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 -1دانشیار ،دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد مشهد ،مشهد ،ایران
 -2دانشجوی دکتری ،دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد مشهد ،مشهد ،ایران
(دریافت ،1399/05/10 :پذیرش)1399/06/29 :
چکیده
مطالعه تحوالت دوره صفويه بيانگر آن است كه عالوه بر عوامل گوناگون ،امنيت نيز يکی از زيربناهای الزم برای شکلگيری
اقتدار و ثبات سياسی ،تضمين تجارت و بازرگانی ،اقتصاد شکوفا ،ايجاد شبکه منظم راهها و ...بوده است .هرچند تاريخ پرنوسان
اين دوره و نبردهای متعدد پادشاهان صفوی با سپاهيان عثمانی و ازبکها نشان میدهد كه مفهوم امنيت در آن روزگار معنای
چندانی نداشته است اما همين موضوع سبب شده تا در تمامی دورهها برای تأمين امنيت راهها به مکانيابی و شکل معماری
كاروانسراها توجه شود .در حوزه امنيتی ،مفهوم دفاع ،به دفاع عامل و غيرعامل قابلتفکيک است .اگرچه اهداف و جهتگيری
هر دو حوزه مبتنی بر حفظ امنيت و كاهش آسيبپذيری در زمينههای مختلف انسانی ،اقتصادی ،اجتماعی ،سياسی و حاكميتی
است اما تدابير به كار گرفتهشده در حوزه دفاع غيرعامل ،متفاوت از دفاع عامل است .هدف اصلی اين پژوهش ،بررسی و تحليل
شاخصههای كالبدی دفاع غيرعامل در معماری كاروانسراهای دوره صفوی بهمنظور بازشناسی نقش معماری در تأمين امنيت است.
شناخت عوامل و عناصر كالبدی ايجاد امنيت در معماری كاروانسراها میتواند در شناخت هرچه بيشتر ارزشهای معماری گذشته
و پيوند آن با دانش جديد در حوزه معماری و پدافند غيرعامل نيز مؤثر باشد .روش پژوهش حاضر ،توصيفی تحليلی است و جهت
دستيابی به اطالعات موردنياز از مطالعات اسنادی بهره گرفته شده است .در راستای هدف فوق ،اصول پدافند غيرعامل از
ديدگاه متخصصان اين حوزه ،در كاروانسراها مورد شناسايی قرارگرفته و با تطبيق اين اصول با چهلوسه باب كاروانسرا در چهار
گروه شکلی و در اقليمهای گوناگون جدولی حاصل آمده كه بيانگر ميزان توجه به هر يک از عناصر كالبدی ايجاد امنيت در
گونههای متفاوت است .نتايج حاصل از نمونههای مذكور بيانگر آن است كه رابطه و ميزان كاربرد هريک از عوامل دفاع عامل و
يا غيرعامل در كاروانسراها ،وابسته به موقعيت جغرافيايی و وضعيت اقليمی منطقه ،اهميت راهها و عملکرد كاروانسراها متغير بوده
و در شرايطی كه دفاع عامل ،به هر دليلی مقدور نبوده از قابليتهای معمارانه دفاع عامل به بهترين شکل ممکن بهره گرفته شده
است.
کلید واژهها :معماری ،كاروانسرا ،پدافند غيرعامل ،صفويه

*-نويسنده مسئولEmail:mohsentabasi@mshdiau.ac.ir :
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 -1مقدمه

میانداخته است .بنابراين انسان در تالش برای

انسانها در طول تاريخ به داليل و انگيزههای

مقابله با تهديدات و ايجاد امنيت ،اقداماتی را در

متفاوت همچون تجارت ،سياحت و زيارت،

سه حوزه پيشگيری ،مقابله و اقدام برای بازگشت

ديدوبازديد و ...همواره در حال جابهجايی و سفر

به شرايط قبل از حادثه دنبال كرده است .دفاع

بوده و هستند .از مهمترين لوازم سفر ،وجود

غيرعامل ازجمله مباحثی است كه در دورههای

ساختمانی برای آسايش و محافظت از خطرات در

مختلف تاريخی موردتوجه بوده است .با نگاهی به

طول مسير بوده است .بدين منظور ايرانيان به

تاريخ ايران ،میتوان نقش حکومتهای باثباتی

هنرمندانهترين شکل ،كاروانسراهايی را در طول

همچون صفويان را بر گسترش راهها و ارتباطات،

مسيرهای ارتباطی بنا نهادهاند كه اين ،گونه

با اهداف مختلف اجتماعی ،تجاری ،مذهبی،

ارزشمندِ معماری ،در دوره صفويه به اوج و تکامل

سياسی ،نظامی و امنيتی مشاهده كرد .تأسيسات

خود رسيده است؛ لذا شناخت وجوه مختلف

ميان راهی همچون كاروانسراها ،ميلها ،پلها،

معماری اين بناها میتواند گامی مؤثر در شناخت

راهدارخانهها و ...ازجمله بناهايی هستند كه

هرچه بيشتر ارزشهای معماری گذشته باشد.

نقشهای مختلفی را در راستای اهداف فوق بر

در خصوص كاروانسراها ،منابع متعددی نگاشته

عهده داشتهاند و از اين ميان ،كاروانسراها يکی از

شدهاند كه از مهمترين آنها میتوان به كتابهای

ن آنها به شمار میروند.
مهمتري ِ

كاروانسراهای ايران (كيانی و كاليس،)1373 ،

فارغ از انواع تقسيمبندیهای شکلی ،همواره

كاروانسرا در ايران (هاديزاده كاخکی )1393 ،و

امنيت ،اقامت و تجارت از مهمترين عوامل در

كاروانسراهای ايرانزمين ،دوره صفويان (شانواز و

مکانيابی و شکلگيری كاروانسراها بودهاند.

