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 (29/06/1399، پذیرش: 10/05/1399)دریافت: 

 چکیده

گيری شکلرای الزم ب یهابنازير ی ازنيز يک امنيت ه عالوه بر عوامل گوناگون،مطالعه تحوالت دوره صفويه بيانگر آن است ك
 نوسانپرهرچند تاريخ  است. و... بوده هاراهتجارت و بازرگانی، اقتصاد شکوفا، ايجاد شبکه منظم تضمين اقتدار و ثبات سياسی، 

كه مفهوم امنيت در آن روزگار معنای  دهدیمنشان  هاازبکی متعدد پادشاهان صفوی با سپاهيان عثمانی و اين دوره و نبردها
و شکل معماری  یابيمکانبه  هاراهبرای تأمين امنيت  هادورهاما همين موضوع سبب شده تا در تمامی ه است چندانی نداشت

 یريگجهتاهداف و اگرچه  است. کيتفکقابلعامل به دفاع عامل و غير ،دفاعمفهوم  ،ینيتدر حوزه امكاروانسراها توجه شود. 
مختلف انسانی، اقتصادی، اجتماعی، سياسی و حاكميتی  یهانهيزمدر  یريپذبيآسهر دو حوزه مبتنی بر حفظ امنيت و كاهش 

هدف اصلی اين پژوهش، بررسی و تحليل  متفاوت از دفاع عامل است. ،رعامليغدر حوزه دفاع  شدهگرفتهاما تدابير به كار  است
سی نقش معماری در تأمين امنيت است. بازشنا منظوربهدفاع غيرعامل در معماری كاروانسراهای دوره صفوی كالبدی  یهاهشاخص

معماری گذشته  یهاارزشدر شناخت هرچه بيشتر  تواندیمشناخت عوامل و عناصر كالبدی ايجاد امنيت در معماری كاروانسراها 
 جهتو است تحليلی توصيفی پژوهش حاضر، روش  باشد. مؤثر نيز پدافند غيرعاملجديد در حوزه معماری و  دانش باو پيوند آن 

از  رعامليغاصول پدافند  ،در راستای هدف فوق .شده است بهره گرفته اسنادیاز مطالعات  ازيموردنبه اطالعات  یابيدست
چهار كاروانسرا در باب  وسهچهلبا تطبيق اين اصول با  و هگرفتقرار، در كاروانسراها مورد شناسايی ديدگاه متخصصان اين حوزه

كه بيانگر ميزان توجه به هر يک از عناصر كالبدی ايجاد امنيت در  حاصل آمده جدولی گونگونا یهامياقلو در  گروه شکلی
رابطه و ميزان كاربرد هريک از عوامل دفاع عامل و بيانگر آن است كه مذكور  هاینمونهاز نتايج حاصل  است. متفاوت هایگونه

کرد كاروانسراها متغير بوده و عمل هاراهاهميت  ،ت اقليمی منطقهو وضعي يا غيرعامل در كاروانسراها، وابسته به موقعيت جغرافيايی
ی معمارانه دفاع عامل به بهترين شکل ممکن بهره گرفته شده هاتيقابلو در شرايطی كه دفاع عامل، به هر دليلی مقدور نبوده از 

 است. 

 

 ه، صفويرعامليغپدافند  ا،كاروانسر ،معماری :هاواژه دیکل

 

                     
 Email:mohsentabasi@mshdiau.ac.irنويسنده مسئول: -*
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 مقدمه -1

های به داليل و انگيزه در طول تاريخ هاانسان

سياحت و زيارت، همچون تجارت، متفاوت 

و سفر  يیجاجابهحال همواره در  و... ديدوبازديد

لوازم سفر، وجود  نيترمهماز . ندبوده و هست

از خطرات در  محافظتساختمانی برای آسايش و 

به ايرانيان  بدين منظورطول مسير بوده است. 

كاروانسراهايی را در طول شکل،  نيرتهنرمندانه

 گونه ،نيااند كه مسيرهای ارتباطی بنا نهاده

در دوره صفويه به اوج و تکامل  ،معماری ارزشمندِ

وجوه مختلف  شناخت ؛ لذارسيده استخود 

ثر در شناخت گامی مؤ تواندیم بناها اين معماری

 .باشدمعماری گذشته  یهاارزشهرچه بيشتر 

ی نگاشته منابع متعدد ،نسراهاخصوص كاروادر 

 یهاكتاب به توانیم هاآن نيترمهماز كه  اندشده

(، 1373كاروانسراهای ايران )كيانی و كاليس، 

( و 1393كاروانسرا در ايران )هاديزاده كاخکی، 

، دوره صفويان )شانواز و نيزمرانياكاروانسراهای 

اشاره كرد كه كاروانسراها را از ( 1394خاقانی، 

شناسی گونهتاريخی و  ازجملهگوناگون  یهانبهج

منابع مرتبط با  ازجمله. اندكردهبررسی  ،كالبدی

به كتاب  توانیمو معماری نيز  پدافند غيرعامل

الزامات معمارانه در دفاع غيرعامل پايدار )اصغريان 

 یامقالهولی تاكنون هيچ ( اشاره كرد. 1392جدی، 

ری كاروانسراها از با نگاه تحليلی به بررسی معما

 منظر دفاعی و امنيتی نپرداخته است. 

كاركردهای كاروانسراها، از بدون شک يکی 

همواره  و خطر تهديدجنبه امنيتی آن بوده است. 

كه  بوده سفر و جادهاز  یجدانشدنجزئی 

خطر را به  هاانسانمادی و حتی جان  یهاهيسرما

برای انسان در تالش  بنابراين. است انداختهیم

مقابله با تهديدات و ايجاد امنيت، اقداماتی را در 

، مقابله و اقدام برای بازگشت یريگشيپسه حوزه 

دفاع دنبال كرده است. به شرايط قبل از حادثه 

 یهادورهدر  مباحثی است كه ازجمله رعامليغ

بوده است. با نگاهی به  موردتوجهمختلف تاريخی 

ی باثبات یهاحکومتنقش  توانیمايران، تاريخ 

و ارتباطات،  هاراهرا بر گسترش  همچون صفويان

، مذهبی، تجاری، با اهداف مختلف اجتماعی

 ساتيتأسنظامی و امنيتی مشاهده كرد.  ،سياسی

، هاپل، هاليمميان راهی همچون كاروانسراها، 

هستند كه  بناهايی ازجملهو...  هاراهدارخانه

ف فوق بر مختلفی را در راستای اهدا یهانقش

و از اين ميان، كاروانسراها يکی از  اندداشتهعهده 

 . روندیمبه شمار  هاآن نِ يترمهم

همواره ، ی شکلیهابندیع تقسيمانوافارغ از 

در  عوامل نيترمهمامت و تجارت از اق، امنيت

. اندبودهكاروانسراها  یريگشکلو  یابيمکان

پژوهش حاضر با توجه به تفاوت آشکار در 

به با نگاهی تحليلی مختلف كاروانسراهای مناطق 

از ديدگاه امنيت  هاآنی كالبدی هاتفاوتبررسی 

بدين منظور  .پردازدیم رعامليغپدافند و 

كاروانسراهای دوره صفوی )با تأكيد بر دوره 

هدف . اندگرفتهقرار  موردتوجهاول(  عباسشاه

ی هاهشاخصاصلی اين پژوهش، بررسی و تحليل 

دفاع غيرعامل در معماری كاروانسراهای دی كالب

بازشناسی نقش معماری در  منظوربهدوره صفوی 

 سؤالاين ، هدفاين با توجه به تأمين امنيت است. 

كالبد معماری در روزگار صفوی،  است كهمطرح 

 درگوناگون چه نقشی  یهامياقلكاروانسراها در 
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 فرضيه ؟ اندداشتهتأمين امنيت و دفاع غيرعامل 

 پژوهش بر سه اصل مبتنی است: 

. در مناطقی كه )به هر دليلی( دفاع عامل وجود 1

معماری  یهاتيظرفاز  یريگبهرهداشته است، 

 برای دفاع غيرعامل به حداقل كاهش يافته است. 

. در ساير مناطق، اگر عناصر طبيعی دفاع غيرعامل 2

در معماری  ،كوهستان( وجود داشته مثالعنوانبه)

انسرا از اجزاء و عناصر كالبدی دفاعی كارو

 شدهیم)همچون برج و بارو و ...( كمتر استفاده 

  اين عناصر منتفی نيست.  یريكارگبههرچند  است

عناصر طبيعی دفاع غيرعامل نه در مناطقی كه . 3

، داشته است حضوردفاع عامل نه و  شتهوجود دا

حداكثر استفاده از عناصر كالبدی دفاع غيرعامل 

 انجام شده است.

 

 پرسش پژوهش

در روزگار صفوی، كالبد معماری كاروانسراها  -

ی گوناگون چه نقشی در تأمين امنيت و هامياقلدر 

 ؟ اندداشتهدفاع غيرعامل 

 

 مبانی نظری تحقیق -2 

ها، تعاریف و اصطالحات واژه -2-1

 تخصصی

 عنوانبه پدافند غيرعامل :رعاملیغپدافند الف. 

ای عی در مديريت سرزمين، اهميت ويژهراهبرد دفا

نام  Passive Defenseدارد. اين واژه در انگليسی 

قرار Active Defense  دارد كه در مقابل اصطالح

داللت بر  Passive گيری واژهگيرد. قرارمی

 ,Hausen)استفاده از امکانات غيرنظامی دارد 

د ، واژه پدافند از دو جزء پَدر فارسی نيز .(6 :2013

شده است. در فرهنگ و ادب تشکيل  و آفند

و هرگاه  ضدد پيشوندی است به معنای فارسی، پَ

یمقرار گيرد معنای آن را معکوس  یاواژهقبل از 

. واژه آفند بيشتر به مفهوم جنگ، جدال، پيکار دكن

مفهومی  ازنظر(. 13: 1380زياری، است ) و دشمنی

در برابر  گراعملپدافند عامل را به معنای دفاع 

بنابراين پدافند ؛ انددانستهنظامی  یهاتهاجم

و اقداماتی است كه  هااستيس، مجموعه رعامليغ

قادر به  ،استفاده از تجهيزات نظامیبه بدون نياز 

باشد حفظ امنيت و دفع دشمن و خطر 
(lacina,2006: 91.) 

