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«بسمه تعالی»

(ورامین-جاده گرمسار)قصر بهرامتحلیل کاروانسرای 

:درس

:استاد

: دانشجویان

سال/فصل
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تاریخچه

ساختهورگبهرامیاساسانیبهرامشاهتوسطوباشدمیساسانیدورهبهمربوطبهرامقصرکاروانسرای

رفتهگقراراستفادهموردکاروانسراعنوانبهوشدهسازیبازصفویعباسشاهتوسطسپس.استشده

مسیرنزدیکترینوبهتریناماشدهواقعنمکدریاچهشهرشمالگرمسار،جنوبدرتاریخیمکاناین.است

شمارهبا۱۳۵۴اردیبهشت۱۳تاریخدراثراین.استورامینپیشواشهرمرکزازکاروانسرااینبهدسترسی

.استرسیدهثبتبهایرانملیآثارازیکیبهعنوان۱۰۵۹ثبت

قصربهرامکاروانسرای

کاروانرویوقدیمیسنگیجادهراهسربروتهرانجنوبکیلومتری۱۵۴دربهرامقصرکاروانسرای

.داردقرارگرمسارـکاشانـاصفهانکویری

روفمعنیزسنگفرشجادهبهومیگذردعینالرشیدکاروانسرایکنارازخودمسیرطولدرجادهاین

.است



(        بزرگترین پایگاه جامع علمی و پژوهشی)ایران کالج    
www.iranclg.ir

30/03/2018

3

دسترسینحوه

,پیشوامسیر-1:کنیداستفادهمسیرچهارازمیتوانیدبهرامقصربهرسیدنبرای

جاده,کهک,لجران,گرمسارمسیر-2بهرامقصرسپسومبارکیه,بلندقلعه

،خانعلیبند,چرمشهر,ورامینمسیر-3بهرامقصرسپسوگرمسارسنگفرش

,مرنجاب,آران,کاشانمسیر-4بهرامقصرسپسومبارکیه,شکرآبادبانیمحیط

بهرامقصرسپسوسفیدکوه

کیلومتریجنـوبرربـی۴کاروانسرایعینالرشیددر

ایکاروانسـر.واقعشدهاستکاروانسرای قصر بهرام 

یـنشاهعباسیقصربهرامیکیازجاذبههایتـاریخیا

.منطقهاست

تواینبناکهبیشترشبیهکاروانسـراهایشـهریاسـ

،شبــــاهتآنبهکاروانسراهایمیانراهکمتـراسـت

تمانیبهگفتهبرخیازکارشناسانبرخالفنامشساخ

هایبرایاقامتسالطینصفویدرمواقعشکاروسفر

.شاهانهبودهاست
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کرمبهلمایسفیدسنگهاىبااندنهادهآنبررابهرامقصربامسماىولىعجیبنامکهکاروانسرااین

نآورودىسردرهمچنینوبناهاىگوشهدرشدهتعبیهچندوجهىبرجهاى.استشدهپوشیدهرنگ

.استشدهنماسازىخوردهتراشسنگبااستادانهشکلىبهوشدهبازشمالسمتبهکه

ردرساینطرفدودراتاقکدواست،کاروانسراشمالیورودیسردربرتکهاییکوبزرگسنگ

سنگهاییرویبرورودیهایدروازهدربپاشنه.استبودهخانهفراوناحتمالبهکهداردوجود

.چرخیدندمیبودشدهایجادآنهادرکههاییسوراخدروندرکهداشتندقرار
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رامپالن کاروانسرای قصر به

استایرانکاروانسراهاىقالبپالنهمانآنپشتدراصطبلهاواطرافدرهااتاقمرکزى،حیاط

کوهبهریعسدسترسىامکانمنظوربهورودىعنوانبهنیزجنوبىایوانازکاروانسراایندرالبتهکه

.مىرودشماربهبنااینویژگىهاىازکهاستمىشدهاستفاده
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عکس هوایی کاروانسرای قصر بهرام

برایبزرگیهایطویلهحیاطاطرافاتاقهایپشتدر.داردقرارکهنهسردابیایوان،زیردر

داردوجودگردشیرالمراهروهاینیزوپزوپختوخواببرایمحلینیزوچهارپایاننگهداری

.داشتقراررالماناختیاردرکه

.استآنآبرسانیسیستمبنااینتاریخیشاهکارهایازیکی

مجرایویافتهتشکیلسفالیهایلولهاززیرینمجرایکههمرویمجرایدووسیلهبهآب

کهاستشدهساختهسفیدیکپارچهسنگهایتختهتوسطکهاستسنگینهریهمچونفوقانی

درکهشاهیچشمهازراآبکهدهدمیتشکیلراهایآبراهواند،تراشیدهمقعرشکلبهراآنها

یاطحدرکهحوضیدرونبهاست،شدهواقعکوهسیاهدامنهدروکاروانسراکیلومتری۵/٧فاصله

.کندمیمنتقلاستکاروانسرامرکزی
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یاحیاطاطرافدراتاقهاوداردشاهانهجایگاهىآنرربىایوانکهاستایوانیچهارصورتبهقصراین