خاقانی )1394 ،اشاره كرد كه كاروانسراها را از

پژوهش حاضر با توجه به تفاوت آشکار در

جنبههای گوناگون ازجمله تاريخی و گونهشناسی

كاروانسراهای مناطق مختلف با نگاهی تحليلی به

كالبدی ،بررسی كردهاند .ازجمله منابع مرتبط با

بررسی تفاوتهای كالبدی آنها از ديدگاه امنيت

پدافند غيرعامل و معماری نيز میتوان به كتاب

و پدافند غيرعامل میپردازد .بدين منظور

الزامات معمارانه در دفاع غيرعامل پايدار (اصغريان

كاروانسراهای دوره صفوی (با تأكيد بر دوره

جدی )1392 ،اشاره كرد .ولی تاكنون هيچ مقالهای

شاهعباس اول) موردتوجه قرار گرفتهاند .هدف

با نگاه تحليلی به بررسی معماری كاروانسراها از

اصلی اين پژوهش ،بررسی و تحليل شاخصههای

منظر دفاعی و امنيتی نپرداخته است.

كالبدی دفاع غيرعامل در معماری كاروانسراهای

بدون شک يکی از كاركردهای كاروانسراها،

دوره صفوی بهمنظور بازشناسی نقش معماری در

جنبه امنيتی آن بوده است .تهديد و خطر همواره

تأمين امنيت است .با توجه به اين هدف ،اين سؤال

جزئی جدانشدنی از سفر و جاده بوده كه

مطرح است كه در روزگار صفوی ،كالبد معماری

سرمايههای مادی و حتی جان انسانها را به خطر

كاروانسراها در اقليمهای گوناگون چه نقشی در
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تأمين امنيت و دفاع غيرعامل داشتهاند؟ فرضيه

و آفند تشکيل شده است .در فرهنگ و ادب

پژوهش بر سه اصل مبتنی است:

فارسی ،پَد پيشوندی است به معنای ضد و هرگاه

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

قبل از واژهای قرار گيرد معنای آن را معکوس می

داشته است ،بهرهگيری از ظرفيتهای معماری

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

برای دفاع غيرعامل به حداقل كاهش يافته است.

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

 .2در ساير مناطق ،اگر عناصر طبيعی دفاع غيرعامل

پدافند عامل را به معنای دفاع عملگرا در برابر

(بهعنوانمثال كوهستان) وجود داشته ،در معماری

تهاجمهای نظامی دانستهاند؛ بنابراين پدافند

كاروانسرا از اجزاء و عناصر كالبدی دفاعی

غيرعامل ،مجموعه سياستها و اقداماتی است كه

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

بدون نياز به استفاده از تجهيزات نظامی ،قادر به

است هرچند بهكارگيری اين عناصر منتفی نيست.

حفظ امنيت و دفع دشمن و خطر باشد

 .3در مناطقی كه نه عناصر طبيعی دفاع غيرعامل

(.)lacina,2006: 91

وجود داشته و نه دفاع عامل حضور داشته است،

تاريخ نشان میدهد كه شکلگيری تمدنهای اوليه

حداكثر استفاده از عناصر كالبدی دفاع غيرعامل

در جهان همواره با جنگ قرين بوده است .انسانها

انجام شده است.

با پناه گرفتن در غارها و ايجاد برج و بارو و قالع
محکم و مرتفع و حفر خندق در جهت پيشگيری از

پرسش پژوهش

حمالت دشمن و حفظ جان و ايجاد امنيت گروهی

 -در روزگار صفوی ،كالبد معماری كاروانسراها

اقدام نمودهاند ( .)Nagaraj, 2015: 319ايرانيان نيز

در اقليمها ی گوناگون چه نقشی در تأمين امنيت و

همواره با تهديدها و تهاجمها مواجه بوده و سعی

دفاع غيرعامل داشتهاند؟

داشتهاند تا با روشهای گوناگون و بهصورت
غيرعامل از خود دفاع كنند .ازجمله تدابير دفاع

 -2مبانی نظری تحقیق

غيرعامل در دورههای مختلف تاريخی میتوان به

 -1-2واژهها ،تعاریف و اصطالحات

موارد زير اشاره نمود.

تخصصی

در تمدن اورارتو ،قلعه در مرتفعترين نقاط ايجاد

الف .پدافند غیرعامل :پدافند غيرعامل بهعنوان

میشد و اگرچه اين نقاط دارای ارزش دفاعی

راهبرد دفاعی در مديريت سرزمين ،اهميت ويژهای

ويژهای بودند ،اما اورارتوها به آن اكتفا نکرده و

دارد .اين واژه در انگليسی  Passive Defenseنام

با استفاده از امکانات زمين و توپوگرافی در سنگ-

دارد كه در مقابل اصطالح  Active Defenseقرار

چينیِ ديوارهای دفاعی ،روشهای گوناگونی را به

میگيرد .قرارگيری واژه  Passiveداللت بر

كار بستند .در دوره ماد نيز استفاده از عوامل

استفاده از امکانات غيرنظامی دارد ( Hausen,

محيطی با هدف دفاعی بهخوبی به كار گرفته شده

 .)2013: 6در فارسی نيز ،واژه پدافند از دو جزء پَد

است .در اين دوره ،دژها بر باالی ارتفاعات و
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عوارض طبيعی ساخته میشدند .ويژگی خاص اين

هجرت پيامبر (ص) نيز خداوند متعال با استفاده از

شهرها قرارگيری در ارتفاع و دژهای چنداليه بود

شگردهای اختفاء و فريب كه از اصول پدافند

كه هرقدر به محل اقامت حاكم نزديک میشد،

غيرعامل است ،مانع از دسترسی كفار قريش به

مستحکمتر بود .در دوره هخامنشی ،به عواملی

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

مانند ارتفاعات و رودخانه (بهعنوان عوامل طبيعی)

در نامه  12نهجالبالغه میفرمايند :آنگاهكه در

و ايجاد حصارها و برجهای دفاعی (عوامل

ميدان جنگ در مقابل دشمن قرار گرفتيد ،میبايد

مصنوع) در جهت ايجاد امنيت اشاره شده است.