های اوليه گيری تمدنشکلكه  دهدیمنشان  تاريخ

 هاانسانجنگ قرين بوده است.  در جهان همواره با

با پناه گرفتن در غارها و ايجاد برج و بارو و قالع 

محکم و مرتفع و حفر خندق در جهت پيشگيری از 

حمالت دشمن و حفظ جان و ايجاد امنيت گروهی 

ايرانيان نيز  .(Nagaraj, 2015: 319)اند اقدام نموده

عی و س ها مواجه بودههمواره با تهديدها و تهاجم

 صورتبهگوناگون و  یهاروشتا با  اندداشته

تدابير دفاع  ازجمله .غيرعامل از خود دفاع كنند

توان به می مختلف تاريخی یهادورهدر  غيرعامل

 . اشاره نمود موارد زير

ايجاد نقاط  نيترمرتفعتو، قلعه در ردر تمدن اورا

اگرچه اين نقاط دارای ارزش دفاعی  شد ومی

توها به آن اكتفا نکرده و رد، اما اورابودن یاژهيو

-سنگدر  یتوپوگرافبا استفاده از امکانات زمين و 

گوناگونی را به  یهاروش ،ديوارهای دفاعی چينیِ

كار بستند. در دوره ماد نيز استفاده از عوامل 

به كار گرفته شده  یخوببهدفاعی  هدف بامحيطی 

و  ارتفاعاتباالی دژها بر در اين دوره، است. 
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. ويژگی خاص اين ندشدیمعوارض طبيعی ساخته 

بود  هيچندالدر ارتفاع و دژهای  یريقرارگشهرها 

 ،شدیمبه محل اقامت حاكم نزديک  قدرهركه 

امنشی، به عواملی بود. در دوره هخ ترمستحکم

 (عوامل طبيعی عنوانبه)رودخانه  مانند ارتفاعات و

ل عوام)دفاعی  یهابرجايجاد حصارها و و 

است.  شده اشارهدر جهت ايجاد امنيت  (مصنوع

يک دروازه بيشتر  اكثراًشهرهای دوره اشکانی، 

ر در جهت مدوّ یهاطرحاز اشکانيان نداشتند و 

یماستفاده  دورانآن  تنشاز  پرمقابله با اوضاع 

. در دوره ساسانی اگرچه ساخت شهرهای كردند

ت بيشتر ، اما با توجه به امنييافتادامه  یارهيدا

نيز  یچهارضلعشکل از نسبت به دوره اشکانی، 

از كه مشخص است  گونههمان. شدیم بهره گرفته

ايجاد امنيت  در جهت رعامليغپدافند 

 ساتيتأسيا  شهرهای مهم ژهيوبه ،هاسکونتگاه

استحکامات دفاعی  .است شدهیماستفاده  یراهنيب

های بيانگر تفکر و انديشه ،و تدابير حفاظتی فوق

را  هاآندفاعی با تکيه بر اصولی است كه امروزه ما 

مراكز . ميشناسیمبير دفاع غيرعامل اتد عنوانبه

 هاآن ی، تدابير حفاظتترتر و حياتیهرقدر حساس

)امانپور و  تر بوده استتر و پيشرفتهپيچيده

 (. 1394، همکاران

موضوع پدافند غيرعامل در متون دينی نيز بارها 

از  80خداوند در آيه  ازجملهاست.  بوده رهمورداشا

عَلَّمْنَاهُ صَنَْعةَ َلبُوٍس  وَ :ديفرمایمسوره مباركه انبياء 

ما به  .لَّکُمْ ِلُتحِْصنَُکم مِّن بَأِْسکُْم َفهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ

ساخت زره را تعليم  [(او ]حضرت داوود )ع

امان بدارد، نموديم تا شما را از آسيب جنگ در 

در جريان (. 80)انبياء: ؟ ديشکرگزارانپس آيا از 

نيز خداوند متعال با استفاده از  )ص( هجرت پيامبر

شگردهای اختفاء و فريب كه از اصول پدافند 

است، مانع از دسترسی كفار قريش به  رعامليغ

حضرت علی )ع( نيز  (.13: 1390شد )عرب، ايشان 

در  كههآنگافرمايند: البالغه مینهج 12در نامه 

بايد ميدان جنگ در مقابل دشمن قرار گرفتيد، می

ها و يا در كنار ها و تپهقرارگاه شما در دامنه كوه

و شما را  شودرودها باشد تا پوشش و حفاظ شما 

مطالب فوق (. 16)همان:  نگهبانی كند از دشمن

بيانگر آن است كه هرگونه اقدامی كه جامعه 

ن را با رويکرد انسانی، محيط طبيعی و مصنوع آ

م غيرنظامی بيمه كند، پدافند حفاظت محور و اقدا

عامل بيش از . پدافند غيررودیمبه شمار عامل غير

ها باشد، پيرو قاعده آنکه تابع استحکام سازه

: 1390است )كامران و همکاران،  یريگشيپ

109 .) 

خانه يا كلمه كاروانسرا به از  :کاروانسراب. 

است كه بوده محلی و  دهكاروان تعبير شسرای 

. اندكردهیمموقت در آن اقامت  طوربه مسافران

كاروانسرا در بعضی متون كاروانگاه، كاروانگه و 

اده يزاست )هاد رفته كاربهنيز  كاروان خانه

كاركردهای گوناگونی  (.60: 1393، یكاخک

گونه ، برخی از جهت كاروانسرا عنوان شده است

 خانهمهمانكاال و نوعی  آن به كانون مبادلهشهری 

آن را  یشهربرونگونه و  برده نامدر مشرق زمين 

محلی امن برای حفاظت و آسايش كاروانيان عنوان 

 . (2: 1396زاده و قاراخانی، ابراهيم) اندكرده

به معنی خانه  ،كاروانسرا از كاربات واژه ريشه

را است. هيلن برند كاروانسرا  شده اخذكاروان 

انيان برای تجارت و برای وكه كار داندیممکانی 
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 وآمدرفتو موانع طبيعی در آن  نممانعت از راهزنا

 صبوری. (397: 1379)هيلن برند،  اندداشته

معنی  به كاروانسرا را تركيبی از كاروان ،زالوآبی

و  كنندیمگروهی سفر  صورتبه جمعی مسافر كه

بخش دو  كه هر داند،میبه معنی خانه و مکان سرا 

 از زبان پهلوی ساسانی است برگرفتهاين كلمه 

از كلمات ديگری . (147: 1392، زالوآبی )صبوری

یماست،  كاررفتهبهمترادف با كاروانسرا  بعضاًكه 

به ساباط، خان، فندق، تيم، تيمچه، رباط و ...  توان

 یهایبررسدر  هاعنواناين  اگرچهاشاره كرد. 

و جايگاه با يکديگر از ديدگاه كاركردی  ترقيدق

معماری در يک خانواده قرار  ازنظر، اما اندمتفاوت

، واژه ساباط كه ريشه در مثالعنوانبه. رنديگیم

 زبان ايران باستان دارد، از دو بخش سا و بات

به  سا به معنی آرامش و بات است؛ شده ليتشک

و در اصطالح  معنی ساختمان و آبادی است

ای سرپوشيده قوسی، محل معماری به معنای گذره

كه گاه از آن در نقش  استعابران  استراحتگاه

: 1370پيرنيا و افسر، ) است شده استفادهكاروانسرا 

124) . 

 یجابهمطلق  طوربهواژه خان در زبان تازی 

خاقانی،  است )شانواز و رفته به كاركاروانسرا 

ی هاكاروانسرا نيز. تيم و يا تيمچه (18: 1394

 ،اما در اين ميان؛ هستندوچک شهری بزرگ و ك

 یمعنا باواژه رباط بيشتر از ديگر عناوين 

ط در آغاز مرتبط است. ربا یراهنيبكاروانسرای 

به معنای كاروانسرای  مروربه معنای نظامی داشته و

 هاديزادهاست ) رفته به كارمستحکم سر راه 

كلمه رباط در اصل يک  (.60: 1393، یكاخک

و به معنای اردوگاه نظامی در كنار  واژه عربی است

، اما در ه استبود شهرهاراه ورودی و يا خروجی 

دوره صفويه به دليل گسترش امنيت و تجارت، 

 نسرا مفهوم واحدی يافتند )شانواز ورباط و كاروا

كاروانسرا  ،درمجموع (.19: 1394خاقانی، 

ساختمانی بزرگ در بيرون شهر يا درون شهر بود 

ن در وهله اول برای اهداف تجاری و كه كاروانيا

بعدها جهت مقاصد نظامی، سياسی، دينی و 

. معماری آن بستگی بردندیماجتماعی از آن بهره 

به جغرافيای منطقه داشت و از امکانات خدماتی و 

 (.20: )همان رفاهی نيز برخوردار بود.

 

 پژوهشمرور ادبیات  -2-2

 هرچند الف. منابع درباره کاروانسراها:

ساخت كاروانسراها در طول دوره صفوی رواج 

دوران  توانیماول را  عباسشاهداشته اما دوره 

دوره در اين شکوفايی معماری كاروانسراها ناميد. 

مناسب  یهاراهبا بهبود شرايط اقتصادی و امنيتی، 

 ،آن جهينت درو كاروانی توسعه يافت 

شکل و كاركرد و با  ازنظركاروانسراهای جديدی 

دف رونق تجارت بنا شدند. در اين دوره عالوه ه

كه  هاآنبر ارتقای كيفی كاروانسراها، رشد كمّی 

 موردتوجهباب بوده است نيز بايد  999بنا بر روايتی 

اگرچه برای كاروانسراهای دوره قرار گيرد. 

كاركرد  ازجملهديگری  عملکردهایصفوی 

خبری،  -رفاهی، سياسی -خدماتینظامی،  -امنيتی

 هایكاركردحتی و  قتصادی، اجتماعی، مذهبیا

 شانواز ورك: نيز ذكر شده است ) یراخالقيغ

گويای آن است بررسی منابع، اما  (1394 ،یخاقان

كاركرد  نيترمهمتجارت و امنيت همچنان كه 

 ازجمله اكثر كاروانسراهای اين دوره است.
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به بررسی  هاآنو يا بخشی از  كه تماماً يیهاكتاب

زير اشاره  مواردبه  توانیم اندپرداختهسراها كاروان

 نمود. 

