق میشـو د کـه بـرای
مذهبـی (سـهولت رفـت و آمـد کاروانهـای زیارتـی) ،سیاسـی و حفـظ خودشـان در برابـر دزدان متحـد میشـدند (هیلنبرانـد،
اجتماعـی و حتـی جاذبههـای تفریحی توریسـتی در ایـن امر مؤثر  .)398 ،1377ﻛﺎﺭﻭﺍﻥﻫﺎﻯ ﺑﺰﺭگ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻌﺪﺍﺩی ﺳﺎﺭﺑﺎﻥ ﻭ ﭼﺎﺭپـاﺩاﺭ
بودهانـد (ثواقـب و نجفـی علیآبـادی .)41 ،1391 ،برخی از دالیل ﻭ ﺩهﻫﺎ ﻳﺎ ﺻﺪﻫﺎ ﭼﻬﺎﺭﭘﺎ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩی ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺭﺍ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﻰﺷﺪنـد،
کـه باعـث ضـرورت ایجـاد کاروانسـراها در ایـران قدیـم شـ دهاند ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮﺩ ﺗﻌﺪﺍﺩی ﺧﺎﻧﻮﺍﺩه ،ﺭﺟﺎﻝ ﺳﻴﺎﺳﻰ ،ﻋﻠﻤﻰ ﻭ ﻣﺬﻫﺒﻰ،
عبارتند اسـت از:
ﺯﺍﺋﺮﺍﻥ ،ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﺎﻥ ﻭ ﺣﺘﻰ ﺟﻨﺎﺯۀ ﺑﺮﺧﻰ ﻣﺮﺩﮔﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺩر ﻛﺎﺭﻭﺍﻥ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺭﻳﺎﺳﺖ ﻭ ادارۀ ﻛﺎﺭﻭﺍﻥ ﺑﺎ فـردی بـه نـام ﻛﺎﺭﻭﺍﻥﺳﺎﻻﺭ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً
 مسافت طوالنی و دوربودن شهرها از یکدیگر؛ گسترش ،حفظ و رونق تجارت و اقتصاد؛ﺗﺠﺮﺑۀ ﺯﻳﺎﺩی ﺩر ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺩاﺷﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻗﺘﺪﺍﺭ ﻛﺎﻣﻞ ،ﺗﻤﺎﻡ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ
 نیـاز مبـرم کاروانیـان بـه آسـایش و حفاظـت در مقابـل راهزنان ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺩرم�وﺭﺩ ﻛﺎﺭﻭﺍﻥ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻣﻰکرـﺩ .کاروانسـرا زاییـدۀ موقعیـتو موانـع طبیعی؛
جغرافیایـی ایـران اسـت و بـا توجـه بـه خشـکی و کمآبـی ایـن
 وضعی�ت اقلیم�ی و آب و ه�وا و مداخلۀ عـوارض طبیعی (رفیعفر سـرزمین و دوری آبادیهـا از یکدیگـر ،وجـو د اماکنی بـرای اقامتو لرافشـار 43 ،1382 ،و فرشچی و حاجیزمانی.)5 ،1398 ،
موقـت مسـافران را اجتنابناپذیـر میکرد (پیرنیـا .)94 ،1371 ،از
دالیـل فـوق ،دالیـل اولیـهای بـرای ایجـا د کاروانسـرا در نقـاط بررسـي كاروانسـراهاي سراسـر ايـران چنيـن بر ميآيد كه اسـاس
مختلـف ایـران و تسـری سـاخت آن بـه کشـورهای دیگـر بودهاند .معماري كاروانسـراهاي ايران ،مانن د سـاير بناها تابع شـيوه ،سـنت
بهگونـهای کـه میتـوان سـاختارهای مشـابه کاروانسـرای ایرانـی و س�بك راي�ج زم�ان بوده استـ .ب�ا اين ترتي�ب ميتوان پنداشـت
را در نقـاط دیگـر نیـز مشـاهده کـرد؛ هرچنـد بـا گذشـت زمـان ،كـه كاروانسـراهاي پيـش از اسلام نيـز تابع شـیوۀ معمـاري زمان
جامعـۀ ایرانـی دالیـل دیگـری نیز بـرای توسـعۀ این سـاختمانها بـوده اسـت .ذكـر ايـن نكتـه ضـروري اسـت كـه شـيوۀ معمـاري،
در سراسـر کشـور پیـدا کردنـد .ایـن سـاختمانها نیـز ظرفیـت محـل و منطقـه ،مصالـح سـاختماني و موقعيـت جغرافيایـي نقش
فوقالعـادهای در برطرفکـردن نیازهـای جوامـع در هـر دوره و مؤثـري در ايجـاد اينگونـه بناهـا داشـته اسـت (مالیـی،1389،
تطبیـق خـود بـا شـرایط آن دوره داشـتهاند کـه این امر نیـز حائز  .)24پالن کاروانسـرا معموالً مربع یا مسـتطیل شـکل بوده اسـت،
اهمیـت اسـت .بـه بیـان دیگـر از یک سـو جامعـۀ ایرانی توانسـته بـا وجـودی که حيـاط مركـزي شـكل غالـب كاروانسـراهاي ايران
اسـت ،بـا هوشـمندی و تغییر نـگاه خـود در ادوار مختلـف ،از یک اسـت ،ولـي در مـورد ايـن نـوع ابنيـه توجـه بـه اقليم هـر منطقه
بنـا ،بهرههـای متفاوتـی برد و هم سـاختمان به لحـاظ محتوایی از از ايـران ،گوناگونيهـاي اندکـی را از لحـاظ فـرم و نـوع مصالـح
ظرافـت منعطفـی برخـوردار بوده اسـت.
ایجـا د کـرده اسـت (مشـبکی اصفهانـی .)14 ،1397،بهگونـهای
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بررسی کارکردهای کاروانسراهای ایرانی با رویکردی منظرین
ک�ه کاروانسـرای درونشـهری ،کاروانسـرای دشـت ،کاروانسـرای
کوهپایـهای و کوهسـتانی ،کاروانسـرای کرانـۀ کویر و دریـا با توجه
بـه موقعیـت جغرافیایـی هـر ناحیه سـاخته شـده اسـت (ثواقب و
نجفـی علیآبـادی )53 ،1391 ،در طراحی این کاروانسـراها ،دقت
و راحتـی مسـافران و کاروانیـان بیشـتر مورد توجه سـازندگان قرار
گرفته اسـت (تاتـاری و نیسـتانی .)110 ،1393 ،جهتگیری آنها
غالبـاً محورهـای قرینگـی در راسـتای محورهـای اصلـی مختصات
بـوده اسـت و ضلـع ورودی آن مـوازی راه اصلـی طراحی میشـده
اسـت .دسترسـی بـه آب ،امنیـت ،دیدداشـتن از جملـه عوامـل
دیگـری بـوده کـه در جهتگیـری کاروانسـرا مؤثـر بودهانـد (نـژاد
ابراهیمـی و تأملـی .)3 ،1397 ،عناصـر اصلی در شـکل کالسـیک
یـک کاروانسـرا ،ورودی ،هشـتی ،حیـاط مرکـزی ،اطاقهـا و محل
نگهـداری چارپایـان بـوده اسـت و فضاهـای دیگـر ماننـد حمـام،
آبانبـار و  ...عناصـر فرعـی آن بودهاند (رفیعفر و لرافشـار،1382 ،
.)44
کاروانسـراها دسـتهبندیهای مختلفـی داشـتهاند« .سـیرو» از
افـرا د صاحبنامـی اسـت کـه کاروانسـراهای ایـران را به دوشـاخۀ
برونشـهری و شـهری تفکیـک کـرده اسـت و در کتابهـای خود
خصوصیـات هریک را بیان کرده اسـت .او همچنین کاروانسـراها را
از لحاظ اقلیمی به کاروانسـراهای دشـت و کوهستانی تقسیم کرده
اسـت .کاروانسـرای درونشـهری بـه دو دسـتۀ کاروانـی تجـاری و
صرفـاً تجاری تقسـیمبندی میشـدند .کاروانسـراهای برونشـهری
هـم در دو دسـتۀ عمدۀ دشـتی و کوهسـتانی قـرار میگرفتهاند .از
لحـاظ طرح نیز کاروانسـراها چهـار ایوانی ،دو ایوانی ،هشـتضلعی
و مـدور و یـا بـرجدار و بدون بـرج بودهاند« .کیانـی» و «کالریس»
ً
کاملا پوشـیدۀ
کاروانسـراها را براسـاس اقلیـم بـه کاروانسـراهای
منطقـۀ کوهسـتانی ،کرانههـای پسـت خلیجفـارس و حیـاطدار
مناطـق مرکـزی ایـران طبقهبنـدی کردهانـد« .آیوازیـان» نیـز بـا
اسـتفاده از فرمولـی سـاده ،کاروانسـراها را بـه گونههـای کامـل و
مـوارد ناقـص و اسـتثنایی تقسـیم کرده اسـت (رفیعفر و لرافشـار،
 46 ،1382و حسـینی و پورنادری 82 ،1393 ،و پیری و افشـاری
آزاد 210 ،1395 ،و  220و تکمیـل همایـون 217 ،1369 ،و
 .)218همچنیـن کاروانسـراها براسـاس مالکیـت بـه سـه دسـتۀ
شـاهی ،خصوصـی و وقفـی تقسـیم میشـدند .درآم د کاروانسـرای
ً
کاملا در اختیـار و انحصـار و اسـتفادۀ شـاه بـوده اسـت.
شـاهی،
کاروانسـراهای خصوصـی بـه بخـش خصوصـی تعلـق داشـتند و
در کاروانسـراهای خیریـه و وقـف ،خدمـات ارائـه شـده از سـوی
متمولیـن بـدون دریافـت هیچگونـه مبالغی در اختیار مـردم عادی
قـرار میگرفـت (سـاریخانی ،شـریفینیا و قنبـری.)163 ،1391 ،
تنـوع کاروانسـراها بیشـتر از نقطهنظـر محـل اسـتقرار و فیزیکی
و یـا سـاختار معمـاری و یـا مالکیـت و نحـوۀ مصـرف درآمـد
بررسـی شـده اسـت .ولـی بـه نظـر میرسـد ،کارکردهـای
مختلـف نیـز در ایـن تنـوع بیتأثیـر نبودهانـد و هـر کاروانسـرا