قرارگاه شما در دامنه كوهها و تپهها و يا در كنار

شهرهای دوره اشکانی ،اكثراً يک دروازه بيشتر

رودها باشد تا پوشش و حفاظ شما شود و شما را

نداشتند و اشکانيان از طرحهای مدوّر در جهت

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

مقابله با اوضاع پر از تنش آن دوران استفاده می

بيانگر آن است كه هرگونه اقدامی كه جامعه

كردند .در دوره ساسانی اگرچه ساخت شهرهای

انسانی ،محيط طبيعی و مصنوع آن را با رويکرد

دايرهای ادامه يافت ،اما با توجه به امنيت بيشتر

حفاظت محور و اقدام غيرنظامی بيمه كند ،پدافند

نسبت به دوره اشکانی ،از شکل چهارضلعی نيز

غيرعامل به شمار میرود .پدافند غيرعامل بيش از

بهره گرفته میشد .همانگونه كه مشخص است از

آنکه تابع استحکام سازهها باشد ،پيرو قاعده

پدافند غيرعامل در جهت ايجاد امنيت

پيشگيری است (كامران و همکاران:1390 ،

سکونتگاهها ،بهويژه شهرهای مهم يا تأسيسات

.)109

بينراهی استفاده میشده است .استحکامات دفاعی

ب .کاروانسرا :از كلمه كاروانسرا به خانه يا

و تدابير حفاظتی فوق ،بيانگر تفکر و انديشههای

سرای كاروان تعبير شده و محلی بوده است كه

دفاعی با تکيه بر اصولی است كه امروزه ما آنها را

مسافران بهطور موقت در آن اقامت میكردهاند.

بهعنوان تدابير دفاع غيرعامل میشناسيم .مراكز

كاروانسرا در بعضی متون كاروانگاه ،كاروانگه و

هرقدر حساستر و حياتیتر ،تدابير حفاظتی آنها

كاروان خانه نيز بهكار رفته است (هاديزاده

پيچيدهتر و پيشرفتهتر بوده است (امانپور و

كاخکی .)60 :1393 ،كاركردهای گوناگونی

همکاران.)1394 ،

جهت كاروانسرا عنوان شده است ،برخی از گونه

موضوع پدافند غيرعامل در متون دينی نيز بارها

شهری آن به كانون مبادله كاال و نوعی مهمانخانه

مورداشاره بوده است .ازجمله خداوند در آيه  80از

در مشرق زمين نام برده و گونه برونشهری آن را

س
سوره مباركه انبياء میفرمايد :وَ عَلَّمْنَاهُ صَنْ َعةَ َلبُو ٍ

محلی امن برای حفاظت و آسايش كاروانيان عنوان

صنَکُم مِّن بَأْ ِسکُ ْم َفهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ .ما به
لَّکُمْ ِل ُتحْ ِ

كردهاند (ابراهيمزاده و قاراخانی.)2 :1396 ،

او [حضرت داوود (ع)] ساخت زره را تعليم

ريشه واژه كاروانسرا از كاربات ،به معنی خانه

نموديم تا شما را از آسيب جنگ در امان بدارد،

كاروان اخذ شده است .هيلن برند كاروانسرا را

پس آيا از شکرگزارانيد؟ (انبياء .)80 :در جريان

مکانی میداند كه كاروانيان برای تجارت و برای
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ممانعت از راهزنان و موانع طبيعی در آن رفتوآمد

راه ورودی و يا خروجی شهرها بوده است ،اما در

داشتهاند (هيلن برند .)397 :1379 ،صبوری

دوره صفويه به دليل گسترش امنيت و تجارت،

زالوآبی ،كاروانسرا را تركيبی از كاروان به معنی

رباط و كاروانسرا مفهوم واحدی يافتند (شانواز و

جمعی مسافر كه بهصورت گروهی سفر میكنند و

خاقانی .)19 :1394 ،درمجموع ،كاروانسرا

سرا به معنی خانه و مکان میداند ،كه هر دو بخش

ساختمانی بزرگ در بيرون شهر يا درون شهر بود

اين كلمه برگرفته از زبان پهلوی ساسانی است

كه كاروانيان در وهله اول برای اهداف تجاری و

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

بعدها جهت مقاصد نظامی ،سياسی ،دينی و

كه بعضاً مترادف با كاروانسرا بهكاررفته است ،می

اجتماعی از آن بهره میبردند .معماری آن بستگی

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

به جغرافيای منطقه داشت و از امکانات خدماتی و

اشاره كرد .اگرچه اين عنوانها در بررسیهای

رفاهی نيز برخوردار بود( .همان.)20 :

دقيقتر از ديدگاه كاركردی و جايگاه با يکديگر
متفاوتاند ،اما ازنظر معماری در يک خانواده قرار