فهرست كاروانسراهای در كتاب كيانی و كاليس 
اقليمی و  ازنظرمعماری انواع كاروانسراها  به ايران

از فهرست كاروانسراها  يیهاجدولشکلی و تهيه 

. اما تصويری كه از اندپرداخته به تفکيک هر استان

فقط  اندداده هارائمعماری كاروانسراها 

یم بر دركاروانسراهای مناطق مركزی ايران را 

)كيانی و به ساير مناطق نيست  ميتعمقابلو  رديگ

همچنين، در تبيين نقش (. 5 :1373كاليس، 

بر ايجاد امنيت مسافران، بر  ديتأككاروانسرا، ضمن 

 لهيوسبهبه روستاهای اطراف  یرسانخدمتنقش 

مانند نانوايی، قصابی، خود  یساتيتأسبرخی عناصر 

 هاآن .(9: همان) كنندیمآسياب، مسجد و... اشاره 

با  ،كاروانسراهای ايرانبا عنوان در كتاب ديگری 

مستندات و با تهيه اشاره مجدد به موارد فوق، 

كاروانسراهای مناطق مختلف ايران،  یهانقشه

كامل از كاروانسراهای ايران تدوين  مرجعی نسبتاً 

قرار  موردتوجهه در پژوهش حاضر ك اندكرده

 .(1362)رك: كيانی و كاليس،  گرفته است

در مبحث  ،معماری اسالمی ،در كتاب هيلن برند 

دو كاربرد تجارت و امنيت را برای  كاروانسرا

. (397: 1379ند، هيلن بر) شمردیبرمكاروانسرا 

شاخص  یهانمونه ،تحليلی مطالعهبا  وی

ولی  (441)همان:  كندیم را معرفی اكاروانسراه

تحليل وی از ساختار معماری كاروانسراها با 

)رك: مخبر دزفولی،  انتقادات جدی مواجه است

 ،عنواندر كتابی با ماكسيم سيرو (. 1393

كوچک ميان  یهاساختمانيران و كاروانسراهای ا

بازرگانی ايران، معرفی  یهاراهضمن اشاره به  ،راه

 یهایبندميتقس، لونقحملو وسايل  هاكاروان

بر اساس منابع مالی  ،مختلفی از كاروانسراها

ساخت، موقعيت جغرافيايی و شيوه ساخت ارائه 

بر اساس اقليم، . وی (1362)رك: سيرو،  دهدمی

كاروانسراها را به دو دسته كاروانسراهای مناطق 

   (. 12همان: ) كوهستانی و دشت تقسيم كرده است

 ،كاروانسرا در ايران ،ی در كتابكاخک هاديزاده

 ازجملهگوناگون  وجوهبه بررسی كاروانسراها از 

، معماری و كاركردها، بناهای وابسته، هاراهانواع 

-مختلف كاروانسرا بر اساس اقليم می یهاگونه

. وی (1393كاخکی،  هاديزادهرك: ) پردازد

كاروانسراهای ايران را در سه گونه اصلی 

سراهای كامالً سرپوشيده ؛ كاروانكندیم یبنددسته

 فارسجيخلمناطق كوهستانی، كاروانسراهای كرانه 

و كاروانسراهای حياط دار مناطق مركزی ايران كه 

 ازجملهخود شامل چند گونه مختلف است 

، دارستونكاروانسراهای مدوّر، چندضلعی، با تاالر 

دو ايوانی، چهار ايوانی و با پالن متفرقه )همان: 

معماری ايران  ،در كتابنيز انی كي(. 100 -104
كاروانسراها  ،ضمن بررسی تاريخی ،دوره اسالمی

 اقليمی به سه گونه كاروانسراهای كامالً  ازنظررا 

پوشيده كوهستانی، كاروانسراهای كرانه پست 

مركز ايران  حياط دار و كاروانسراهای فارسجيخل

  .(1393كيانی، رك: كرده است ) یبنددسته

كاروانسراهای  ،در كتابانی شانواز و خاق

تعريفی ديگر از  ،دوره صفويان نيزمرانيا

كاروانسرا ايشان،  ازنظر. دهندیم ارائهكاروانسرا 

ساختمانی بزرگ در بيرون شهر و يا درون شهرها 

بوده است كه كاروانيان در وهله اول برای اهداف 
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جهت مقاصد نظامی، سياسی، دينی  بعدهاتجاری و 

)شانواز و خاقانی،  بردندیمآن بهره  و اجتماعی از

. اين كتاب به بررسی پيشينه، توسعه، (20: 1394

كاركرد و معماری كاروانسراها در دوره صفويه 

صلح و ثبات دوره صفويه  نويسندگان، .پردازدیم

نظامی و يا تزئينی  یهابرجرا دليل بر عدم وجود 

 (. 54 )همان: دانندمی هاآنبودن 

نگاشته كاروانسراها  نيز دربارهدی مقاالت متعد

بر نقش تجارت و  لر افشارو  فرعيرف. اندشده

بازرگانی در توسعه رونق اقتصادی در دوره صفويه 

 كنندیم ديتأكو بالطبع گسترش كاروانسراها 

ضمن مطالعه  هاآن. (46: 1382فر و لر افشار، رفيع)

كاروانسراهای واقع در يک مسير ارتباطی به 

ساختارهای فرهنگی و مطالعات  بررسی

 پرداختهاز طريق بررسی كاروانسراها  یشناختانسان

 یهاحکومتكه هرگاه  اندگرفتهو چنين نتيجه 

توانمند در كشور بر سر كار  یهادولتمقتدر و 

احداث كاروانسرا در ايران رونق يافته و  اندبوده

آن ارتباطات و تجارت نيز توسعه يافته است  تبعبه

كه  اندگرفته(. ايشان همچنين نتيجه 56همان: )

بخشی از يک مسير ارتباطی و  عنوانبهكاروانسرا 

داشتن كاركرد مؤثر همراه با  منظوربه

است تا  شدهیمدر كنار خود بنا  يیهاساختمان

 (. جاهمانزنجيره ارتباطی كامل شود )

 نيترمهمامنيت و دسترسی را از  سهيلی و رسولی

خلق روابط فضايی كاروانسراهای ايران در  عوامل

و با  (57: 1393)سهيلی و رسولی،  كنندیمعنوان 

فضا در تحليل  يا نحو چيدمان روشاستفاده از 

روابط خاص معماری كاروانسراهای ايرانی نشان 

كاروانسراها با قرارگيری  یهاحجرهكه  دهندیم

در اليه پنجم و داشتن فقط يک راه ارتباط با 

نقطه كاروانسراها محسوب  نيترامنجاور، فضای م

چهارچوب  كاويان و غالمی(. جاهمان) شوندیم

مختلف  یهادورهكلی تحوالت كاروانسراها در 

تاريخی را در تغييراتی كه به افزايش امنيت و 

آسايش بيشتر كاروانيان منجر شده است، جستجو 

ايشان دوره  .(1395)كاويان و غالمی،  اندكرده

ا دوره فراوانی و به تعبير خود، انفجار صفوی ر

و معتقدند كه ساخت كاروانسرا در  دانندیمالگوها 

متنوع  یهانمونهاين دوره به اوج پختگی رسيده و 

مختلف كالبدی و كاركردی در  یهااسيمقبا 

 (. 64)همان:  ابديیمادوار بعدی نيز ادامه 

گردكانی و انيسی در مقاله خود ضمن مطالعه 

خی مسير بندرعباس به الر در دوره صفوی از تاري

)گردكانی و  اندبردهكاروانسراهای اين مسير نام 

و متون  هاسفرنامه(. ايشان با مطالعه 1397انيسی، 

تاريخی، اهميت و جايگاه اين محور را از وجوه 

( و در ادامه، 83)همان:  دهندیممختلف نشان 

اس فهرستی از كاروانسراهای اين مسير بر اس

 -86)همان:  اندكرده ارائهسفرنامه سديدالسلطنه 

يکی از نکات مهمی كه در مقاله مذكور به (. 84

آن اشاره شده است امنيت اين شاهراه ارتباطی 

اساس مطالعه تاريخی نشان براست. نويسندگان 

كه به علت اهميت اين مسير تجاری برای  اندداده

 نيترکينزد ازآنجاكهحيات اقتصادی حکومت و 

مسير انتقال بار به اصفهان بوده است لذا امنيت اين 

است  شدهیممسير توسط نيروهای نظامی تأمين 

نيز در  یآبادیعل(. ثواقب و نجفی 72)همان: 

به نقش صفويان در رشد كاروانسراها  یامقاله

از طريق نيروهای  هاراهپرداخته و تأمين امنيت 
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، یآبادیعلجفی )ثواقب و ن اندكردهنظامی تأكيد 

(. ايشان همچنين بر مبنای مطالعات 60: 1391

اول نقش  عباسشاهكه  انددادهتاريخی نشان 

اساسی در رونق تجارت و شکوفايی اقتصاد داشته 

و پس از وی اين شکوه و عظمت روی به افول 

 یامقاله(. ثواقب همچنين در 58نهاده است )همان: 

اول و  عباساهشخاص به نقش ممتاز  طوربهديگر 

وی بر رونق تجاری ايران  یهااستيستأثير 

پرداخته است. وی بر اساس متون تاريخی و 

مشخص به ساخت كاروانسراهای  طوربه هاسفرنامه

ايمن و تأمين امنيت مسيرهای تجاری توسط 

 (. 47: 1385)ثواقب،  كندیمسپاهيان ياد 

ار به بررسی ساخت یامقالهكوهستانی و همکاران در 

یاصلامنيتی كاروانسراهای دوره صفوی پرداخته و 

 یهااستيسعامل تأمين امنيت را حکومت و  نيتر

به نيروی انسانی  ازآنپسو  انددانستهجاری 

و نگهبانان( و عامل معماری  سراداركاروان)

، عرض ديوارها، هاگوشهبودن، پخ  یضلعهشت)

و  )كوهستانی اندكردهوجود برج و بارو( اشاره 

از  یخوببهاين مقاله اگرچه (. 80: 1396، همکاران

عصر صفوی بهره  یهاسفرنامهمنابع تاريخی و 

جسته است اما فاقد تحليل كالبد معماری 

 كاروانسراها است. 

به بررسی ورودی  یامقالهتاتاری و نيستانی در 

. اندپرداختهكاروانسراهای صفوی خراسان رضوی 

فضاهای مرتبط با  ايشان ضمن معرفی و توصيف

ورودی )پيش تاق، درگاه و هشتی( كاروانسراهای 

 هاآن، نخست كنندیمخراسان را به دو دسته تقسيم 

با نمای خارجی دارند  سطحهمكه ورودی ساده و 

جلوتر و از سطح  شانیورودكه  هاآنو ديگر 

نمای اصلی كاروانسرا قابل تفکيک هستند )تاتاری 

(. مقاله مذكور در حد تکرار 114: 1393و نيستانی، 

تحليلی كالبدی  تنهانهو برخی مطالب، باقی مانده 

بلکه حتی از  دهدینم ارائهاز كاروانسراهای استان 

 معرفی كاروانسراها نيز باز مانده است.   