براسـاس کارکـرد خـود ،در یکـی از دسـتههای مختلفـی قـرار
میگرفتـه اسـت و در برخـی موارد کارکـرد بر سـاختار معماری
ً
مثلا کاروانسـراهایی
و یـا نحـوۀ مالکیـت تأثیـر داشـته اسـت.
کـه در نزدیکـی شـهرها واقـع میشـدند ،کارکردهـای خدماتـی
متفاوتـی از کاروانسـراهای دورتـر داشـتند و این امـر در چینش
اتاقهـا و سـاختار درونـی و حتـی بلنـدی دیوارهـا مؤثـر بـوده
اسـت .بـه همین سـبب کارکـرد کاروانسـراها برای دسـتیابی به
درکـی عمیـق از چرایـی وجـود کاروانسـرا مـورد بررسـی قـرار
میگیـر د.

کارکردهای کاروانسراها

کاروانسـرا یکـی از نمونههـای بـاارزش معمـاری ایـران اسـت
کـه در ادوار تاریخـی خـود ،توسـعه و گسـترش تدریجـی
خاصـی را تجربـه کـرده اسـت و در هـر زمـان نـام خاصـی از
جملـه ،کاربـات ،سـاباط ،خـان ،یـام و ....بـه خـود گرفتـه اسـت
(ثواقـب و نجفـی علیآبـادی .)40 ،1391 ،عملکردهـای گوناگون
کاروانسـراها در گذشـته ،باعـث شـده اسـت ایـن نامهـا در
فرهنـگ لغـات جـای گیرد کـه در اصـل دارای وظایف مشـابهی
ماننـد کاروانسـراها داشـتند ،ولـی از نظر خصوصیـات و معماری
هریـک دارای ویژگیهـای متفـاوت بـوده اسـت .هرچنـد هـدف
اصلـی کاروانسـراهای برونشـهری اقامت و اسـتراحت مسـافران
در آن بـه خصـوص در مسـیرهای طوالنـی و کاروانسـراهای
درونشـهری ،محـل مبادلـۀ کاال و تجـارت بـوده اسـت ولی این
اماکـن بـه دلیـل ماهیـت سـاختاری و معنایـی خـود ،در طـول
تاریـخ خـود ،کارکردهـای متفاوتـی را تجربه کردهانـد .برخی از
ایـن کارکردهـا عبـارت اسـت از:

••کارکرد اقتصادی

همانگونـه کـه بیـان شـد ،ایجـاد راههـا و بسـتر مناسـب بـرای
گـردش کاال و انسـان ،یکـی از مهمتریـن محورهـای توسـعۀ
اقتصـادی در هـر برهـۀ زمانـی بـوده اسـت .بـا توجـه بـه
گسـتردگی و پهنـاوری ایـران از یکسـو و لـزوم رونـق تجـاری
و اقتصـادی ،کاروانسـراها بـه عنـوان یکـی از ارکان مهـم در
سـاختار اقتصـادی ایجـاد شـدند .از طرفـی ایـن کاروانسـراها
در کنـار بـازار مهمتریـن نقـاط اقتصـادی شـهرها را تشـکیل
میدادهانـد .کارکردهـای اقتصـادی را میتـوان در چنـد دسـته
تقسـیم کـرد:
 توسـعۀ تجـارت :عمدهتریـن کارکرد کاروانسـراها توسـعه ورونـق تجـارت بوده اسـت (پیرنیـا.)232 ،1389 ،
جلـب توجهکـردن بیشـتر بـه خاطـر بخشـش بانـی خصوصـی و
نـه کاروانسـراها ،ایـن تصـور را بـه ذهـن مـیآورد که یـک جزیی
پیوسـته در زنجیـرهای پهنـاور کـه بـه دسـت یـک فرمانـروا برای
تسـهیل در امـر تجـارت ،زیـارت و دیگر انواع مسـافرت برپا شـده،
در مجموعـه بـه سـود کشـور اسـت (هیلنبرانـد.)434 ،1377 ،
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مهدی باصولی و سعیده درخش
ب�ه عن�وان مث�ال مباح�ث مختلفی در خص�وص کارکـرد اقتصادی
کاروانسـرا در عهد صفوی مطرح شـده اسـت (تاتاری و نیسـتانی،
 )113 ،1393و ایـن عصـر را دوران طالیی احداث کاروانسـراهای
بـزرگ دانسـتهاند (کیانـی و کالیـس .)2 ،1368 ،دولـت صفـوی
درک کـرده بـود کـه بـا تأکیـد بـر امنیـت راههـا و کاروانسـراها
میتوانـد بـه توسـعه و گسـترش تجـارت کمـک کنـد و از همیـن
طریـق بـه توسـعۀ اقتصادی دولت و کشـور توسـعۀ اشـتغال رونق
بخشـد (کوهسـتانی ،ملکـی ،موفق و ناصر قرایـی .)68 ،1396 ،در
ایـن دوره ،برقـراری ثبـات و امنیـت سیاسـی ،گسـترش راههـای
ارتباطـی و کاروانرو ،تسـاهل مذهبـی ،اعطـای برخـی امتیـازات
خـاص به عالقهمندان تجارت در کشـور و پاییـنآوردن هزینههای
مسـافرت بـه ورود چشـمگیر کاروانهـای تجـاری در اقصـی نقاط
کشـور بـه ویـژه پایتخـت صفویـان ،اصفهـان ،انجامیـد .حضـور
فعـاالن تجـاری داخلـی و خارجـی ،لـزوم سـاخت اقامتگاههـای
مناسـب در مناطـق بیابانـی و شـهری را بـه منظور اسـکان موقت
جهـت سـهولت معاملات تجـاری فراهـم کـرد (ثواقـب و نجفـی
علیآبـادی.)40 ،1391 ،
 ایجـاد درآمد بـرای خزانـه :کاروانسـراها علاوه بـر تأثیریکـه بـر رونـق اقتصـادی کشـور داشـتند ،باعـث ایجـاد درآمـدی
بـرای حکومـت نیـز بودنـد .بـه نحـوی کـه از ایـن کاروانسـراها
درآمـد زیـادی نصیـب حاکـم میشـد (همـان.)55 ،
کاروانسـراهایی کـه تجـار در آن حجـره داشـته و مشـغول تجارت
بودنـد ،سـاالنه  50هـزار تالـر ( 150هـزار مـارک) به شـاه مالیات
میدادنـد .در اصفهـان بـه تنهایی  24کاروانسـرا وجود داشـت که
هـر یـک از آنهـا سـاالنه  200تـا  300تومـان مالیـات پرداخـت
میکردنـد (اولئاریـوس.)745 ،1369 ،
 ایجـاد درآمـد بـرای افـراد :همانگونـه کـه بیـان شـد بـهلحـاظ مالکیـت برخـی از کاروانسـراها بـه صـورت خصوصـی اداره
میشـد .ایـن کاروانسـراها درآمـد خوبی را بـرای مالکان بـه وجود
میآوردنـ د و به عنوان یک کسـب و کار خوب شـناخته میشـدند.
 ایجـاد درآمـد بـرای امـور خیریـه :علاوه بـر درآمدهـایحکومـت و افـراد خصوصـی از کاروانسـرا ،بخشـی از کاروانسـراها
بـرای امور خیریه ایجاد میشـد .به عنوام مثال عواید کاروانسـرای
مـادر شـاه در اصفهـان بـه طلاب و نگهداری مدرسـه میرسـیده
اسـت (کیانـی .)132 ،1386 ،از طرفـی در برخـی مـوارد بخشـی
از درآمـد کاروانسـراهای شـاهی و خصوصـی نیـز در امـور خیریـه
هزینـه میشـد.
شـاه عبـاس از عایدی کاروانسـرای شـاه اصفهان ،هزینـۀ مردان و
زنـان سـی د حسـینی را در مدینـه و نجـف تأمیـن میکـرده اسـت
(پیبلیـک.)127 ،1388 ،