 -2-2مرور ادبیات پژوهش

میگيرند .بهعنوانمثال ،واژه ساباط كه ريشه در

الف .منابع درباره کاروانسراها :هرچند

زبان ايران باستان دارد ،از دو بخش سا و بات

ساخت كاروانسراها در طول دوره صفوی رواج

تشکيل شده است؛ سا به معنی آرامش و بات به

داشته اما دوره شاهعباس اول را میتوان دوران

معنی ساختمان و آبادی است و در اصطالح

شکوفايی معماری كاروانسراها ناميد .در اين دوره

معماری به معنای گذرهای سرپوشيده قوسی ،محل

با بهبود شرايط اقتصادی و امنيتی ،راههای مناسب

استراحتگاه عابران است كه گاه از آن در نقش

كاروانی توسعه يافت و در نتيجه آن،

كاروانسرا استفاده شده است (پيرنيا و افسر:1370 ،

كاروانسراهای جديدی ازنظر شکل و كاركرد و با

.)124

هدف رونق تجارت بنا شدند .در اين دوره عالوه

واژه خان در زبان تازی بهطور مطلق بهجای

بر ارتقای كيفی كاروانسراها ،رشد كمّی آنها كه

كاروانسرا به كار رفته است (شانواز و خاقانی،

بنا بر روايتی  999باب بوده است نيز بايد موردتوجه

 .)18 :1394تيم و يا تيمچه نيز كاروانسراهای

قرار گيرد .اگرچه برای كاروانسراهای دوره

بزرگ و كوچک شهری هستند؛ اما در اين ميان،

صفوی عملکردهای ديگری ازجمله كاركرد

واژه رباط بيشتر از ديگر عناوين با معنای

امنيتی -نظامی ،خدماتی -رفاهی ،سياسی -خبری،

كاروانسرای بينراهی مرتبط است .رباط در آغاز

اقتصادی ،اجتماعی ،مذهبی و حتی كاركردهای

معنای نظامی داشته و بهمرور به معنای كاروانسرای

غيراخالقی نيز ذكر شده است (رك :شانواز و

مستحکم سر راه به كار رفته است (هاديزاده

خاقانی )1394 ،اما بررسی منابع ،گويای آن است

كاخکی .)60 :1393 ،كلمه رباط در اصل يک

كه تجارت و امنيت همچنان مهمترين كاركرد

واژه عربی است و به معنای اردوگاه نظامی در كنار

اكثر كاروانسراهای اين دوره است .ازجمله
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كتابهايی كه تماماً و يا بخشی از آنها به بررسی

راه ،ضمن اشاره به راههای بازرگانی ايران ،معرفی

كاروانسراها پرداختهاند میتوان به موارد زير اشاره

كاروانها و وسايل حملونقل ،تقسيمبندیهای

نمود.

مختلفی از كاروانسراها ،بر اساس منابع مالی

كيانی و كاليس در كتاب فهرست كاروانسراهای

ساخت ،موقعيت جغرافيايی و شيوه ساخت ارائه

ايران به معماری انواع كاروانسراها ازنظر اقليمی و

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

شکلی و تهيه جدولهايی از فهرست كاروانسراها

كاروانسراها را به دو دسته كاروانسراهای مناطق

به تفکيک هر استان پرداختهاند .اما تصويری كه از

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

فقط

هاديزاده كاخکی در كتاب ،كاروانسرا در ايران،

كاروانسراهای مناطق مركزی ايران را در بر می

به بررسی كاروانسراها از وجوه گوناگون ازجمله

گيرد و قابلتعميم به ساير مناطق نيست (كيانی و

انواع راهها ،بناهای وابسته ،كاركردها ،معماری و

كاليس .)5 :1373 ،همچنين ،در تبيين نقش

گونههای مختلف كاروانسرا بر اساس اقليم می-

كاروانسرا ،ضمن تأكيد بر ايجاد امنيت مسافران ،بر

پردازد (رك :هاديزاده كاخکی .)1393 ،وی

نقش خدمترسانی به روستاهای اطراف بهوسيله

كاروانسراهای ايران را در سه گونه اصلی

برخی عناصر تأسيساتی خود مانند نانوايی ،قصابی،

دستهبندی میكند؛ كاروانسراهای كامالً سرپوشيده

آسياب ،مسجد و ...اشاره میكنند (همان .)9 :آنها

مناطق كوهستانی ،كاروانسراهای كرانه خليجفارس

در كتاب ديگری با عنوان كاروانسراهای ايران ،با

و كاروانسراهای حياط دار مناطق مركزی ايران كه

اشاره مجدد به موارد فوق ،با تهيه مستندات و

خود شامل چند گونه مختلف است ازجمله

نقشههای كاروانسراهای مناطق مختلف ايران،

كاروانسراهای مدوّر ،چندضلعی ،با تاالر ستوندار،

مرجعی نسبت ًا كامل از كاروانسراهای ايران تدوين

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

كردهاند كه در پژوهش حاضر موردتوجه قرار

 .)100 -104كيانی نيز در كتاب ،معماری ايران

گرفته است (رك :كيانی و كاليس.)1362 ،

دوره اسالمی ،ضمن بررسی تاريخی ،كاروانسراها

هيلن برند در كتاب ،معماری اسالمی ،در مبحث

ال
را ازنظر اقليمی به سه گونه كاروانسراهای كام ً

كاروانسرا دو كاربرد تجارت و امنيت را برای

پوشيده كوهستانی ،كاروانسراهای كرانه پست

كاروانسرا برمیشمرد (هيلن برند.)397 :1379 ،

خليجفارس و كاروانسراهای حياط دار مركز ايران

وی با مطالعه تحليلی ،نمونههای شاخص

دستهبندی كرده است (رك :كيانی.)1393 ،

كاروانسراها را معرفی میكند (همان )441 :ولی

شانواز و خاقانی در كتاب ،كاروانسراهای

تحليل وی از ساختار معماری كاروانسراها با

ايرانزمين دوره صفويان ،تعريفی ديگر از

انتقادات جدی مواجه است (رك :مخبر دزفولی،

كاروانسرا ارائه میدهند .ازنظر ايشان ،كاروانسرا

 .)1393ماكسيم سيرو در كتابی با عنوان،

ساختمانی بزرگ در بيرون شهر و يا درون شهرها

كاروانسراهای ايران و ساختمانهای كوچک ميان

بوده است كه كاروانيان در وهله اول برای اهداف

معماری

كاروانسراها

ارائه

دادهاند
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تجاری و بعدها جهت مقاصد نظامی ،سياسی ،دينی

در اليه پنجم و داشتن فقط يک راه ارتباط با

و اجتماعی از آن بهره میبردند (شانواز و خاقانی،

فضای مجاور ،امنترين نقطه كاروانسراها محسوب

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

میشوند (همانجا) .كاويان و غالمی چهارچوب

كاركرد و معماری كاروانسراها در دوره صفويه

كلی تحوالت كاروانسراها در دورههای مختلف

میپردازد .نويسندگان ،صلح و ثبات دوره صفويه

تاريخی را در تغييراتی كه به افزايش امنيت و

را دليل بر عدم وجود برجهای نظامی و يا تزئينی

آسايش بيشتر كاروانيان منجر شده است ،جستجو

بودن آنها میدانند (همان.)54 :