مفهوم امنيت تمام  ب. درباره پدافند غیرعامل:

و به بقای موجوديت  گيردبرمیابعاد زندگی را در 

برخاسته از ، امنيتاحساس يابد. پيوند می انسان

خود را در  ساختارها و فرآيندهايی است كه فرد

برابر هر گزند عينی يا ذهنی، ماندگار تلقی كند. 

بنابراين امنيت امری استنباطی است كه واقعيت 

در . يافتن آن در محيط، مستلزم اقداماتی ويژه است

 نظرانبصاح و اقدامات مرتبط با آن، حوزه امنيت

كه بررسی  اندكردهاوتی را مطرح متف یهادگاهيد

منجر به كشف حلقه ارتباطی نحوه  تواندیمآن 

ايجاد امنيت در كاروانسراها و دانش پدافند 

  .شود رعامليغ

الزامات معمارانه در دفاع  ،در كتاب اصغريان جدی

 در ی موجودهانظريهبه  ليتفصبه ،پايدار رعامليغ

-می ت، دفاع غيرعامل و معماریتهديدا نهيزم

امروزه وجه دفاع در و معتقد است كه  پردازد

معماری مورد غفلت واقع شده است. به باور وی در 

محدود و  صورتبهمعماری به دفاع غيرعامل 

یمناقص توجه شده است. نتايج پژوهش وی نشان 

كه الزامات معمارانه در دفاع غيرعامل پايدار با  دهد

است و  ريپذامکان یارشتهانيمروش استفاده از 

به دفاع  یارشتهانيمعدم رسيدگی متعادل و 

كه الزمه  شودیمغيرعامل منجر به خلق آثار ناقص 

بسيار زياد در  یهانهيهزصرف  هاآننگهداری از 

 (. 1392آينده خواهد بود )رك: اصغريان جدی، 
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استحکامات دفاعی در  ،در كتاب طرودی پازوكی

تدابير و استحکامات  ،وره اسالمیايران د

در طول تاريخ در جهت ايجاد امنيت  مورداستفاده

دهد و بر در سرزمين ايران را مورد بررسی قرار می

نقش موقعيت قرارگيری و عوارض جغرافيايی در 

. به باور وی كندیمكيد امنيت تأ یريگشکلنحوه 

، موقعيت قرارگيری یابيمکاناصل در  نيترمهم

ا با انتخاب صحيح بتوان امنيت الزم را تأمين است ت

غلی و مو .(1376، طرودی پازوكیرك: ) كرد

پدافند غيرعامل، امنيت ملی و  ،در كتاب ناهمکار

ضمن بررسی بنيادها و فلسفه تاريخی پدافند  شهر

-، امنيت و پدافند غيرعامل را در برنامهرعامليغ

سه  هاآن. انددادهريزی شهری مورد بررسی قرار 

رويکرد اصلی در پدافند غيرعامل شامل 

رويکردهای تهديد محور، قابليت محور و فرصت 

محور را مطرح كرده و به تبيين و توصيف ويژگی

اصول پدافند  نويسندگان، پردازند.یهای هريک م

غيرعامل را شامل استتار، اختفاء، پوشش، فريب، 

پراكندگی، استحکامات، اعالم خبر، قابليت بقا و 

، همکارانموغلی و رك: دانند )موضع فريبنده می

1394) 

-در ارتباط با مقاالت در حوزه پدافند غيرعامل می

اشاره  یهاشم ريمتوان به مقاله اصغريان جدی و 

دانش بومی پدافند غيرعامل در كرد كه در آن 

های تاريخی ايران مورد معماری و شهرسازی دوره

در  رعامليغفند پدا مؤلفان،گيرد. بررسی قرار می

، یزيربرنامهمعماری و شهرسازی را شامل مرحله 

مرحله ضد مراقبت و اغتشاش در ديد، مرحله 

دشمن و مرحله طراحی  ميمستق ديدجلوگيری از 

اصغريان جدی و رك: ) دندانیممعماری 

در هريک از  كاررفتهبه. تدابير (1395ميرهاشمی، 

مرحله  نمونه عنوانبهاين مراحل متفاوت است. 

، ايجاد موانع و یابيمکانشامل  یزيربرنامه

پراكندگی است. همچنين در مرحله جلوگيری از 

دشمن از تدابير استتار، اختفا و عوامل  ميمستق ديد

. در مرحله طراحی معماری شودیمفريب استفاده 

به عواملی همانند ايجاد فضای چند  توانیم

عملکردی، معماری داخلی امن، ورودی و 

ح نمای و طر یريپذمرمتخروجی اضطراری، 

 (. 7 همان:داخلی و خارجی اشاره كرد )

به معرفی اصول دفاع  یامقالهفرزين و همکاران در 

غيرعامل در قلعه شاهدژ از قالع اسماعيليه 

. بر مبنای نظر ايشان موقعيت قرارگيری اندپرداخته

وم از مصالح ب یريگبهرهبر بلندی، استتار و اختفا با 

آورد و عوامل معمارانه همچون باروی ضخيم، 

نگهبانی و ...  یهااتاق، فردمنحصربهورودی 

اصول دفاع غيرعامل در احداث بناهای  ازجمله

: 1399)فرزين و همکاران،  روندیممهم به شمار 

با همين  یامقالهتقوی و همکاران نيز در  (.203

در  سياق به بررسی و معرفی اصول پدافند غيرعامل

يکی ديگر از قالع اسماعيليه )قلعه كوه قائن( 

)تقوی و  اندكردهپرداخته و موارد مشابهی را ذكر 

 (.  47 -50: 1396همکاران، 

بررسی مالحظات دفاعی در در  و همکاران امانپور
دفاع  یهایژگيوبه  شهرهای تاريخی ايران

های مختلف تاريخی به تفکيک در دوره رعامليغ

شيان، سلوكيان، اشکانيان و ساسانيان مادها، هخامن

مکانپردازند و موارد مهم در بررسی امنيت را می

دفاعی شهر،  مراتبسلسلههسته اوليه شهر،  یابي

، استفاده مناسب رعامليغعامل فاصله بر دفاع  ريتأث
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شهر و  یابيمکاناز عوارض توپوگرافی در 

، همکارانو  رك: امانپور) دانندها میدسترسی

كريمی و علی پور سيالب نيز با نگاهی . (1394

تاريخی مفهوم دفاع غيرعامل در دوران اسالمی را 

، یابيمکانبررسی كرده و مواردی همچون 

استحکامات، فريب، اختفا و استتار را از اصول 

)كريمی و علی پور  انددانستهپدافند غيرعامل 

 (. 114: 1392سيالب، 

دفاع و عنوان با ای حشمتی و همکاران در مقاله
اسالمی از منظر پدافند  امنيت در شهرهای ايرانی

از  ابه بررسی نقاط ضعف و قوت شهره رعامليغ

: 1395)حشمتی و همکاران،  اندمنظر پرداختهاين 

به  رعامليغبه اصول پدافند  مذكور . در مقاله(62

ايمن  یهاعرصهانتخاب  شرح زير اشاره شده است:

عيين مقياس بهينه استقرار ت؛ در جغرافيای كشور

پراكندگی در توزيع ؛ جمعيت و فعاليت در فضا

؛ متناسب با تهديدها و جغرافيا عملکردها

و ابتکار پدافند  یسازارزانو  یسازكوچک

 یسازیمواز؛ توجيه اقتصادی پروژه؛ رعامليغ

؛ استحکامات یسازمقاوم؛ پشتيبانی یهاسامانه

ديريت بحران م؛ عملکردهااستقرار  یابيمکان

كور ؛ استتار و نامرئی سازی؛ هاصحنه دردفاعی 

اختفا با استفاده از ؛ سيستم اطالعاتی دشمن كردن

ابتکار عمل و ؛ عوارض طبيعی و ژئومورفولوژيکی

حفاظت اطالعات ؛ تنوع در تمامی اقدامات

  .منظوره دو یهاسازهتوليد ؛ حياتی یهاسامانه

، استحکامات، یسازمقاوم، یابيمکانمنابع،  اغلب

را از مباحث مهم پدافند پراكندگی و پوشش 

امکان تعميم  هاآنكه برخی از  انددانستهغيرعامل 

 مسکونی را دارند. یهاساختمانبه محيط شهری و 

نگارندگان در تکميل عوامل فوق به عوامل 

ايجاد استحکامات،  ازجملهمعمارانه ديگری 

درجه اهميت افزايش عمق دسترسی به فضاهای با 

. دارند ديتأكبيشتر و كنترل ارتباطات كالبدی نيز 

پژوهشی كه بتواند جای خالی بررسی پيشينه تحقيق 

ارتباط دو حوزه پدافند غيرعامل و كاروانسراها را 

  . دهدیمنشان برقرار كند 

 

 تحقیق روش -3

ی تحقيق و با توجه شناسروش ازنظرپژوهش حاضر 

به موضوع دارد.  ليلیتحبه هدف اصلی، رويکردی 

متغيرهايی كه بر مبنای مطالعات اسنادی 

موقعيت جغرافيايی و از  اندعبارت آمدهدستبه

مستطيل  پالن )شامل حياط دار ، شکلهاراهاهميت 

و  گرادرون ، سرپوشيدهشکل و چندضلعی

(، عناصر مرتبط با دفاع غيرعامل )شامل گرابرون

ج ديدبانی(، تعداد ورودی، اتاق نگهبانی و بر

و  هااتاقتحليل كالبدی )شامل عمق دسترسی به 

فضايی(. متغيرهای مذكور بر امنيت  یهاهيالتعداد 

جامعه آماری و دفاع غيرعامل تمركز دارند. 

كاروانسراهای  رندهيدربرگپژوهش حاضر 

 برحسبفوی است كه در دوره ص شدهساخته

دسته 3گروه به شرح جدول  شکل پالن در چهار

بر اساس قضاوت  هانمونهاند. دی شدهبن

 ريغو  یتصادف ريغ صورتبهپژوهشگران 

رفع ابهام در  منظوربهو  شده دهيبرگز یاحتماالت

 هانمونهی، سعی شده تا ريگنمونهخصوص اعتبار 

 ی انتخاب شوند كه:اگونهبه

ترجيحاً در فهرست آثار ملی ثبت شده باشند؛  -

رست مذكور ثبت در فه هاآنهرچند برخی از 
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و به  اندشدهتخريب  نشده و برخی ديگر پيشتر

مواردی برای مطالعه،  نيچننياهمين سبب، انتخاب 

 دارد.  هاآنارزشی مضاعف در جهت حفظ اسناد 

ینحوبهی معماری و هنری باشند هاارزشواجد  -

 امکان مطالعات تحليلی را فراهم سازند. كه

در سراسر محدوده  اهنمونهپراكندگی جغرافيايی  -

 لحاظ شده باشند. موردمطالعهجغرافيايی 

سال و دوره  ازنظر) هانمونهپراكندگی زمانی  -

بوده  مدنظر، نيز صفوی دورهساخت( در طول 

 است. 