••کارکر د فرهنگی

کاروانسـراها همـواره محـل تالقـی فرهنگهـای مختلـف بـوده
کـه ایـن مبـادالت فرهنگـی بـر ارزشهـای معمـاری آنهـا اضافه
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میکـرده اسـت (حسـینی و پورنـادری .)82 ،1393 ،کاروانسـرا
محلـی بـو د کـه مـردم از اقـوام و حتـی ملـل مختلـف در آن
چنـدروزی در کنـار هـم زندگـی میکردنـد .ایـن امـر فرصـت
خـوب را بـرای تبادل فرهنگی به وجود میآورده اسـت .کاروانسـرا
محلـی را بـرای برخـورد انديشـهها و تبـادل نظـر دربـارۀ مسـائل
مختلـف اجتماعـی ،فرهنگـی و انتقـال آداب و رسـوم متفـاوت،
فراهـم میسـاخت (طالبیـان ،آتشـی و نبـیزاده.)113 ،1392،

••کارکرد خدماتی

کاروانسـراها خدمـات متنوعـی در اختیـار مسـافران و مشـتریان
یدادنـد .برخـی از ایـن خدمـات عبـارت اسـت از:
خـود قـرار م 
 اقامـت :در حقیقـت میتـوان کاروانسـراها را مهمانسـراهایامروزی دانسـت (فرشـچی و حاجیزمانـی .)3 ،1398 ،به خصوص
در کاروانسـراهای بیرونشـهری ایـن امـر از اهمیـت بیشـتری
برخـوردار بـوده اسـت و خدمـات اقامـت بـه صـورت رایـگان یـا با
دریافـت مبلـغ اندکـی ارائـه میشـده اسـت.
ایـن قسـم ابنیـه (کاروانسـرا) در ایـران تنهـا محلـی اسـت کـه
مسـافرین میتواننـد در آنجـا اقامـت کننـد .عـدد آنهـا در شـهر
متناسـب اسـت بـا وسـعت دایـرۀ تجـارت و کثـرت و قلـت امتعـۀ
تجارتـی در تمامـی راههـا که تـرد د قافلهها در آنها انجام میشـود.
کرایـۀ منـزل در کاروانسـرای عـرض راه مطلقـاً نمیگیرنـد .مبلـغ
قلیلی در کاروانسـرای واقع در شـهرهای بزرگ به جهت گذاشـتن
بـار و امتعـۀ تجـاری مطالبـه میکننـد (اولیویـه.)43 ،1371 ،
 تأمیـن مایحتـاج :بـا توجـه بـه وجـو د کاالهـای مختلـف درکاروانسـراهای درونشـهری ،مـردم مایحتـاج خـود را بعضـی برای
اسـتفادۀ خـود و برخـی نیز برای فـروش در مغازههـا از آنجا تأمین
میکردنـد (بیگدلـی ،باقـری ،اسـدی و زارع .)5 ،1397 ،بـه عنوان
مثـال در شـهر اصفهـان مشـاهده میشـود ،نزدیکـی و پیوسـتگی
مـکان راسـتههای بـازار و کاروانسـراها ،یکـی از خصوصیـات
ً
عملا ارتبـاط عمـده و
بـازار ایـن شـهر اسـت کـه ایـن نزدیکـی
خر دهفروشـیها را آسـان کـرده و به آنها نظم میبخشـیده اسـت
(شـفقی .)263 ،1384 ،در کاروانسـراهای برونشهری ،کاروانسراها
آب و غـذا بـرای مسـافران تأمیـن میکردنـد.
 خدمـات انبـار :یکـی دیگـر از خدمـات مهـم کاروانسـراها،خدمـات انبـار بـرای کاال بـوده اسـت .ایـن کاالهـا بـه صـورت
جداگانـه در انبارهـای مختلـف نگـهداری میشـدند (سـیرو،
 .)89 ،1386بـه نوشـتۀ جملـی کارری در کاروانسـراها اگـر چیزی
از مالالتجـاره گـم میشـد ،کاروانسـرادار مسـئول جبـران آن بـود
(کارری و فرانچسـکو.)99 ،1383 ،
کاروانسـراهایی کـه در شـهر قـرار داشـت ،نـه تنهـا برای سـکونت
و تغذیـۀ مسـافران اسـتفاده میشـد ،بلکـه انبارهـا و مراکـزی بود
بـرای تجـارت گروههای خاصـی از بازرگانـان (هیلنبرانـد،1385 ،
.)231
 -بدرقـه و استقبال:کاروانسـراهای درونشـهری محلـی

بررسی کارکردهای کاروانسراهای ایرانی با رویکردی منظرین
بـرای اسـتقبال و بدرقـۀ مسـافران بـوده اسـت .چیـزی شـبیه بـه
پایانههـای مسـافربری امـروزی کـه خانوادههـای مسـافران بـرای
اسـتقبال و یـا مشـایعت نزدیـکان خـود ،در آنجا حاضر میشـدند
(صبـوری زالوآبـی.)156 ،1392،
 محـل نگهـداری حیوانـات بارکـش :عالوهبـر کاالهـا،کاروانسـرای درونشـهری محلـی بـرای نگهـداری حیوانـات نیـز
بـود .بـه عنـوان مثـال کاروانسـراهای صفـوی از ترکیـب فضاهـای
اقامتـی ،تجـاری ،اجتماعـی و فضاهـای نگهـداری بـار و حیوانـات
تشـکیل شـده بودند .ماننـ د کاروانسـرای صفوی بـازار اصفهان ،که
از ترکیـب فضاهـای بزرگـی مانند سـرا ،بارانداز و مدرسـه تشـکیل
شـده اسـت (حسـینی و پورنـادری.)92 ،1393 ،
 خدمـات حمـل و نقل :با توجه به شـرایط سـفر در آن روزگار،علاوه بـر نگهداری و تیمار و اسـتراحت دامهـا از دیگر کارکردهای
کاروانسـرا ،تعویـض اسـب بـرای چاپارهـا (مرادچلـه )3 ،1389،و
تأمیـن حیوانـات برای مـوارد اضطراری بوده اسـت.
 خدمـات مذهبـی :در کاروانسـراها محلـی بـرای ادای فرائـضمذهبـی ماننـد نمازخانـه وجـود داشـته اسـت .هرچنـ د در برخـی
مـوارد در درون کاروانسـرا ،بـرای مذاهـب غیـر از اسلام نیـز
فضاهایـی در نظـر میگرفتهانـد؛ ماننـد کلیسـای جامـع تجـاری،
داخـل کاروانسـرای میرجـان مربوط بـه قرن هفتم هجـری قمری.