كردهاند (كاويان و غالمی .)1395 ،ايشان دوره

مقاالت متعددی نيز درباره كاروانسراها نگاشته

صفوی را دوره فراوانی و به تعبير خود ،انفجار

شدهاند .رفيعفر و لر افشار بر نقش تجارت و

الگوها میدانند و معتقدند كه ساخت كاروانسرا در

بازرگانی در توسعه رونق اقتصادی در دوره صفويه

اين دوره به اوج پختگی رسيده و نمونههای متنوع

و بالطبع گسترش كاروانسراها تأكيد میكنند

با مقياسهای مختلف كالبدی و كاركردی در

(رفيعفر و لر افشار .)46 :1382 ،آنها ضمن مطالعه

ادوار بعدی نيز ادامه میيابد (همان.)64 :

كاروانسراهای واقع در يک مسير ارتباطی به

گردكانی و انيسی در مقاله خود ضمن مطالعه

مطالعات

تاريخی مسير بندرعباس به الر در دوره صفوی از

انسانشناختی از طريق بررسی كاروانسراها پرداخته

كاروانسراهای اين مسير نام بردهاند (گردكانی و

و چنين نتيجه گرفتهاند كه هرگاه حکومتهای

انيسی .)1397 ،ايشان با مطالعه سفرنامهها و متون

مقتدر و دولتهای توانمند در كشور بر سر كار

تاريخی ،اهميت و جايگاه اين محور را از وجوه

بودهاند احداث كاروانسرا در ايران رونق يافته و

مختلف نشان میدهند (همان )83 :و در ادامه،

بهتبع آن ارتباطات و تجارت نيز توسعه يافته است

فهرستی از كاروانسراهای اين مسير بر اساس

(همان .)56 :ايشان همچنين نتيجه گرفتهاند كه

سفرنامه سديدالسلطنه ارائه كردهاند (همان-86 :

كاروانسرا بهعنوان بخشی از يک مسير ارتباطی و

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

با

آن اشاره شده است امنيت اين شاهراه ارتباطی

ساختمانهايی در كنار خود بنا میشده است تا

است .نويسندگان براساس مطالعه تاريخی نشان

زنجيره ارتباطی كامل شود (همانجا).

دادهاند كه به علت اهميت اين مسير تجاری برای

سهيلی و رسولی امنيت و دسترسی را از مهمترين

حيات اقتصادی حکومت و ازآنجاكه نزديکترين

عوامل در خلق روابط فضايی كاروانسراهای ايران

مسير انتقال بار به اصفهان بوده است لذا امنيت اين

عنوان میكنند (سهيلی و رسولی )57 :1393 ،و با

مسير توسط نيروهای نظامی تأمين میشده است

استفاده از روش چيدمان يا نحو فضا در تحليل

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

روابط خاص معماری كاروانسراهای ايرانی نشان

مقالهای به نقش صفويان در رشد كاروانسراها

میدهند كه حجرههای كاروانسراها با قرارگيری

پرداخته و تأمين امنيت راهها از طريق نيروهای

بررسی

بهمنظور

ساختارهای

داشتن

فرهنگی

كاركرد

و

مؤثر

همراه
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نظامی تأكيد كردهاند (ثواقب و نجفی علیآبادی،

نمای اصلی كاروانسرا قابل تفکيک هستند (تاتاری

 .)60 :1391ايشان همچنين بر مبنای مطالعات

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

تاريخی نشان دادهاند كه شاهعباس اول نقش

برخی مطالب ،باقی مانده و نهتنها تحليلی كالبدی

اساسی در رونق تجارت و شکوفايی اقتصاد داشته

از كاروانسراهای استان ارائه نمیدهد بلکه حتی از

و پس از وی اين شکوه و عظمت روی به افول

معرفی كاروانسراها نيز باز مانده است.

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

ب .درباره پدافند غیرعامل :مفهوم امنيت تمام

ديگر بهطور خاص به نقش ممتاز شاهعباس اول و

ابعاد زندگی را در برمیگيرد و به بقای موجوديت

تأثير سياستهای وی بر رونق تجاری ايران

انسان پيوند میيابد .احساس امنيت ،برخاسته از

پرداخته است .وی بر اساس متون تاريخی و

ساختارها و فرآيندهايی است كه فرد خود را در

سفرنامهها بهطور مشخص به ساخت كاروانسراهای

برابر هر گزند عينی يا ذهنی ،ماندگار تلقی كند.

ايمن و تأمين امنيت مسيرهای تجاری توسط

بنابراين امنيت امری استنباطی است كه واقعيت

سپاهيان ياد میكند (ثواقب.)47 :1385 ،

يافتن آن در محيط ،مستلزم اقداماتی ويژه است .در

كوهستانی و همکاران در مقالهای به بررسی ساختار

حوزه امنيت و اقدامات مرتبط با آن ،صاحبنظران

امنيتی كاروانسراهای دوره صفوی پرداخته و اصلی

ديدگاههای متفاوتی را مطرح كردهاند كه بررسی

ترين عامل تأمين امنيت را حکومت و سياستهای

آن میتواند منجر به كشف حلقه ارتباطی نحوه

جاری دانستهاند و پسازآن به نيروی انسانی

ايجاد امنيت در كاروانسراها و دانش پدافند

(كاروانسرادار و نگهبانان) و عامل معماری

غيرعامل شود.

(هشتضلعی بودن ،پخ گوشهها ،عرض ديوارها،

اصغريان جدی در كتاب ،الزامات معمارانه در دفاع

وجود برج و بارو) اشاره كردهاند (كوهستانی و

غيرعامل پايدار ،بهتفصيل به نظريههای موجود در

همکاران .)80 :1396 ،اين مقاله اگرچه بهخوبی از

زمينه تهديدات ،دفاع غيرعامل و معماری می-

منابع تاريخی و سفرنامههای عصر صفوی بهره

پردازد و معتقد است كه امروزه وجه دفاع در

جسته است اما فاقد تحليل كالبد معماری

معماری مورد غفلت واقع شده است .به باور وی در

كاروانسراها است.

معماری به دفاع غيرعامل بهصورت محدود و

تاتاری و نيستانی در مقالهای به بررسی ورودی

ناقص توجه شده است .نتايج پژوهش وی نشان می

كاروانسراهای صفوی خراسان رضوی پرداختهاند.