باب از  43بر اساس آنچه اشاره شد، تعداد 

 چهار گروه شکلیكاروانسراهای موجود در 

ی است با توجه بديه .اندشدهنمونه انتخاب  عنوانبه

و حجم باالی  موردمطالعهی هاشاخصبه تعدد 

به صورتی انتخاب  هانمونهجامعه آماری، تعداد 

ی تکراری به حداقل هادادهكه ميزان  اندشده

معرفی  در زيری برگزيده هانمونهممکن برسد. 

 . (4تا  1( )تصاوير 1)جدول  اندشده

 

 .(ذ: نگارندگانمأخ) .موردمطالعهكاروانسراهای  -1جدول 

 شماره ثبت در فهرست آثار ملی  شکل پالن موقعيت نام كاروانسرا گونه

دار
ط 

حيا
 

لی
طي

ست
م

 

 12118 یوانيچهار ا نينائاصفهان،  بالد آباد

 -------------- یوانيچهار ا اصفهان، نطنز آبادبهجت

 -------------- یوانيچهار ا اصفهان، اردستان بهرام

 2698 یوانيچهار ا نينائ، يزد هكوهپاي

 2703 چهار ايوانی اصفهان، گلپايگان حسينيه

 -------------- چهار ايوانی قزوين، رشت پل دوشان

 6144 چهار ايوانی اصفهان، زواره زواره

 -------------- یوانيدو ا غربی اصفهانجنوب برسيان

 -------------- چهار ايوانی يزد، نائين سگزی

 -------------- چهار ايوانی يزد، رفسنجان شاهون 

 -------------- چهار ايوانی بم، بيرزن كتلميان

 -------------- یوانيدو ا شيراز، فهليان دوكوهک

 -------------- چهار ايوانی راور، مشهد پايهچهل

 2175 چهار ايوانی كرج، قزوين امامينگی

 -------------- چهار ايوانی شرق سمنان قوشه

 -------------- چهار ايوانی تبريز، مرند جم

 -------------- متفرقه بندرعباس، الر پهلوقلعه

 -------------- چهار ايوانی بندرعباس، الر 3بادنی

دار
ط 

حيا
عی 

ضل
ند

چ
 

 -------------- مدور يزد، كرمان الدينزين

 -------------- ضلعیهشت شيراز، آباده بادآامين

 -------------- ضلعیهشت الر، جهرم بنارويه

 -------------- ضلعیهشت آباده، شيراز خورهخان
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 -------------- ضلعیهشت شيراز، پاسارگاد بيدده

ده 
شي

رپو
س

ون
در

 گرا

 -------------- كوهستانی تبريز، ميانه شبلی

 2920 كوهستانی تبريز، اهر ويچه بئلك

 -------------- كوهستانی كرمان، سيرجان سنگ تو

 2282 كوهستانی كرمان، سيرجان خانه سرخ

 2795 كوهستانی تهران، فيروزكوه گدوك

 -------------- كوهستانی جاده هراز ميرزا عبداهلل خان

 -------------- كوهستانی روزكوهيفجاده  آبادنيام

 -------------- كوهستانی آبعلی هاشمامامزاده

گرا
رون

ه ب
يد

وش
سرپ

 

 -------------- فارسجيخل الر، بندرعباس برگه سه تا

 -------------- فارسخليج الر، بندرعباس 1 یبادن

 -------------- فارسخليج الر، بندرعباس 2 یبادن

 -------------- فارسخليج الر، بندرعباس هاشم

 -------------- فارسخليج الر، بندرعباس دشت

 -------------- فارسخليج الر، بندرعباس تکيه خانه

 -------------- فارسخليج الر، بندرعباس شونو

 -------------- متفرقه بندرعباس، الر سلطانبركه

 -------------- فارسيجكرانه خل بندرعباس، الر سفيدبركه

نوشرق تنگه  -------------- فارسكرانه خليج بندرعباس، الر 

 -------------- كوهستانی بندرعباس، سيرجان دكانتنگه

 -------------- فارسكرانه خليج بندرعباس، الر 2گچينه
 

 

 
  

 رای بهرامكاروانس آبادبهجتكاروانسرای  كاروانسرای بالد آباد

   
 دوشانكاروانسرای پل حسينيهكاروانسرای  كاروانسرای كوهپايه
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 كاروانسرای سگزی كاروانسرای برسيان كاروانسرای زواره

   
 كاروانسرای دوكوهک كتلكاروانسرای ميان كاروانسرای شاهون

   
 قوشه كاروانسرای امامكاروانسرای ينگی پايهكاروانسرای چهل

   
 3كاروانسرای بادنی پهلوكاروانسرای قلعه كاروانسرای جم

 (. 1373مستطيلی )مأخذ: كيانی، كاروانسراهای حياط دار  -1 تصوير
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 بنارويه كاروانسرای آبادامينكاروانسرای  الدينزينكاروانسرای 

  

 

  بيددهكاروانسرای  خورهخانكاروانسرای 

 (.1373)مأخذ: كيانی،  روانسراهای حياط دار چندضلعیكا-2 تصوير

 

 
  

 كاروانسرای سنگ تو كاروانسرای كويچه بئل كاروانسرای شبلی

 
  

 كاروانسرای ميرزا عبداهلل خان كاروانسرای گدوك كاروانسرای خانه سرخ

 
 

 كاروانسرای امامزاده هاشم آبادنيامكاروانسرای 

 (.1373)مأخذ: كيانی،  گرادرونهای سرپوشيده كاروانسرا -3 تصوير
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 2كاروانسرای بادنی  1كاروانسرای بادنی  كاروانسرای برگه سه تا

   
 كاروانسرای تکيه خانه كاروانسرای دشت كاروانسرای هاشم

   
 كاروانسرای بركه سفيد سلطان كاروانسرای بركه كاروانسرای شونو

 
 

 

 2كاروانسرای گچينه كاروانسرای تنگه دكان نوشرق تنگه كاروانسرای

 (. 1373)مأخذ: كيانی،  سرپوشيده برونگراكاروانسراهای  -4 تصوير
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 پژوهش یهاافتهی. 4
، توسعه و گسترش مناسب شکل ،یابيمکان ايجاد،

 كهبوده متأثر مل مختلفی كاروانسراها از عوا

به آسايش و  نياز مبرم كاروانيان هاآنترين ساده

ه حفاظت در مقابل راهزنان و موانع طبيعی بود

. موقعيت اقليمی و طبيعی نيز در پيدايش اين است

. از عوامل ديگر داشته استبنا سهم بسزايی 

توان به مسافت طوالنی و دور بودن شهرها از می

های منظم و شبکه هاراهيکديگر، ميزان اهميت 

ه اتکای اقتصادی ها، مازاد توليد با توجه بجاده

های ايران به كشاورزی، مسائل اغلب حکومت

. سياسی و نظامی، دين و مذهب و ... اشاره كرد

از يکی  در بين عوامل فوق، امنيت بدون شک

شکل انتخاب  ،یابيمکان اصلی در ايجاد، عوامل

 بوده است و توسعه و گسترش كاروانسراها بهينه و

به امنيت بايد  معمارانه ايجاداز عوامل و عناصر 

 كرد: موارد زير اشاره 

 راهیبينكاروانسراهای  کاروانسرا: یورود -

روی  هاآنيک طبقه هستند و در بعضی از  عموماً

دروازه ورودی و روی ايوان جبهه مقابل ورودی، 

يا  سراداركاروانبرای نگهبانی  يیهااتاقيا  اتاق

ی پژوهش هاافتهياست.  شدهیمساخته  نامأمور

كاروانسراهای متکی بر دفاع كه  دهدیمشان ن

كه  دندارورودی يا دروازه  درِتنها يک  غيرعامل

و سرايدار يا  هشدیمبسته  ،در شامگاه

نگهبانی  در اتاق باالی كاروانسرا به سراداركاروان

  از كاروانيان مشغول بوده است.

یمی پژوهش نشان هاافتهي دیدبانی: یهابرج -

 چهاردر  هابرجدار، برجوانسراهای در كاركه  دهد

یمساخته  كاروانسرا و بعضاً در دو گوشه گوشه

 شدهیمكه نگهبان در باالی آن مستقر  اندشده

اشکال منظم هندسی  هابرجاست. فضای داخل 

كه دفاعی و يا اعم از اين هابرجدارند. وجود اين 

سبب شده است كه كاروانسرا  تزئينی باشند،

در لبه مستحکم به نظر آيد.  یاقلعههمچون 

كاروانسراها، از و مهتابی برخی  پناهجان

سيستم  عنوانبهيی ايجاد شده كه هم هاكنگره

و هم برای طبقات كاروانسرا  هكردیمدفاعی عمل 

جهت استحکام و . ه استی را داشتنماكارحکم 

بر مقاومت بيشتر، مصالح عمده از آجر بوده است. 

ديدبانی و حفاظت  هايی برایتاقاباالی سردر بنا 

 شده است.ساخته میدروازه 

موقعيت  کاروانسرا: موقعیت قرارگیری -

قرارگيری كاروانسراها عاملی مهم در تأمين امنيت 

مناسب از عوارض  یريگبهرهبوده است. 

تا  شدهیمجغرافيايی و توپوگرافی منطقه باعث 

ی هاافتهيكاروانسراها در مکان بهينه بنا شوند. 

ساخت برخی كاروانسراها كه  دهدیمتحقيق نشان 

در ارتفاعات و نقاط كوهستانی، در همين راستا و 

گيری بيشتر از شرايط دفاع غيرعامل در جهت بهره

 بوده است.