••کارکر د سیاسی

در خصوص کارکرد سیاسی دو موضوع را میتوان بیان کرد:
 اسـتقرار سـفرای کشـورهای خارجی :در دوران صفویه کهرفـت و آمـد سـفرای کشـورهای خارجـی بـه ایـران بیشـتر شـد،
برخـی از کاروانسـراها کـه متعلـق بـه دربـار صفویـه بـود ،محـل
اسـتقرار هیأتهـای سیاسـی میشـده اسـت کـه از کشـورهای
دیگـر بـرای برقراری روابط بیشـتر راهـی دربار میشـدند (صبوری
زالـو آبـی .)154 ،1392،سـفرا در ایـن کاروانسـراها لباس رسـمی
میپوشـیدن د و سـپس بـا محافظـان مخصـوص تـا شـهر همراهـی
میشـدند (سـیرو.)28 ،1362،
 اسـتقرار عوامل دولتی :برخی از کاروانسـراها در مواقع شـکارو تفری�ح ش�اهان و درباری�ان ب�ه صـورت کامـل در خدمـت آنـان
و ملتزمیـن بودهانـد .کاروانسـراها بـرای عمـال دولتـی و مأمـوران
مالیاتـی نیـز بیفایـده نبـوده اسـت و آنهـا در رسـیدگی بـه امـور
شـهرها و روسـتاها ،جمعآوری مالیات و تأمین نیـروی انتظامی در
کاروانسـراها اسـتراحت میکردنـ د و مسـائل را بررسـی میکردنـد.

••کارکرد امنیتی

برخـی کاروانسـرا را کانـون مبادلـۀ کاال و نوعـی مهمانخانـه در
مشـرق زمیـن دانسـتهان د و گروهـی دیگـر ،آنرا محلـی امن برای
حفاظت و آسـایش کاروانیان در حکم یک قلعه میدانند (فرشـچی
و حاجیزمانـی .)2 ،1398 ،مهمتریـن کارکرد کاروانسـراها حفاظت
از جـان و مال مسـافران بـود (پیری و افشـاری آزاد)209 ،1395 ،
و آنهـا بـرای ایجـاد امنیـت در بیـن راهها ایجا د میشـدند.

در عرصـۀ تجـاری ،فاصلـۀ زیـاد میان مراکـز تجاری و در بسـیاری
اعصـار دسـتههای اشـرار سـازمانیافته ،همگی وجـو د جایگاههای
امـن را بـرای تأمیـن اسـتراحت کاروانها و سـایر مسـافران ایجاب
میکردنـد (پـوپ)238 ،1366 ،
در دورۀ صفـوی و بـا گسـترش کاروانسـراها ،ناامنـی و راهزنـی در
کشـور بـا کاهـش چشـمگیری مواجـه شـ د و امنیـت در شـهرها و
جادههـا برقـرار شـد (ثواقـب و نجفـی علیآبـادی.)45 ،1391 ،

••کارکر د نظامی

گاهـی از کاروانسـراها در زمـان جنگ نیز اسـتفاده میشـده اسـت
(معطوفـی .)663 ،1382 ،بهگونهای که برخی کاروانسـراها بیشـتر
در خدمـت اهـداف و مقاصـد نظامـی بودنـ د و شـاهان از طریـق
آن میتوانسـتن د بیـن خـو د و دورتریـن نقـاط تحـت قلمروشـان،
ارتبـاط برقـرار کرده و فکر هرگونه شـورش علیـه حکومت مرکزی
را خنثـی کنند (صبـوری زالوآبـی .)145 ،1392،در چنین مواقعی
کاروانسـرا بـه عنوان یک ایسـتگاه نظامی ،سـپس توقـفگاه موقت
لشـکری ،و بعـد از آن بـرای منزلهـای بیـن راه که مورد اسـتفادۀ
ملتزمیـن رکاب شـاهی قـرار میگرفتـه اسـت (رفیعفر و لرافشـار،
 .)45 ،1382رباطهـا کـه از آنها بـه عنوان کاروانسـراهای ابتدای
دورۀ اسلامی یـاد میشـو د ابتـدا بـه منزلـۀ پادگانهـای نظامی و
محـل نگهـداری اسـب و آذوقـۀ مجاهـدان اسلام بودهانـد (لبـاف
خانیکـی.)91 ،1379 ،

••کارکر د آموزشی

از کاروانسـراها برای تبلیغ و نشـر دین اسلام و هم برای آموزش و
تعلیـم مفاهیم اسلامی اسـتفاده میشـ د (فرشـچی و حاجیزمانی،
 )6 ،1398و نقـش مهمـی در آمـوزش اسلامی داشـتن د (لبـاف
خانیکـی .)94 ،1379 ،علاوهبر این در کنار بیشـتر کاروانسـراهای
شـهری ،مدارسـی وجـو د داشـتهان د کـه تأمیـن هزینههـای آن از
طریـق درآمـ د کاروانسـرا انجام میشـده اسـت.

••کارکر د اجتماعی

کاروانسـراهای شـهری اغلـب نزدیـک یـا چسـبیده بـه زیارتگاهها،
مدرسـهها و یـا بازار سـاخته شـ دهان د که طبعاً به رونـق فعالیتهای
تجـاری و مدنـی منجـر میشـدن د (پـوپ .)241 ،1366 ،کاروانسـرا
تنهـا محلـی بـرای دا د و سـت د نبـوده ،بلکه بـه عنوان مکانـی برای
تجمـع و ایجـا د روابـط اجتماعـی نیـز اسـتفاده میشـده اسـت
(سـهیلی و رسـولی .)59 ،1395 ،آنهـا محـل گردهمایـی مـردم،
محـل برخـور د اندیشـهها و تبـادل نظر دربـارۀ مسـائل اجتماعی و
بیان خاطرات و رویدادها و آداب و و رسـوم و مسـائل مذهبی اقوام
مختلـف بوده اسـت .بیتردیـ د این گفتگـو و مناظره تأثیر شـگرفی
در بیـداری افـکار عمومـی و آگاهـی مردم داشـته اسـت (مشـبکی
اصفهانـی .)11 ،1397 ،حتـی طراحـی عناصر کاروانسـرا بهگونهای
بـوده اسـت کـه بـه ایـن کارکـر د کمـک میکرده اسـت .بـه عنوان
مثـال حیـاط ضمـن آن کـه بـه عنـوان فضـای تنظیمکننـدۀ هـوا
از بـا د جلوگیـری کـرده و سـایه بـه وجـو د مـیآورده اسـت ،فضای
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مهدی باصولی و سعیده درخش
ویـژه بـرای تعاملات انسـانی ایجـا د میکـرده اسـت (رفیعفـر و
لرافشـار )54 ،1382 ،و یـا در کاروانسـراهای چهـار ایـوان ،وجـود
ایوانهـا باعـث میشـده همیشـه یک طرف بنا در سـایه باشـ د و به
صمیمیشـدن تعامالت انسـانی نیز کمـککند ،زیرا امـکان ارتباط
یداده اسـت (همـان.)52 ،
چهـره بـه چهـره را افزایش م 
اختصـاص عوایـ د و درآمـ د حاصـل از کاروانسـراها بـه مـدارس و
بیمارسـتانها نیـز از کارکـر د اجتماعـی کاروانسـراها حکایـت دارد
(ابراهیـمزاده و قاراخانـی.)6 ،1396،

