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چکيده
منابع تاريخي حکايت از آن دارند که بنيانگذار کاروانسرا ،هخامنشيان بودند .کاروانسراها از لحاظ محل استقرار ،به دو گونة برون شهري و شهري
تقسيم شده اند .شکوفايي کاروانسراهاي ايران مربوط به دورة صفويه است .در اين دوره رونق تجاري -اقتصادي به خصوص در اصفهان ،سبب استقرار
کاروانسراهاي شهري و برون شهري بسياري در ناحية اصفهان شد .اما از اوايل قرن بيستم و با اختراع وسيلة نقليه موتوري ،کاروانسراهاي برون شهري از
رونق افتاد و از آنها بيشتر به عنوان جايگاه و منطقة نظامي استفاده شد؛ برخي از کاروانسراهاي شهري نيز هم چنان به فعاليّت اقتصادي خود ادامه داده
و برخي ديگر نيز تغيير کاربري داده و به صورت پارکينگ ،انبار کاال و کارگاه هاي توليدي درآمده اند .اين مقاله در پي پاسخ به اين پرسش است که چه
تفاوت ها و شباهت هايي در کاروانسراهاي برون شهري و شهري ناحية اصفهان در دورة صفويه وجود داشته است .بر اين اساس ،با بهره گيري از مطالعات
کتابخانه اي و ميداني و استفاده از روش قياسي به بررسي و مقايسة گونه هاي شاخص و همارز کاروانسراهاي برون شهري (مهيار) و شهري (مادرشاه)
پرداخته و ايده هاي رايج در اين کاروانسراها بازشناسي شده است .الگوگيري از چنين تجربههايي مي تواند در طرّاحي فضاهاي تجاري -اقامتي
پاسخگوي نيازهاي امروزي باشد .با مقايسة کاروانسراهاي مهيار و مادرشاه تفاوت هايي در جزئيات اين دو کاروانسرا هم چون ورودي ،ميانسرا ،حجره،
اصطبل ها و ...ديده شد؛ اما از طرفي ويژگي هاي مشترکي نيز مانند نزديکي و پيوستگي مکاني با بازارچه و ساير فضاهاي معماري ،فرم درونگراي (حياط
مرکزي) چهار ايواني ،انتظام فضايي ورودي اصلي و ...مشاهده گرديد .بنابراين با توجّه به تأخر زماني ساخت کاروانسراي مادرشاه نسبت به کاروانسراي
مهيار ،مي توان احتمال داد که الگوي کلي کاروانسراي شهري مادرشاه ملهم از کاروانسراي برون شهري مهيار بوده است.
واژگانکليدي :کاروانسراي برون شهري ،کاروانسراي شهري ،دورة صفويه ،اصفهان ،مطالعه تطبيقي.
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