دهد كه الزامات معمارانه در دفاع غيرعامل پايدار با

ايشان ضمن معرفی و توصيف فضاهای مرتبط با

استفاده از روش ميانرشتهای امکانپذير است و

ورودی (پيش تاق ،درگاه و هشتی) كاروانسراهای

عدم رسيدگی متعادل و ميانرشتهای به دفاع

خراسان را به دو دسته تقسيم میكنند ،نخست آنها

غيرعامل منجر به خلق آثار ناقص میشود كه الزمه

كه ورودی ساده و همسطح با نمای خارجی دارند

نگهداری از آنها صرف هزينههای بسيار زياد در

و ديگر آنها كه ورودیشان جلوتر و از سطح

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

ميرهاشمی .)1395 ،تدابير بهكاررفته در هريک از

ايران دوره اسالمی ،تدابير و استحکامات

اين مراحل متفاوت است .بهعنوان نمونه مرحله

مورداستفاده در طول تاريخ در جهت ايجاد امنيت

برنامهريزی شامل مکانيابی ،ايجاد موانع و

در سرزمين ايران را مورد بررسی قرار میدهد و بر

پراكندگی است .همچنين در مرحله جلوگيری از

نقش موقعيت قرارگيری و عوارض جغرافيايی در

ديد مستقيم دشمن از تدابير استتار ،اختفا و عوامل

نحوه شکلگيری امنيت تأكيد میكند .به باور وی

فريب استفاده میشود .در مرحله طراحی معماری

مهمترين اصل در مکانيابی ،موقعيت قرارگيری

میتوان به عواملی همانند ايجاد فضای چند

است تا با انتخاب صحيح بتوان امنيت الزم را تأمين

عملکردی ،معماری داخلی امن ،ورودی و

كرد (رك :پازوكی طرودی .)1376 ،موغلی و

خروجی اضطراری ،مرمتپذيری و طرح نمای

همکاران در كتاب ،پدافند غيرعامل ،امنيت ملی و

داخلی و خارجی اشاره كرد (همان.)7 :

شهر ضمن بررسی بنيادها و فلسفه تاريخی پدافند

فرزين و همکاران در مقالهای به معرفی اصول دفاع

غيرعامل ،امنيت و پدافند غيرعامل را در برنامه-

غيرعامل در قلعه شاهدژ از قالع اسماعيليه

ريزی شهری مورد بررسی قرار دادهاند .آنها سه

پرداختهاند .بر مبنای نظر ايشان موقعيت قرارگيری

رويکرد اصلی در پدافند غيرعامل شامل

بر بلندی ،استتار و اختفا با بهرهگيری از مصالح بوم

رويکردهای تهديد محور ،قابليت محور و فرصت

آورد و عوامل معمارانه همچون باروی ضخيم،

محور را مطرح كرده و به تبيين و توصيف ويژگی

ورودی منحصربهفرد ،اتاقهای نگهبانی و ...

های هريک میپردازند .نويسندگان ،اصول پدافند

ازجمله اصول دفاع غيرعامل در احداث بناهای

غيرعامل را شامل استتار ،اختفاء ،پوشش ،فريب،

مهم به شمار میروند (فرزين و همکاران:1399 ،

پراكندگی ،استحکامات ،اعالم خبر ،قابليت بقا و

 .)203تقوی و همکاران نيز در مقالهای با همين

موضع فريبنده میدانند (رك :موغلی و همکاران،

سياق به بررسی و معرفی اصول پدافند غيرعامل در

)1394

يکی ديگر از قالع اسماعيليه (قلعه كوه قائن)

در ارتباط با مقاالت در حوزه پدافند غيرعامل می-

پرداخته و موارد مشابهی را ذكر كردهاند (تقوی و

توان به مقاله اصغريان جدی و مير هاشمی اشاره

همکاران.)47 -50 :1396 ،

كرد كه در آن دانش بومی پدافند غيرعامل در

امانپور و همکاران در بررسی مالحظات دفاعی در

معماری و شهرسازی دورههای تاريخی ايران مورد

شهرهای تاريخی ايران به ويژگیهای دفاع

بررسی قرار میگيرد .مؤلفان ،پدافند غيرعامل در

غيرعامل در دورههای مختلف تاريخی به تفکيک

معماری و شهرسازی را شامل مرحله برنامهريزی،

مادها ،هخامنشيان ،سلوكيان ،اشکانيان و ساسانيان

مرحله ضد مراقبت و اغتشاش در ديد ،مرحله

میپردازند و موارد مهم در بررسی امنيت را مکان

جلوگيری از ديد مستقيم دشمن و مرحله طراحی

يابی هسته اوليه شهر ،سلسلهمراتب دفاعی شهر،

معماری میدانند (رك :اصغريان جدی و

تأثير عامل فاصله بر دفاع غيرعامل ،استفاده مناسب
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از عوارض توپوگرافی در مکانيابی شهر و

نگارندگان در تکميل عوامل فوق به عوامل

دسترسیها میدانند (رك :امانپور و همکاران،

معمارانه ديگری ازجمله ايجاد استحکامات،

 .)1394كريمی و علی پور سيالب نيز با نگاهی

افزايش عمق دسترسی به فضاهای با درجه اهميت

تاريخی مفهوم دفاع غيرعامل در دوران اسالمی را

بيشتر و كنترل ارتباطات كالبدی نيز تأكيد دارند.

بررسی كرده و مواردی همچون مکانيابی،

بررسی پيشينه تحقيق جای خالی پژوهشی كه بتواند

استحکامات ،فريب ،اختفا و استتار را از اصول

ارتباط دو حوزه پدافند غيرعامل و كاروانسراها را

پدافند غيرعامل دانستهاند (كريمی و علی پور

برقرار كند نشان میدهد.