ی هاافتهبر اساس ي شکل و فرم کاروانسرا: -

 به شکل مکعبكاروانسراها  اغلب حجمتحقيق 

چندضلعی و يا  مواردی از كاروانسراهای و است

 هاآنی ريگشکلعلت كه  اندشدهز بررسی نير مدوّ

كاروانسراهای پالن  بوده است.بيشتر از جنبه دفاعی 

هم از خارج، يکسان از داخل و هم چندضلعی 

ر از خارج، پالن ولی كاروانسراهای مدوّ اندبوده

چندضلعی ای شکل و از داخل، پالن دايره

  .اندداشته
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 در مرور ادبيات تحقيق ضایی:ف یدهسازمان -

، كنترل، انتخاب و یونديهم پعواملی مانند ارتباط، 

اين پژوهش حاضر . در اندبوده موردتوجه عمق

تحت  و دفاع مرتبط هستند، با امنيتكه عوامل 

های فضايی ايجادشده و عمق دسترسی عنوان اليه

يک نقطه  .اندگرفتهبه فضاها، مورد ارزيابی قرار 

برای رسيدن شود كه عميق خوانده می در صورتی

از عبور از چند فضای ديگر باشيم. به آن ناگزير 

ی پژوهش نشان از متغير بودن عمق دسترسی هاافتهي

ی مختلف دارد كه در جای هاگونهدر  هااتاقبه 

 خود مورد بحث و تحليل قرار گرفته است. 

عناصر ی تحقيق، هاافتهو بر اساس ي درمجموع

و نقش  ا رويکرد امنيت در كاروانسراهاكالبدی ب

 :از اندعبارتدر دفاع غيرعامل  هاآن

در  آمدهشيپ یهابرجاستفاده از بارو و  -1

 در امتداد ديوارها. گاهیچهارگوشه ساختمان و 

 عامل پدافندی: ايجاد استحکامات()

 یهادروازهنياز به عبور از فضاهايی مانند  -2

جهت  و ايوان ورودی، هشتی، راهرو، حياط

عامل پدافندی: افزايش ) اقامتی. یهااتاقرسيدن به 

 عمق دسترسی به فضاهای با درجه امنيت بيشتر(

استفاده از دروازه ورودی. )عامل پدافندی:  -3

 كنترل ارتباط داخل و خارج(

ايجاد فضا يا اتاق نگهبانی در هشتی ورودی.  -4

 )عامل پدافندی: كنترل ارتباط داخل و خارج(

استفاده از اشکال هندسی چندضلعی و يا دايره  -5

)عامل پدافندی: تسلط بيشتر بر محدوده قرارگيری 

 بنا(

فضايی همانند حصار خارجی،  یهاهيالايجاد  -6

، حياط به ترتيب از خارج به داخل. هااتاق، اسطبل

 .استقرار عملکردها( یابيمکان)عامل پدافندی: 

همچون ورودی، اگرچه عواملی  دفاع عامل: -

ها، نگهبانی، شکل، موقعيت قرارگيری و برج

چيدمان فضايی، عناصر كالبدی با رويکرد دفاع 

، دفاع عامل نيز در هستندغيرعامل در كاروانسراها 

گيری گونه خاصی از كاروانسراها كه در شکل

متمركز هستند، تأثيرگذار بوده  فارسخليجكرانه 

عدم استفاده از  چنين متصور شد كه توانیماست. 

های حفاظتی در معماری كاروانسراهای ويژگی

امنيت مسيرهای دسترسی تأمين  ،فارسخليجحوزه 

های به بندرعباس توسط حکام شهرها و آبادی

اين موضوع در ادامه مورد بوده است. طول راه 

 بحث و تحليل قرار گرفته است. 

به كالبدی شکلدر مطالعه حاضر توجه به اينکه با 

ه شد گرفتهكاروانسراها در نظر  بررسیمبنای  عنوان

و  زانيدر م توجهقابل یهاتفاوتبر اساس  است لذا

گونهدر  رعامليغچگونگی استفاده از عوامل دفاع 

پنج متغير وابسته در ، های مختلف كاروانسراها

حياط كاروانسراهای  گروه كاروانسرا، شامل چهار

 حياط دارشکل، كاروانسراهای مستطيل دار

چندضلعی، كاروانسراهای سرپوشيده برونگرا و 

، بررسی گرادرونكاروانسراهای سرپوشيده 

 ( 2)جدول  .اندشده
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 البدی امنيت غيرعامل كاروانسراهای پژوهش درباره عناصر كهاافتهي -2جدول 

 كاروانسرا گونه كاروانسراها
 تحليل كالبدی عناصر مرتبط

 ی فضايیهاهيالتعداد  هااتاقعمق دسترسی به  برج ديدبانی انیاتاق نگهب تعداد ورودی

 مستطيلی حياط دار

 4 5 دارد دارد 1 بالد آباد

 4 5 ندارد دارد 1 آبادبهجت
 4 5 دارد دارد 1 بهرام

 4 5 دارد دارد 1 كوهپايه
 4 5 دارد دارد 1 حسينيه

 3 5 دارد دارد 1 دوشانپل

 4 5 دارد دارد 1 زواره

 4 5 دارد دارد 1 برسيان

 4 5 دارد دارد 1 سگزی

 4 5 دارد دارد 1 شاهون 

 3 5 ندارد ندارد 1 كتلميان

 3 5 ندارد دارد 1 دوكوهک

 3 5 دارد دارد 1 پايهچهل

 4 5 ندارد ندارد 1 امامينگی

 4 5 دارد دارد 1 قوشه

 4 5 دارد دارد 1 جم

 3 4 ندارد ندارد 1 پهلوقلعه

 3 4 ندارد ندارد 1 3بادنی

 حياط دار چندضلعی

 4 5 دارد دارد 1 الدينزين

 4 5 دارد دارد 1 آبادامين

 3 5 ندارد دارد 1 بنارويه

 4 5 دارد دارد 1 خورهخان

 4 5 دارد دارد 1 بيدده

 گراسرپوشيده درون

 4 3 دارد ندارد 1 شبلی

 3 3 ندارد دارد 1 كويچه بئل

 3 3 دارد دارد 1 نگ توس

 3 3 دارد دارد 1 خانه سرخ

 3 3 ندارد دارد 1 گدوك

 2 2 دارد ندارد 1 ميرزا عبداهلل خان

 2 2 ندارد ندارد 1 آبادنيام

 3 3 ندارد ندارد 1 هاشمامامزاده

 سرپوشيده برونگرا

 3 1 ندارد ندارد 4 برگه سه تا

 3 1 ندارد ندارد 4 1 یبادن

 3 1 ندارد ندارد 4 2 یبادن

 2 2 ندارد ندارد 4 هاشم

 2 1 ندارد ندارد 4 دشت

 3 1 ندارد ندارد 4 تکيه خانه

 3 1 ندارد ندارد 4 شونو
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 3 1 ندارد ندارد 4 سلطانبركه

 3 1 ندارد ندارد 4 سفيدبركه

 3 1 ندارد ندارد 4 نوشرق تنگه

 3 1 ندارد ندارد 3 دكانتنگه

 3 2 ندارد ندارد 4 2گچينه

 

 بحث و تحلیل -5

ی ی و تحلیل کالبدریگشکل -1-5

 کاروانسراهای حیاط دار مستطیلی

هسته اوليه اين گونه از كاروانسراها شامل يک  

فضای باز )حياط مركزی( و تعدادی فضاهای 

اتاق يا غرفه جهت  عنوانبهمستقل كوچک 

مطالعه استراحت مسافران و كاروانيان است. 

 هااتاقارتباط با حياط و كه  دهدیمنشان  هامونهن

در كاروانسرا از طريق تنها يک در ورودی ايجاد 

يی وجود هاوانچهياشده است كه در دو طرف آن 

دارد. منحصر شدن امکان ورود به كاروانسرا، تنها 

از يک محل، منجر به كنترل بهتر ورود و خروج و 

 . وده استامنيت بيشتر كاروانسرا ب جهينت در

، اتاق نگهبانی و ديوارهای قطور خارجی، هابرج

استحکامات كاروانسراها بودند.  نيترمهم ازجمله

 صورتبه آمدهشيپی هابرجتأمين امنيت، برای 

ساختمان  چهارگوشی شکل در ااستوانهو  رهيدامين

و گاهی اوقات در امتداد ديوارهای خارجی در نظر 

 و ی ورودی اتاق نگهبانیهشت درو  اندشده گرفته

دو رديف پلکان قرار دارد كه مسافران را به  بعضاً

 هااتاق. اين رساندیمی باال و بام كاروانسرا هااتاق

ی و حفاظت دروازه كاروانسرا دبانيدمحيط  منزلهبه

   .بوده است

روش چيدمان فضايی، در اين گونه از كاروانسراها 

یميی دارد و ی فضاهاهيالنقش مهمی در ايجاد 

آن را از عوامل مهم در طراحی معماری با  توان

ی هاهيالهدف امنيت غيرعامل عنوان كرد. 

از خارج به داخل شامل حصار خارجی،  جادشدهيا

در اكثر اين است.  هااتاقحياط و اسطبل، 

و در پنج  هااتاقكاروانسراها عمق دسترسی به 

ه اتاق ، يعنی برای رسيدن باستبعضی موارد چهار 

. در بايد از چهار يا پنج فضای ديگر عبور كرد

موقعيت قرارگيری كاروانسرا مناسب مواردی كه 

عمق بوده يا وجود دفاع عامل مطرح بوده، 

های فضايی كاهش يافته دسترسی و يا تعداد اليه

ی معماری صفوی هاسنتبا توجه به استمرار . است

تحقيقی  در دوره قاجار نتايج اين پژوهش با نتايج

 انددادهكه سهيلی و رسولی در اين خصوص انجام 

 (. 1393همخوانی دارد )رك: سهيلی و رسولی، 

 

ی ی و تحلیل کالبدریگشکل -2-5

 کاروانسراهای حیاط دار چندضلعی

ای و يا فرم كلی اين بناها از خارج دايره 

چندضلعی است؛ اما آرايش فضای داخلی كه 

دارند، چندضلعی  در آن وجود هااتاقحياط و 

های فضايی از خارج به گيری اليهاست. شکل

 داخل همانند كاروانسراهای حياط دار مستطيل

از طريق تنها  هااتاقشکل است. امکان دسترسی به 

يک در ورودی و گذر از هشتی و نگهبانی و 

ورود و خروج از حياط، بيانگر لزوم كنترل 
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اطراف  . با هدف دفاع از محدودهاستكاروانسرا 

ای استوانه صورتبهآمده های پيشكاروانسرا، برج

 اند.در امتداد ديوار خارجی شکل گرفته

عملکرد اين كاروانسراها بيشتر كه  رسدیمبه نظر 

بنابراين دفاع عامل نيز در  نظامی و امنيتی بوده است

افزوده . اندبودهتأمين امنيت اين كاروانسراها مؤثر 

يره و چندضلعی( و شدن دو عامل شکل )دا

دفاع  عنوانبهها و عوارض( موقعيت قرارگيری )تپه

غيرعامل به مجموعه عوامل ذكرشده در دفاع 

غيرعامل كالبدی كاروانسراهای حياط دار 

چندضلعی و همچنين استفاده از دفاع عامل )نيروی 

كاروانسراها بر  گونهنيانظامی و بازدارنده( در 

ها در جهت تمام ظرفيتاهميت امنيت و استفاده از 

حفظ و اشاعه آن به مناطق اطراف حکايت دارد و 

 تأييدی بر عملکرد نظامی آن است.