.داردوجودآناطرافدراتاق۲۴واستضلعی8وبزرگمحوطهایمرکزیحیاط.دارندقرارمرکزیصحن

بلندطاقباسادهایبزرگحیاط.داردوجودمرکزیحیاطوسطدرمتر۲حدودعمقبهچهارگوشیحوض

.داردوجودکاروانسرااینشرقیطرفدرنیزضربی

اقلیمهاىتناسببهایرانمعمارىدرکهخشکوگرمهواىکردنخنکبراىآبازاستفادهشیوههاىبیندر

اهدهمشبادگیرهازیردرآبحوضچهتعبیهمواردىدر.استاستثنایىنمونهاىموردایناستبودهمرسوممختلف

قصرىنزدیکدر.استبهرامقصربهمنحصرکاربرى،چندیاوروانصورتبهوزیادحجمباآبازاستفادهامامىشود

بابنابقیهشدهساختهسنگباکهراهازقسمتیجزبهکهداردوجود«الرشیدعین»نامبهدیگرىکاروانسراىبهرام

روریختهفآنگنبدکهداردوجودبنااینشرقىشمالگوشهدربزرگىانبارآب.استگرفتهشکلآجرازاستفاده

.داردمسیراینازکاروانیانباالىترددازنشانانبارآباینآبذخیرهباالىحجم.است
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روشینابهکهاستصفوىدورهازماندهباقىموردتنهاـبنانماىدرسنگازاستفادهبرعالوهبناایناهمیت

دررفاهىامکاناتآفریدنآنبودنفردمنحصربهدلیلاینبهواستشدهنماسازىآنبیرونوداخلسطوح

.مىسازدشبیهقصربهراکاروانسراکهاستسوزانکویرکناره

ایرسازرابنااینکهاستخاصىویژگىهاىداراىدارداشارهساسانىگوربهرامبهکهبهرامقصربناى

.استساختهمتمایزصفوىدورهکاروانسراهاى

یزترینشگفتانگساختنوکاروانسرادرونبهآنآوردنودوردستازآبهدایت،بنااینویژگىمهم ترین

خاراتافتاوجبهایرانمعمارىاودورهدرکهاستزمینایرانپرتالشپادشاهاستراحتبراىجهانآبىکولر

بازگشتخودشکوهو
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شکلمربعاستونمایآنازسنگهایبزرگومنظمآهکیوسفیدرنگبهکاروانسراظاهربیرونیاین

.قصردارایچهاربرجبلندونیمدایرهودودروازهشمالیوجنوبیاست.است

یحیاطمرکـز.اینقصربهصورتچهارایوانیاستواتاقهادراطرافحیاطیاصحنمرکزیقراردارند

.اتاقدراطرافآنوجوددارد۲۴ضلعیاستو8محوطهایبزرگو

حیاطبزرگسـادهایبـاطـاق.متردروسطحیاطمرکزیوجوددارد۲حوضچهارگوشیبهعمقحدود

.بلندضربینیزدرطرفشرقیاینکاروانسراوجوددارد

یدرطرفرربیحیاطمرکزی،تاالریوسیعیقرارداردکهداخلآندارایقسمتشاهنشـینوتاقچـههای

.دراطرافویکایواندرجلویتاالراست
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معمـوال)تاقاکثرکاروانسراها،یکبنایمستطیلیامربعشکلهستند،بایکحیاطبزرگدروسطویکسریا

.دورتادوراینحیاط(باکمیارتفاعازسطح

اوچهارتاهشتضلعیتودرتورادرنظـربگیریـد،داخلیتـرینهشـتضـلعیمیشـودحیـاطوسـطکاروانسـر

.بیرونیترینمیشوددیوارخارجیآن

حاالکمیبافضاهایناشیازاینهشتضلعیهابازیکنیم

راویکیشـانمیشـودورودیکاروانسـ.اولبهچهارضلعروبرویهم،چهارمستطیلاضافهکنیم

.سهتایدیگرمیشوندسهاتاقبزرگوتراسایناتاقهاوکنارشانهمدواتاقکوچکتر

.دوطرفورودیهمدودایرهیسیاهبگذاریمبهجایدوبرجنگهبانی
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درهرضلعخالیمانده،سهاتاقکوچکمشرفبهحیاطموجوداست

بازحیاطبهکهکوچکورودییکبجزواتاقهاستاینپشتکاروانسرا،فضایجالبترین

(استنشدهحساببیرونبهراهسقفتویهواکشهای).نداردبیرونبهراهیمیشود
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ایندرمیرفتندشکاربهکهزمانیدریاوخراسانیامازندرانبههایشانمسافرتضمندرصفویشاهان