سيالب.)114 :1392 ،

حشمتی و همکاران در مقالهای با عنوان دفاع و

 -3روش تحقیق

امنيت در شهرهای ايرانی اسالمی از منظر پدافند

پژوهش حاضر ازنظر روششناسی تحقيق و با توجه

غيرعامل به بررسی نقاط ضعف و قوت شهرها از

به هدف اصلی ،رويکردی تحليلی به موضوع دارد.

اين منظر پرداختهاند (حشمتی و همکاران:1395 ،

متغيرهايی كه بر مبنای مطالعات اسنادی

 .)62در مقاله مذكور به اصول پدافند غيرعامل به

بهدستآمده عبارتاند از موقعيت جغرافيايی و

شرح زير اشاره شده است :انتخاب عرصههای ايمن

اهميت راهها ،شکل پالن (شامل حياط دار مستطيل

در جغرافيای كشور؛ تعيين مقياس بهينه استقرار

شکل و چندضلعی ،سرپوشيده درونگرا و

جمعيت و فعاليت در فضا؛ پراكندگی در توزيع

برونگرا) ،عناصر مرتبط با دفاع غيرعامل (شامل

عملکردها متناسب با تهديدها و جغرافيا؛

تعداد ورودی ،اتاق نگهبانی و برج ديدبانی)،

كوچکسازی و ارزانسازی و ابتکار پدافند

تحليل كالبدی (شامل عمق دسترسی به اتاقها و

غيرعامل؛ توجيه اقتصادی پروژه؛ موازیسازی

تعداد اليههای فضايی) .متغيرهای مذكور بر امنيت

سامانههای پشتيبانی؛ مقاومسازی استحکامات؛

و دفاع غيرعامل تمركز دارند .جامعه آماری

مکانيابی استقرار عملکردها؛ مديريت بحران

پژوهش

كاروانسراهای

دفاعی در صحنهها؛ استتار و نامرئی سازی؛ كور

ساختهشده در دوره صفوی است كه برحسب

كردن سيستم اطالعاتی دشمن؛ اختفا با استفاده از

شکل پالن در چهار گروه به شرح جدول  3دسته

عوارض طبيعی و ژئومورفولوژيکی؛ ابتکار عمل و

بندی شدهاند .نمونهها بر اساس قضاوت

تنوع در تمامی اقدامات؛ حفاظت اطالعات

پژوهشگران بهصورت غير تصادفی و غير

سامانههای حياتی؛ توليد سازههای دو منظوره.

احتماالتی برگزيده شده و بهمنظور رفع ابهام در

اغلب منابع ،مکانيابی ،مقاومسازی ،استحکامات،

خصوص اعتبار نمونهگيری ،سعی شده تا نمونهها

پراكندگی و پوشش را از مباحث مهم پدافند

بهگونهای انتخاب شوند كه:

غيرعامل دانستهاند كه برخی از آنها امکان تعميم

 -ترجيحاً در فهرست آثار ملی ثبت شده باشند؛

به محيط شهری و ساختمانهای مسکونی را دارند.

هرچند برخی از آنها در فهرست مذكور ثبت

حاضر

دربرگيرنده
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نشده و برخی ديگر پيشتر تخريب شدهاند و به

بر اساس آنچه اشاره شد ،تعداد  43باب از

همين سبب ،انتخاب اينچنين مواردی برای مطالعه،

كاروانسراهای موجود در چهار گروه شکلی

ارزشی مضاعف در جهت حفظ اسناد آنها دارد.

بهعنوان نمونه انتخاب شدهاند .بديهی است با توجه

 -واجد ارزشهای معماری و هنری باشند بهنحوی

به تعدد شاخصهای موردمطالعه و حجم باالی

كه امکان مطالعات تحليلی را فراهم سازند.

جامعه آماری ،تعداد نمونهها به صورتی انتخاب

 -پراكندگی جغرافيايی نمونهها در سراسر محدوده

شدهاند كه ميزان دادههای تکراری به حداقل

جغرافيايی موردمطالعه لحاظ شده باشند.

ممکن برسد .نمونههای برگزيده در زير معرفی

 -پراكندگی زمانی نمونهها (ازنظر سال و دوره

شدهاند (جدول ( )1تصاوير  1تا .)4

ساخت) در طول دوره صفوی ،نيز مدنظر بوده
است.
جدول  -1كاروانسراهای موردمطالعه( .مأخذ :نگارندگان).
گونه

حياط دار مستطيلی
چندضلعی

حياط دار

نام كاروانسرا

موقعيت

شکل پالن

شماره ثبت در فهرست آثار ملی

بالد آباد

اصفهان ،نائين

چهار ايوانی

12118

بهجتآباد

اصفهان ،نطنز

چهار ايوانی

--------------

بهرام

اصفهان ،اردستان

چهار ايوانی

--------------

كوهپايه

يزد ،نائين

چهار ايوانی

2698

حسينيه

اصفهان ،گلپايگان

چهار ايوانی

2703

پل دوشان

قزوين ،رشت

چهار ايوانی

--------------

زواره

اصفهان ،زواره

چهار ايوانی

6144

برسيان

جنوبغربی اصفهان

دو ايوانی

--------------

سگزی

يزد ،نائين

چهار ايوانی

--------------

شاهون

يزد ،رفسنجان

چهار ايوانی

--------------

ميانكتل

بم ،بيرزن

چهار ايوانی

--------------

دوكوهک

شيراز ،فهليان

دو ايوانی

--------------

چهلپايه

راور ،مشهد

چهار ايوانی

--------------

ينگیامام

كرج ،قزوين

چهار ايوانی

2175

قوشه

شرق سمنان

چهار ايوانی

--------------

جم

تبريز ،مرند

چهار ايوانی

--------------

قلعهپهلو

بندرعباس ،الر

متفرقه

--------------

بادنی3

بندرعباس ،الر

چهار ايوانی

--------------

زينالدين

يزد ،كرمان

مدور

--------------

امينآباد

شيراز ،آباده

هشتضلعی

--------------

بنارويه

الر ،جهرم

هشتضلعی

--------------

خانخوره

آباده ،شيراز

هشتضلعی

--------------
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سرپوشيده درونگرا
سرپوشيده برونگرا