 

و تحلیل کالبدی  یریگشکل -3-5

 گرادرونسرپوشیده کاروانسراهای 

ی هااتاقنمونه ساده اين نوع كاروانسراها از  

و  گنبددارمركزی يا يک رديف اتاق  گنبددار

. اندشده ليتشک (همان رديف در) اسطبلتعدادی 

و جلوی هستند از هر طرف بسته  اين كاروانسراها

در اين . رنديگیمبادهای مزاحم و برف زمستانی را 

؛ وجود داردكاروانسراها فقط يک ورودی گونه از 

كه نقش مهمی در كنترل فضای داخلی كاروانسرا 

باب  هشتاز تعداد و دفاع غيرعامل دارد. 

 ی اتاقاآن دار باب، چهار شدهیرسبركاروانسرای 

؛ كه گويای توجه نيستندنگهبانی و برج ديدبانی 

 رعامليغكمتر به استحکامات در مبحث دفاع 

پس از  ماًيمستقدر مواردی  هااتاقورود به  است.

هشتی  از ديگر پس یهاگونهدروازه ورودی و در 

فوق بيانگر  یهایژگيواست.  ريپذامکان، يا راهرو

 یهاهيالعواملی همچون استحکامات،  ت كهآن اس

عوامل اصلی در  عنوانبهفضايی و عمق دسترسی 

مطرح كاروانسراها گونه  ايندفاع غيرعامل در 

عوارض بر اين باورند كه  نگارندگان، و اندنبوده

 رگذاريتأثجغرافيايی و توپوگرافی از عوامل اصلی 

بوده در دفاع غيرعامل در كاروانسراهای اين مناطق 

  .است

 

و تحلیل کالبدی  یریگشکل -4-5

 سرپوشیده برونگراکاروانسراهای 

ساده، به  تيغابهبنايی  عموماًاين كاروانسراها  

و  شکلیبيصلچهارگوش با اتاق مركزی شکل 

. اتاق نگهبانی و برج ديدبانی ندهستی جانبی هااتاق

وجود  شدهیبررساز كاروانسراهای  کيچيهدر 

يا  هااتاقاين گروه از كاروانسراها، ندارد. در 

به بيرون مرتبط هستند و يا از طريق راهرو  ماًيمستق

به فضای خارجی ارتباط دارند. عدم توجه جدی به 

عوامل دفاع غيرعامل در كاروانسراهای اين منطقه، 

تواند ناشی از وجود آرامش و امنيت مبتنی تنها می

متغيرهای  تحليل كمّیباشد. بوده بر دفاع عامل 

 . اندآمده 4و  3 یهاجدولدر  شدهیبررس
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 انه پدافند غيرعاملی پژوهش از منظر عناصر معمارهاافتهتحليل ي -3جدول 

 گونه
اتاق  تعداد ورودی

 نگهبانی

برج 

 1بيش از  1 ديدبانی
F % F % F % F % 

 66 12 77 14 0 0 100 18 حياط دار مستطيلی

 80 4 100 5 0 0 100 5 حياط دار چندضلعی

 50 4 50 4 0 0 100 8 گراسرپوشيده درون

 0 0 0 0 100 12 0 0 سرپوشيده برونگرا

 47 20 53 23 28 12 72 31 مجموع

 

در  هانمونهكه تمامی  دهدیمجدول فوق نشان 

دار )مستطيلی و چندضلعی( و گونه حياطگونه 

فقط دارای يک ورودی  گرادرونسرپوشيده 

همگی كاروانسراهای  كهیدرحال. ندابوده

. اندداشتهسرپوشيده برونگرا بيش از يک ورودی 

كه در  دهدیمنشان  هابرجبررسی اتاق نگهبانی و 

مواردی كه نه دفاع عامل حضور داشته و نه 

عوارض طبيعی منطقه به كمک معمار آمده، 

از عناصر كالبدی )اتاق نگهبانی و  یريگبهره

افته و هرگاه كه يکی از دو عامل ( افزايش يهابرج

مذكور )دفاع عامل و عوارض جغرافيايی( افزايش 

كالبدی بنا  یهاتيقابلاز  یريگبهرهيافته، از ميزان 

در كاروانسراهای  كهینحوبهكاسته شده است 

( فارسجيخلگونه سرپوشيده برونگرا )در كرانه 

م به چش یباندهيد یهابرجنشانی از اتاق نگهبانی و 

 . ديآینم

 

دار كه در گونه حياط دهدیمنشان  4جدول

، هااتاق)مستطيلی و چندضلعی( عمق دسترسی به 

با افزايش عامل  كهیدرحالچهار و پنج بوده است 

عوارض طبيعی )در مناطق كوهستانی، گونه 

به دو و سه  هااتاق( عمق گرادرونسرپوشيده 

كرانه كاهش يافته است. با حضور دفاع عامل در 

)گونه سرپوشيده برونگرا( اين عمق به  فارسجيخل

، رسيدن به گريدعبارتبهدو و يک رسيده است. 

در اين گونه از كاروانسراها بسيار آسان و  هااتاق

كم بوده است. بررسی تعداد  هااتاقدر نتيجه امنيت 

 . دهدیمی فضايی نيز نتايج مشابهی را نشان هاهيال

 
 (مأخذ: نگارندگان)ی پژوهش از منظر تحليل كالبدی هاافتهتحليل ي -4جدول 

 گونه

 تحليل كالبدی

 ی فضايیهاهيالتعداد  هااتاقعمق دسترسی به 

1 2 3 4 5 2 3 4 

F % F % F % F % F % F % F % F % 
 67 12 33 6 0 0 89 16 11 2 0 0 0 0 0 0 حياط دار مستطيلی

 80 4 20 1 0 0 100 5 0 0 0 0 0 0 0 0 حياط دار چندضلعی

 5/12 1 5/62 5 25 2 0 0 0 0 75 6 25 2 0 0 گراسرپوشيده درون

 0 0 86 10 14 2 0 0 0 0 0 0 14 2 86 10 سرپوشيده برونگرا

 40 17 51 22 9 4 49 21 5 2 14 6 9 4 23 10 مجموع
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 یریگجهینت -6

هرچند سير تغيير و تحول معماری كاروانسراهای 

دوار تاريخی )از ساسانيان تا صفويه( ايران در ا

متأثر از علل و عوامل مختلفی همچون اقليم، 

فرهنگ، مذهب، مهارت و... بوده است، اما در 

گيری هر ساختاری )ساختارهای حکومتی، شکل

...( نيازهای كاربردی مردم نقشی و شهری، معماری

. زنندیمدارند و حرف اول را  بر عهدهبنيادين را 

ترين نيازهای مردم يکی از اساسی هاروانكاامنيت 

و است بوده و ضامن ثبات و رونق اقتصادی 

معماری كاروانسراها بر همين اساس و با هدف 

. البته واضح است اندگرفتهیمتأمين امنيت، شکل 

گيری اجزای كه عوامل گوناگونی در شکل

 . اندداشته ريتأثمختلف كاروانسراها 

كه موقعيت راهبردی  دهدیممطالعه حاضر نشان 

و نقش مهم اين  فارسجيخلكرانه  یهاجاده

مسيرهای تجاری در سطح بازرگانی و اقتصاد 

دفاع عامل(  صورتبهرا ) هاآنكشور، تأمين امنيت 

است. لذا در  ساختهیماز سوی حکومت ضروری 

كاروانسراهای اين منطقه حفظ امنيت بر عهده 

از  یريگرهبهو شده نكالبد معماری نهاده 

معماری برای دفاع غيرعامل كاماًل  یهاتيظرف

 ناديده گرفته شده است.  

در مناطقی كه عوارض طبيعی و موقعيت 

جغرافيايی وجود داشته، معمار با هوشمندی در 

انتخاب مکان بهينه برای كاروانسرا از اين عوارض 

نهايت استفاده را برده و عناصر معماری را كاهش 

ساخت  یهانهيهزن كار باعث كاهش داده است. اي

نيز شده است. الزم به ذكر است كه بعضی از 

عالوه بر داشتن موقعيت  شدهیبررس یهانمونه

عناصر كالبدی نيز بهره  مناسب جغرافيايی از

اهميت مسير  كه اين امر رسدیم. به نظر اندگرفته

  . دهدیميا منزل را نشان 

طبيعی دفاع عناصر نه عمدتاً در مناطقی كه 

 داشته)نظير كوه و رودخانه و ... ( وجود  رعامليغ

دفاع عامل توجيه نداشته يا  نه به داليل مختلف،و 

تا برای  كردهیممقدور نبوده است، معمار سعی 

تأمين امنيت از عناصر كالبدی حداكثر بهره را 

، ايجاد اتاق نگهبانی و هایورودبگيرد و با كاهش 

زودن عمق دسترسی و تعداد ی و افباندهيدبرج 

در  رعامليغی فضايی تا حد ممکن به دفاع هاهيال

 ی احتمالی بپردازد. هاتهاجممقابل 

كه  دهدیممطالعه حاضر همچنين نشان 

و  (مستطيلی و چندضلعی)كاروانسراهای حياط دار 

در  یيهاشباهت گرادرونكاروانسراهای سرپوشيده 

تأمين امنيت  ی از عناصر كالبدی برایريگبهره

كاروانسراهای سرپوشيده  كهیدرحال؛ اندداشته

 دارند. هاگونهی متفاوتی با ساير هایژگيوگرا برون

و تضمين مال و  هاكاروانامنيت  كهنياسخن آخر 

جان مردم، نشانی از قدرت سياسی و اقتصادی 

است و معماران هوشمند  رفتهیمحکومت به شمار 

يت مسير تجاری، از نوع و اهم برحسبايرانی 

شرايط محيطی و اقليمی، عوارض جغرافيايی و 

عناصر كالبدی موجد امنيت، برای ايجاد يا ارتقای 

 . اندبردهیمامنيت كاروانسراها بهره 

 

 



 327                                  ی کالبدی دفاع غیرعامل در معماری کاروانسراهای عصر صفویهاشاخصهمطالعه تحلیلی 

 

 منابع و مآخذ

 قرآن كريم. -

راهای صفوی و چگونگی احيای (. بررسی كاركرد و جزئيات معماری كاروانس1396) .زاده، آرمين و قاراخانی، عليرضاابراهيم -

 ی عمران، معماری و شهرسازی ايران معاصر.المللنيب. تهران: كنفرانس هاآن

 (. الزامات معمارانه در دفاع غيرعامل پايدار. تهران: انتشارات دانشگاه شهيد بهشتی.1392) .اصغريان جدی، احمد -

ی هادورهدر معماری و شهرسازی  رعامليغدفاع( پدافند )بومی  دانش (.1395) .احسان ديس ی،هاشمريم؛ احمد اصغريان جدی، -

 .42 -7(، 1394)بهار و تابستان  3 مارهدوم، ش سال .ی بومی ايرانهادانش. هاتجربهاين  افتهيتکاملی هانمونهتاريخی ايران و 

؛ مطالعه شهرهای تاريخی ايران (. بررسی مالحظات دفاعی در1394) .انيس ،منجزی داوودیو رضا  ،احمدی؛ سعيد ،امانپور -

 .14 -1(، 1394)زمستان  4 ماره، ش6دوره  .پدافند غيرعامل موردی بافت قديم شهر دزفول.