اطحیدوکردمیحمایتراآنمحکمیحصارکهوسیعیمحوطهدروجوداینبامیکردند،اطراقکاروانسرا

.داشتندایاگانهجدمدخلکدامهرولیبودندمرتبطهمباکهداشتوجود

ممکن.شوددادهاختصاصمسافرانبهدیگریوبازرگانانبهحیاطهاآنازیکیکهبودهمممکنبنابراین

.نندکجداکلیبهدیگریازراهاحیاطآنازیکیدولتیرسمیهایهیاتیاشاهاقامتموقعدرکهبودهم

ناهماهنگظاهراین.استسکومانندمجزاهایاتاقاینفرمکهبودمسافراناقامتمخصوصباالاطاقهای

رقصکاروانسرایخارجینمایبرعکسولی.میخوردچشمبهصفویدورانساختمانهایازبسیاریدر

..ندکمینظرجلبشدهانددادهقرارهمرویدقتباوشدهتراشیدهکهبزرگیسنگهایتختهبابهرام
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ودارددوجواستآسانآنتراشیدنکهنرمسنگیهایرگهدارد،قرارکاروانسراایننزدیکیدرکهکوهسیاهدر

.کننداستفادهزیادارمقدبههاسنگآنازکهاستشدهموجبکوهسیاهبهکاروانسرااینمجاورت

فهمقابلخوبیبهواست،دادهقرارهمرویبرمخصوصیدقتباراتراشیدهبزرگسنگهایتختهبنااینسازنده

.استنبودهاطالعبیشناسیحجماصولازکهاست

ستاشدهچیدهتراشیدهسنگباسردرهاهایقوستنها.شدهاندبناآجرباطرفیننماهایطاقداخلیقسمت

بهیکی)بزرگسردردو.استنکردهتجاوزطرفیندیواربهویافتهپایانجاهمینبهسنگهاتختهدادنقرارولی

ظاهرچهطاقیانماطاقدوشدناضافهبادیگریوکردهتجاوزدیوارخارجبهشکلمستطیلبرجستگیصورت

هایساختمانتزییناتاز(طاقچهاطرافونماهاطاقداخلدر)خارجیزینتهاینظراز(استکردهپیدازیباتری

.اندگرفتهالهامآجری
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زاویهازدامهرک.اندآوردهوجودبهمختلفیسطوحآنهاخارجینمایرویبیایند،نظربهترسبکهابرجاینکهبرای

وسایهادتضنوعیکطریقاینبهواستشدههدادقرارستونیپایهیکرویآمدهوجودبهطریقاینبهکههایی

.نیستلطفازخالیکهآوردهوجودبهروشنی

کاربهفوقروشنیزریدرطغرلبرجوورامیندرعالءالدینآرامگاهمانندایراندیگرساختمانهایازبعضیدر

سطوحودانبخشیدهآنهابهزیباییمتعدد،سطوحبهکردنتقسیموآنشکستنبارایکپارچهسطوحورفته

محکمشدهبردهکاربهبهرامقصردرکهمصالحیولیکردهاندمبدلمستطیلکوچکترهایسطحبهراایاستوانه

کهآوردمیذهنبهرافکراینوداردتازگیایرانفالتهایساختماندراینوهستندتردرشتوتر

.باشدخاورمیانهدیگرنواحیابنیهازتقلیدیکاروانسرااینساختمانشاید
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الیخجایشمالیدروازهکناریدیوارهدر.نیستمشخصدقیقبطورکاروانسرابنایاصلیتاریخ

فکدرقدیمیآجرهایوجودمبنایبر.شودمیدیدهاستبودهکاشیگویندمیکهایکتیبه

ازنیزو.اشدبشدهنهادهباستانیویرانهبناییکبرکاروانسراکنونیساختمانکهدارداحتمالسردابها

صفویههدورازپیشبنااینکهدارندعقیدهنیزبعضیشدهیافتکاروانسرااطرافدرکهسفالهایی

فویهصدورهدراینکهیاشدهساختهصفویهدورهدریابنااینصورتهردرولی.باشدشدهساخته

.استشدهبازسازیوتعمیر

فضای داخل کاروانسرا

اروانسراکدیوارهایازیکیبههمشکلمستطیلفضاییکالبته

آجریاشتزئیناترویازکهداردهمبزرگاتاقسهوچسبیده

.باشدقاجاردورهیبهمربوطوالحاقیکهشدهبیان
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بهرحاضحالدرواستمشهورنیزعباس آباد کاروانسرایبهکهبهرامقصرعباسیشاهکاروانسرای

استفادهوردممحققینوگردشگراناقامتبرایمهمانسرایینیزوکویرملیپارکشکاربانیپاسگاهعنوان

هنگیفرمیراثسازماننظارتبازیستمحیطحفاظتسازمانتوسطسنگیکاروانسرایاین.قرارمیگیرد

.استشدهمرمتوتعمیر
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ه شمابا تشکر از توج