••کارکر د مذهبی

کارکـر د مذهبـی کاروانسـرا از چنـ د زاویـه مـور د بررسـی قـرار
میگیـر د:
 سـاخت خیریـۀ کاروانسـرا :کاروانسـرا نـز د مسـلمانان مانندسـاخت مسـجد ،مدرسـه و حمـام ،جزیـی از خیـرات و مبـرات
بـو د (توسـلی .)167 ،1381 ،در دورۀ صفویـه ،سـاخت و گسـترش
کاروانسـراها ،علاوه بر ابعـا د اقتصادی ریشـه در اعتقادات اسلامی
حاکمـان وقـت نیـز داشـته اسـت ،کـه در قـرآن کریـم بـه حقـوق
مسـافر در راه اشـاره شـده اسـت (کوهسـتانی و همـکاران،1396 ،
.)68
 محـل تجمـع افـرا د مذهبـی :رباطهـا یکـی از کانونهـایخانقاهـی بـوده اسـت کـه در مسـیر تاریخـی خـود ،قلعـۀ نظامـی،
سـپس کاروانسـرا و در نهایـت محـل تجمـع درویشـان و صوفیـان
میشـو د (کیانـی میـرا )66 ،1369 ،بعـ د از تثبیـت مرزهای اسلام
و برطرفشـدن تهدیـ د از سـوی غیرمسـلمانان ،معنـی ربـاط تغییر
کـر د و ربـاط بـه جایی گفته میشـ د که اهـل تصـوف و طریقت در
آن زندگـی میکردنـد .کاروانسـرا نقـش زیـادی در ارائـۀ خدمـات
بـه زائـران ،علمـا و طالبان علـم و دین داشـت .اهمیت این مسـئله
زمانـی روشـن میشـو د کـه در سـدۀ چهـارم هجـری قمـری ،واژۀ
کاروانسـرا بـه خانقـاه تعبیـر میشـد .این امـر به دلیل جمعشـدن
اهـل طریقـت و صوفیـان و نیر زندگی و تحصیـل گروههای مذهبی
در آن بـو د (فرشـچی و حاجیزمانـی.)5 ،1398 ،
ابوسـعی د ابوالخیـر نیـز در ربـاط کهـن به خلـوت مینشسـت و آن
رباطـی بـو د که بر سـر راه ابیـور د به میهنه قـرار داشـت (ابن منور
میهنی.)29 ،1371 ،
 تقـدس کاروانسـرا :بـا حضور بـزرگان مذهبـی در کاروانسـرا،کمکـم تقـدس آنهـا بـه جایـی رسـی د کـه مـردم کراماتـی را بـه
بـزرگان و مشـایخ و حتـی اشـخاص معمولـی سـاکن آنها نسـبت
یدادنـ د (لبـاف خانیکـی.)93 ،1379 ،
م
بـه گفتۀ ابوحفص سـهروردی کسـانی کـه در رباط بـه اطاعت خدا
مشـغولن د بـا دعاهـای خـو د بلا و مصیبـت را از بلا د و عبـا د دور
میسـازن د (طلـس.)28 ،1337 ،
 وقـف و امـور خیریه:گاهی بـه جای آنکـه آن [کاروانسـرا] رااجـاره دهنـد ،وقـف عـام میکردنـ د (شـاردن.)1402 ،1374 ،
 اجـرای مراسـم مذهبـی :برخـی از کاروانسـراها در ایـام34
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مخصوصـی محـل برگـزاری روضهخوانـی بـوده و در ایـام محـرم
حرکت دسـتهجات طوری تنظیم میشـ د که از دو و سـه کاروانسـرا
بگذرنـ د و در آنجـا از عـزاداران اسـتقبال و پذیرایـی میکردنـ د و
تجـار نامـی کاروانسـرا ،بانی مخـارج این مراسـم بودنـ د (احمدی و
حاجـی بابایـی.)5 ،1395 ،
 کاروانسـراهای زیارتـی :برخـی از کاروانسـراها بیشـتر بـرایکاروانهـای زیارتـی اسـتفاده میشـدن د و کاروانهـای بـاری کمتر
در آن دیـده میشـده اسـت .زائـران هنـگام اسـتراحت در ایـن
کاروانسـراها بـا تبـادل اطالعـات ،مسـائل مذهبی و دینـی را مورد
یدادنـ د و همچنیـن حاضران از مشـاهدات
بحـث و گفتگـو قـرار م 
و رویدادهـای محـل خـو د یکدیگـر را آگاه میکردنـ د (صبـوری
زالوآبـی.)155 ،1392،

••کارکر د اطالعرسانی

نکتۀ مهمی که در عملکر د کاروانسـراها نبای د از آن غافل شـد ،نقش
اطالعرسـانی و خبـری این بناها اسـت .کاروانسـرا به عنـوان کانون
انتقـال و تبـادل اخبـار و اطالعات به شـمار میرفته اسـت .اطالع از
کاروانهـا ،مسـافران و حتـی درگیریها و وقوع شـورشهای محلی
از همیـن کاربـر د خبـری کاروانسـراها انجـام میپذیرفتـه اسـت .از
نظـر کارایـی خبـری ،کاروانسـرا یکی از شـریانهای مهـم ارتباطی
میـان شـهرها و حکومـت محسـوب میشـده اسـت (ابراهیـمزاده
و قاراخانـی .)5 ،1396،علاوه بـر ایـن امیـران و حاکمـان ،علاوه
بـر اسـتقرار در کاروانسـرا طـی سـفر ،اخبـار سیاسـی شـهرها و
سـرزمینهای گوناگـون را منتشـر و مبادلـه میکردنـ د (مشـبکی
اصفهانـی.)14 ،1397،