 (. استحکامات دفاعی در ايران دوره اسالمی. تهران: سازمان ميراث فرهنگی.1376) .پازوكی طرودی، ناصر -

 .و رباط. تهران: سازمان ميراث فرهنگی كشور راه (.1370) .اهلل كرامت كريم و افسر،محمد پيرنيا، -

(. مطالعه عناصر معماری فضاهای ورودی؛ موارد بررسی كاروانسراهای صفوی خراسان 1393تاتاری، مهدی و نيستانی، جواد. ) -

 . 120 -109(، 1393)بهار و تابستان  21. شماره یشناسباستانرضوی. پيام 

دفاع غيرعامل در دژ قلعه كوه قائن.  یهامؤلفه(. 1396ی، حسين و عبداللهی، مهسا. )تقوی، عابد؛ فرزين، سامان؛ كوهستان -

 . 54 -41(، 1396)تابستان  27پژوهشنامه خراسان بزرگ. سال هشتم، شماره 

 -41(، 1385)بهار  2اول در رونق تجاری ايران. پژوهشنامه تاريخ. شماره  عباسشاه یهااستيس(. 1385ثواقب، جهانبخش. ) -

60 . 

(، 1391)پاييز  26(. نقش صفويان در رشد كاروانسراها. تاريخ. شماره 1391، فرزين. )یآبادیعلثواقب، جهانبخش و نجفی  -

42- 68 . 

. رعامليغ(. دفاع و امنيت در شهرهای ايرانی اسالمی از منظر پدافند 1395) .محمدرضا ی؛ موحد، علی و بشارتی،مهد حشمتی، -

 .86 -59(، 1395)تابستان  82 ماره، ش15دوره  .ی دفاعیهاپژوهشمديريت و 

دوره اول،  .یشناسانسانشناختی كاروانسراهای عصر صفوی. نامه (. بررسی انسان1382) .، احسانلر افشارالدين؛ ، جاللفر عيرف -

 .60 -37(، 1382)پاييز و زمستان  4 مارهش

 -76(، صص 1380)بهار و تابستان  32 ماره، ش11دوره  .و پناهگاه شهری. صفهريزی پدافند (. برنامه1380) .اهلل زياری، كرامت -

89. 

 .(. مطالعه تطبيقی نحو فضای معماری كاروانسراهای دوره قاجاريه. هويت شهر1393) .نسترن و رسولی، نيالدجمال سهيلی، -

 .60 -47 (،1395)تابستان  26پياپی  ماره، ش2 ماره، ش10دوره 

ها. ترجمه عيسی بهنام. تهران: سازمان ملی های كوچک ميان راه(. كاروانسراهای ايران و ساختمان1362) .سيرو، ماكسيم -

 حفاظت آثار باستانی.

 دوره صفويان. تهران: نشر پازينه. نيزمرانيا(. كاروانسراهای 1394) .هيراض و خاقانی، بالل شانواز، -

 . 182 -145 (، 1392)تابستان  55 مارهش .یپژوهخيتارنسرا. (. تاريخچه كاروا1392) .زالوآبی، آرشصبوری  -

 (. كاربست شهرسازی و پدافند غيرعامل. تهران: دانشگاه صنعتی مالک اشتر. 1390) .عرب، اميرحسين -

(. قلعه شاهدژ، پيشرو در اصول دفاع 1399، محمدامين. )زادهیحاجفرزين، سامان؛ جانفدا، مجتبی؛ كوهستانی، حسين و  -

(، 1399)بهار و تابستان  26تاريخی ايران و اسالم. شماره  یهاپژوهشيرعامل دوره اسماعيليان در قهستان )خراسان جنوبی(. غ

185- 205 . 



 1399نشریه معماری اقلیم گرم و خشک. سال هشتم، شماره یازدهم، بهار و تابستان                                      328

 

 

های توسعه كالبدی در (. بررسی نقش طرح1390) .كامران، حسن؛ وارثی، حميدرضا؛ پريزادی، طاهر و حسينی امينی، حسن -

)پاييز و  17 ماره، ش9دوره . ایرد پدافند غيرعامل؛ نمونه موردی: شهر سنندج. جغرافيا و توسعه ناحيهيی شهری با رويکپراكنده رو

 .209 -179(، 1390زمستان 

، 37دوره . مركز ايران. اثر دار اطيح(. بررسی سير تحول معماری كاروانسراهای 1395) .كاويان، مجتبی؛ غالمی، غالمحسين -

 .65 -49(، 1395 زمستان) 75 مارهش

(. نگاهی به مفهوم تاريخ دفاع غيرعامل در عصر اسالمی. مطالعات تاريخ 1392كريمی، عليرضا و علی پور سيالب، جواد. ) -

 .116 -93(، 1392)پاييز  18اسالم. سال پنجم، شماره 

وانسراهای دوره (. ساختار امنيتی كار1396، محسن. )يیناصر قراكوهستانی، حسين؛ ملکی، هومن؛ موفق، محمدحسين و  -

 . 82 -67(، 1396)بهار  12صفويه. مطالعات تاريخ انتظامی. شماره 

 (. معماری ايران دوره اسالمی. تهران: انتشارات سمت.1393) .وسفيمحمد كيانی،  -

 ی ايران.(. فهرست كاروانسراهای ايران. تهران: سازمان ملی حفاظت آثار باستان1362) .ولفرام و كاليس، وسفيمحمد  كيانی، -

 (. كاروانسراهای ايران. تهران: سازمان ميراث فرهنگی كشور.1373) .ولفرام و كاليس، وسفيمحمد  كيانی، -

(. بررسی و شناخت مسير تاريخی بندرعباس به الر و كاروانسراهای موجود در آن. 1397گردكانی، زبيده و انيسی، عليرضا. ) -

 . 87 -69(، 1397)زمستان  83اثر. شماره 

(. گذری تاريخی بر هنر و معماری اسالمی؛ نقد كتاب هنر و معماری اسالمی از رابرت هيلن براند. 1393مخبر دزفولی، فهيمه. ) -

 . 140 -133(، 1393)بهار و تابستان  2و  1نقد كتاب تاريخ. شماره 

 ملی و شهر. تهران: نشر انتخاب. (. پدافند غيرعامل، امنيت 1394) .موغلی، مرضيه؛ متقی، افشين و حسينی امينی، حسن -

 ی فرهنگی.هاپژوهش(. كاروانسرا در ايران. تهران: دفتر 1393) .ی، سعيدكاخکهاديزاده  -

 شيرازی، تهران: نشر روزنه. زاده اهللتيآ(. معماری اسالمی. ترجمه باقر 1379) .ند، روبرتهيلن بر -
- Hausen, K. (2013). Active vs. Passive defense against a strategic attacker. International Game Theory Review. 

Vol. 13(1): 1-12. 
- Lacina, B. (2006). Explaining the severity of civil wars. Journal of Conflict Reso- lution. 50 (2): 89–276. 
- Nagaraj, A. (2015). Protection of simple series and parallel systems with components of different values. 

Reliability Engineering and System Safety. 87: 315- 323. 

 
 



Architecture in Hot and Dry Climate                                           Vol.8, No.11, Spring & Summer 2020 

 

Original Research Article 

 

Analytical Study of the Physical Characteristics of Passive Defense in the 

Architecture of Safavid Caravanserais 

 
Mohsen Tabassi1*, Hasan Naseri Azghandi2 

 

1- Architecture Department, Faculty of Art & Architecture, Islamic azad University, Mashhad Branch 

2- Department of Architecture, Islamic Azad University, Mashhad Branch 
 

 
Abstract 

A study of the Safavid history shows that security can be a factor in the emergence of 

political authority and can directly affect trade and the economy. The concept of defense is 

of two types, active defense and passive defense. Although both have the same goals, their 

methods are very different. The purpose of this study is to study the caravanserais of the 

Safavid period from the perspective of passive defense. The study adopts a positivist 

approach to the subject in terms of research methodology, and, in terms of the purpose, it is 

based on comparative descriptions. The variables obtained based on documentary studies are 

the geographical location and importance of the roads, the plan forms (including rectangular 

and polygonal courtyards and introverted and extroverted roofed spaces), elements related to 

passive defense (including number of entrances, guard rooms and watchtowers) and physical 

analysis (including depth of access to rooms and the number of spatial layers). These 

variables focus on passive security and defense. Totally, 43 Safavid caravanserais are 

classified into four groups (rectangular with a courtyard, polygon with a courtyard, roofed 

introverted and roofed extroverted spaces), and the principles of passive defense are 

examined in them. The results show that rectangular and polygonal courtyard caravanserais 

as well as introverted indoor caravanserais have many similarities in terms of using physical 

elements for security. Extroverted indoor caravanserais, on the other hand, have different 

characteristics from other the types. In fact, the study shows that, mainly in areas where the 

natural elements of passive defense (such as mountains and rivers) do not exist and (for 

various reasons) agent defense is not justified or impossible, the architect has tried to provide 

most of the physical elements of security and passive defense against possible attacks by 

reducing entrances, creating a guard rooms and watchtowers, and increasing the depth of 

access and the number of layers of space as much as possible. In addition, the strategic 

position of the Persian Gulf coastal roads and the important role of these trade routes at the 

level of trade and economy of the country have made it necessary for the governments to 

ensure their security as an agent of defense. Therefore, in the caravanserais of this region, 

maintaining less security has been entrusted to the body of architecture. The results generally 

show that the variety of active defense and passive defense factors in caravanserais depends 

on the geographical location, the importance of the routes, and the architectural form of the 

caravanserais. 
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