••کارکر د معنایی

کاروانسـراها در ذهـن فرهنگـی ایرانیـان از بـاب سـکونت موقتـی،
یـادآور دنیـا بو دهانـ د کـه آدمیـان همچـون مسـافران کاروانهـا
میآینـ د و میرونـ د و شـای د بـه همیـن دلیـل اسـت کـه در
کاروانسـراها از تزیینـات اضافـی و بیهوده پرهیز میشـده و عظمت،
زیبایـی و شـکوه بنـا در ذات و ماهیـت آن تعبیـه میشـده اسـت
(رفیعفـر و لرافشـار.)57 ،1382 ،

••کارکر د غیراخالقی

علاوه بـر کارکردهـای یـا د شـده ،کاروانسـراها کارکردهـای
غیراخالقـی هم داشـتند .برخی از این کاروانسـراها ،به کاروانسـرای
»برهنـگان« معـروف بـو د کـه محـل زنـان روسـپی بـو د (صبـوری
زالوآبـی .)155 ،1392،روسـپیان بـه طـور گروهـی محلـهای را بـه
یدادنـد .غالبـاً محـل آنهـا در خارج از شـهر قرار
خـو د اختصـاص م 
داشـت تـا مـردان هوسـران در همانجـا عیاشـی کننـ د (شـانواز و
خاقانـی.)1394،

بحث و بررسی

کاروانسـرا بـرای ایجا د رونق در سـیر و سـفر توسـط ایرانیـان قدیم
یده د آنهـا به مرور
بنـا نهـاده شـدند .مطالعات انجامشـده نشـان م 

بررسی کارکردهای کاروانسراهای ایرانی با رویکردی منظرین
زمـان کارکردهـای مختلفـی را پیـدا کردنـ د کـه فراتـر از مکانـی
بـرای اسـتراحت در طول سـفر بـود .اضافهشـدن ایـن کارکردها به
دالیـل مختلفی بـوده اسـت .از جمله:
دالیـل مکانـی :کاروانسـراها در طـول مسـیر راههـا ایجـادمیشـ دهان د و در برخـی مـوار د تنهـا نشـانههای زندگـی در طـول
مسـیر بو دهانـد .از ایـنرو کارکردهایـی مانن د کارکردهـای امنیتی و
خدماتـی شـکل گرفتهانـد.
دالیـل اجتماعـی :کاروانسـراها محلـی بـرای تجمـع افـرادمختلـف بـا خصوصیـات و ویژگیهـای متفـاوت بوده اسـت .جامعۀ
شـکلگرفته در ایـن محـل ،دلیلـی بـرای کارکردهـای اجتماعـی،
فرهنگـی ،اطالعرسـانی و مذهبـی بـوده اسـت.
دالیـل اقتصادی :توسـعۀ راهها با هدف افزایش سـفر و مراوداتتجـاری بیـن شـهرها و کشـورهای مختلـف ،از جملـه راهبردهـای
توسـعه در ایـران قدیـم بـوده اسـت .کاروانسـراهای درونشـهری و
برونشـهری ،کارکـردی مهـم در اقتصا د داشـتهاند.
دالیـل سـاختاری :کاروانسـراهای برونشـهری در خـارج ازشـهرها بنـا نهـاده میشـ دهاند .بنابرایـن برخـی از فعالیتهایـی که
در شـهرها امـکان کمتـری بـرای عرضـه و یـا بـه محیـط متفـاوت
و خلوتتـری نیـاز داشـتهان د در آنهـا انجـام میپذیرفتـه اسـت.
کارکردهـای آموزشـی ،مذهبـی و حتـی کارکر د غیراخالقـی به این
دلیـل در کاروانسـرا بـه وجـو د آمده اسـت.
دالیـل فـوق باعـث شـدند ،کاروانسـرا معنایـی بیـش از یـک مکان
پیـدا کـرده و نقشـی مهـم در سـاختارهای اقتصـادی ،فرهنگـی،
نظامـی و امنیتـی ایفـا کنـد .به همیـن دلیل توسـعۀ کاروانسـرا در
دورههایـی ماننـ د عصر صفویه که حکومت مرکـزی در ص د د تقویت
بنیـۀ اقتصـادی و گسـترش قلمروی نفوذ بـوده ،رونق اساسـی پیدا
کرده اسـت.
کارکردهـای مختلـف ،هویتهـای مختلفـی بـه ایـن بنـا دا دهانـ د و
هرکـس بـا زاویـۀ خاصـی بـه ایـن هویـت نگریسـته و آن را مـورد
تحلیـل قـرار داده اسـت .بـا چنیـن نگاهـی میتـوان کاروانسـرا را
بـه مثابـه یـک منظـر در نظـر گرفت کـه به دالیـل اولیهای شـکل
گرفتـه اسـت ولـی به مـرور زمان در نتیجـۀ تعامل انسـان با محیط
و جامعـۀ پیرامونـی خـود ،ماهیـت و محتـوای خو د را تغییـر داده و
بـه مقتضای زمان بهروز شـده اسـت .از ایـن رو در تمامی دورههای
مختلـف تاریخـی ،توسـعۀ ایـن عنصر مهـم معماری در دسـتور کار
حکمرانـان مختلـف قـرار گرفته اسـت .چرا که در هر دوره توانسـته
اسـت بـا اضافهکـردن کارکـردی بـه محتـوای عملکـردی خویـش،
نقـش اساسـی را در تجـارت و حمـل و نقـل ایفـا کند.
در روایـت منظریـن ،سـاختمانها بیـش از آنکـه پسزمینـه
باشـند ،بـه مکانـی تبدیـل میشـون د کـه میتواننـ د رویدادهـا و
داسـتانهای زیـادی بـه وجو د آورنـد .بنابرایـن بسـیاری از مکانها
بـا داستانهایشـان شـناخته میشـوند .روایـت منظرین کاروانسـرا
بـرای گردشـگر میتوانـ د نـگاه او بـه دیوارهـای بلنـد ،بارانـداز،

اتاقهـا و حجرههـا را تغییـر داده و روایتـی جدیـ د و خاطرهانگیـز
بـرای او از سـاختمانهایی بـه وجـو د آور د که در بیـن راه و یا درون
شـهرها سـاخته شـده و در روزگار قدیـم ،مرکـز توسـعۀ اقتصـادی
قلمـدا د میشـ دهاند .بـا ایـن روایـت ،گردشـگر میتوانـ د در ذهـن
خـود ،شـلوغی و رفـت و آمـ د در کاروانسـرا را حس کـرده و دالیل
سـاختار معمـاری آن را بیـش از آنکـه صرفـاً عینـی باشـد ،درک
کند.
گردشـگران در اغلـب مـوار د بـرای دیـدن مناظـر سـفر میکننـد.
ولـی بـرای آنکـه یـک مـکان بتوانـ د منظـر تلقـی شـو د بایـد
اطالعـات جامعـی از هویـت و عملکـر د و چرایـی آن وجـو د داشـته
باشـ د تـا بتوانـ د علاوه بـر افزایـش آگاهـی بیننـده ،نقشـی در
خاطرهانگیزکـردن سـفر داشـته باشـد .توصیـف شـکل و ظاهـر
کاروانسـرا و بررسـی سـاختار معمـاری آنهـا ،نمیتوانـ د تفسـیر
کاملـی از ارزش ایـن بناهـای تاریخـی ارائـه کنـد .ارزش واقعی این
مـکان بـا در نظرگرفتـن الیههـای عمیـق ذهنـی و غیرملموس آن
مشـخص میشـود .اینکـه صرفـاً قدمـت یـک کاروانسـرا یـا تعداد
اتاقهـا و مسـاحت آن بیان شـود ،در فاصلۀ کوتاهی از سـفر از بین
مـیرود .کارکـرد یکـی از روایـات منظریـن اسـت کـه میتوانـ د در
تولیـ د محتـوای یـک مـکان به کمـک گردشـگری آمده و داسـتان
مـکان را بـه داسـتان سـفر گـره زند.
مـرور کارکردهـای مختلـف کاروانسـرا ،در ایجـا د یـک منظـر
تاریخـی اهمیـت پیـدا میکنـد .اینکـه یـک بنـا توانسـته اسـت
بـا همسانسـازی عملکـر د خـو د بـا شـرایط زمانـه مانـدگار بماند،
بـه واسـطۀ تنـوع کارکردهایـی بـوده اسـت که همـواره بـه صورت
پراکنـده و مبهـم بیـان شـده اسـت.
اقامـت ،امنیـت ،خدمـات ،اقتصـا د و  ...مفهومـی عینـی ذهنـی را
بـرای کاروانسـرا ایجـا د میکننـد .مفهومـی کـه بـه زندگی انسـان
در ایـران قدیـم ارتبـاط داشـته و براسـاس سـبک زندگـی در آن
دوران شـکل گرفته اسـت .کاروانسـرا پاسـخی به نیازهای گسـترده
و رو بـه رشـ د جامعـۀ ایرانـی در طـول زمان بوده اسـت .بـه همین
دلیـل کارکردهـای آن نیـز بـه طـور مـدام تغییـر کرده و متناسـب
بـا شـرایط زمانـه ،سـاختار و هویتـی جدیـ د پیـدا کـرده اسـت .به
بیـان دیگـر ایـن منظـر ،از پویایـی برخـوردار بـوده اسـت .پویایـی
ایـن منظـر ،دلیلـی بـر مانـدگاری آن در طـول تاریـخ بوده اسـت؛
هرچنـ د بـه مـرور زمان و بـا پیشـرفت تکنولـوژی در قرن بیسـتم،
کاروانسـراها عملکـر د خو د در نظام اقتصادی و خدماتی را از دسـت
داده و در حـال حاضـر بـه سـاختمانهای ویرانهای تبدیل شـ دهاند.
بـا نگاهـی منظریـن به آنهـا ،میتـوان ایـن سـاختمانهای تاریخی
را بـه مقاصـدی بـرای گردشـگری منظـر تبدیـل کر د که گردشـگر
بـا حضـور در آن بتوانـ د بـه درک جدیـدی از حرکـت انسـان در
ایـران قدیـم و رفتـار اقتصـادی ،تجـاری و فرهنگی آن دسـت پیدا
کنـد .بـا توجـه به از بیـن رفتن کارکر د کاروانسـرا در دنیـای فعلی،
مـرور کارکردهـای آن در طـول سـالهای گذشـته میتوان د نقشـی
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مهدی باصولی و سعیده درخش
اساسـی در طراحـی روایـات منظریـن بـرای این بنا و ایجـا د نگاهی
نـو به آنها داشـته باشـد.

جمعبندی
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سـابقهای بـس قدیمـی داشـته و طبـق منابـع تاریخـی ایـران ،در
احـداث کاروانسـراها مبتکـر و پیشقدم بوده اسـت. .ﭘﻴﺸﺎﻫﻨﮕﻰ ﻭ
ﺩﻳﺮﻳﻨﮕﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ در ﺑﻬﺮﻩمنـدﻯ ﺍﺯ ﺳﻨﺖﻫﺎﻯ ﻛﻬﻦ ﺳﻜﻮﻧﺖ ،ﺳﺎﺧﺖ
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ﻳﺎﺩﮔﺎﺭﻫﺎﻳﻰ ﺯﻳﺒﺎ ﻭ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﺩ ﺩر ﺍﻳﻦ ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﺟﺎ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ
ﺍﺳﺖ .کاﺭﻭﺍﻧﺴﺮﺍﻫﺎﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎﻯ ﻣﻌﻤﺎﺭﻯ
ﺍﻳﻦ ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﻰﺭﻭﻧﺪ ،ﺩر ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭ ﻭﺿﻌﻴﺖﻫﺎﻯ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ
ﺍﻗﻠﻴﻤﻰ ،ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ ﻭ  ...ﺳﺒﻚﻫﺎ ﻭ ﻭﻳﮋﮔﻰﻫﺎ و کارکردهـای ﻣﺘﻨﻮﻋﻰ
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