دهبيد

شيراز ،پاسارگاد

هشتضلعی

--------------

شبلی

تبريز ،ميانه

كوهستانی

--------------

كويچه بئل

تبريز ،اهر

كوهستانی

2920

سنگ تو

كرمان ،سيرجان

كوهستانی

--------------

خانه سرخ

كرمان ،سيرجان

كوهستانی

2282

گدوك

تهران ،فيروزكوه

كوهستانی

2795

ميرزا عبداهلل خان

جاده هراز

كوهستانی

--------------

امينآباد

جاده فيروزكوه

كوهستانی

--------------

امامزادههاشم

آبعلی

كوهستانی

--------------

برگه سه تا

الر ،بندرعباس

خليجفارس

--------------

بادنی 1

الر ،بندرعباس

خليجفارس

--------------

بادنی 2

الر ،بندرعباس

خليجفارس

--------------

هاشم

الر ،بندرعباس

خليجفارس

--------------

دشت

الر ،بندرعباس

خليجفارس

--------------

تکيه خانه

الر ،بندرعباس

خليجفارس

--------------

شونو

الر ،بندرعباس

خليجفارس

--------------

بركهسلطان

بندرعباس ،الر

متفرقه

--------------

بركهسفيد

بندرعباس ،الر

كرانه خليجفارس

--------------

شرق تنگهنو

بندرعباس ،الر

كرانه خليجفارس

--------------

تنگهدكان

بندرعباس ،سيرجان

كوهستانی

--------------

گچينه2

بندرعباس ،الر

كرانه خليجفارس

--------------

كاروانسرای بالد آباد

كاروانسرای بهجتآباد

كاروانسرای بهرام

كاروانسرای كوهپايه

كاروانسرای حسينيه

كاروانسرای پلدوشان
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كاروانسرای زواره

كاروانسرای برسيان

كاروانسرای سگزی

كاروانسرای شاهون

كاروانسرای ميانكتل

كاروانسرای دوكوهک

كاروانسرای چهلپايه

كاروانسرای ينگیامام

كاروانسرای قوشه

كاروانسرای جم

كاروانسرای قلعهپهلو

كاروانسرای بادنی3

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

كاروانسرای امينآباد

كاروانسرای خانخوره

كاروانسرای دهبيد

كاروانسرای بنارويه

تصوير -2كاروانسراهای حياط دار چندضلعی (مأخذ :كيانی.)1373 ،

كاروانسرای شبلی

كاروانسرای كويچه بئل

كاروانسرای سنگ تو

كاروانسرای خانه سرخ

كاروانسرای گدوك

كاروانسرای ميرزا عبداهلل خان

كاروانسرای امينآباد

كاروانسرای امامزاده هاشم

تصوير  -3كاروانسراهای سرپوشيده درونگرا (مأخذ :كيانی.)1373 ،

319

مطالعه تحلیلی شاخصههای کالبدی دفاع غیرعامل در معماری کاروانسراهای عصر صفوی

كاروانسرای برگه سه تا

كاروانسرای بادنی 1

كاروانسرای بادنی 2

كاروانسرای هاشم

كاروانسرای دشت

كاروانسرای تکيه خانه

كاروانسرای شونو

كاروانسرای بركه سلطان

كاروانسرای بركه سفيد

كاروانسرای شرق تنگهنو

كاروانسرای تنگه دكان

كاروانسرای گچينه2

تصوير  -4كاروانسراهای سرپوشيده برونگرا (مأخذ :كيانی.)1373 ،
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 .4یافتههای پژوهش

شدهاند كه نگهبان در باالی آن مستقر میشده

ايجاد ،مکانيابی ،شکل مناسب ،توسعه و گسترش

است .فضای داخل برجها اشکال منظم هندسی

كاروانسراها از عوامل مختلفی متأثر بوده كه

دارند .وجود اين برجها اعم از اينكه دفاعی و يا

سادهترين آنها نياز مبرم كاروانيان به آسايش و

تزئينی باشند ،سبب شده است كه كاروانسرا

حفاظت در مقابل راهزنان و موانع طبيعی بوده

همچون قلعهای مستحکم به نظر آيد .در لبه

است .موقعيت اقليمی و طبيعی نيز در پيدايش اين

جانپناه و مهتابی برخی از كاروانسراها،

بنا سهم بسزايی داشته است .از عوامل ديگر

كنگرههايی ايجاد شده كه هم بهعنوان سيستم

میتوان به مسافت طوالنی و دور بودن شهرها از

دفاعی عمل میكرده و هم برای طبقات كاروانسرا

يکديگر ،ميزان اهميت راهها و شبکههای منظم

حکم نماكاری را داشته است .جهت استحکام و

جادهها ،مازاد توليد با توجه به اتکای اقتصادی

مقاومت بيشتر ،مصالح عمده از آجر بوده است .بر

اغلب حکومتهای ايران به كشاورزی ،مسائل

باالی سردر بنا اتاقهايی برای ديدبانی و حفاظت

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

دروازه ساخته میشده است.

بدون شک در بين عوامل فوق ،امنيت يکی از

 -موقعیت قرارگیری کاروانسرا :موقعيت

عوامل اصلی در ايجاد ،مکانيابی ،انتخاب شکل

قرارگيری كاروانسراها عاملی مهم در تأمين امنيت

بهينه و توسعه و گسترش كاروانسراها بوده است و

بوده است .بهرهگيری مناسب از عوارض

از عوامل و عناصر معمارانه ايجاد امنيت بايد به

جغرافيايی و توپوگرافی منطقه باعث میشده تا

موارد زير اشاره كرد:

كاروانسراها در مکان بهينه بنا شوند .يافتههای

 -ورودی کاروانسرا :كاروانسراهای بينراهی

تحقيق نشان میدهد كه ساخت برخی كاروانسراها

عموماً يک طبقه هستند و در بعضی از آنها روی

در ارتفاعات و نقاط كوهستانی ،در همين راستا و

دروازه ورودی و روی ايوان جبهه مقابل ورودی،

در جهت بهرهگيری بيشتر از شرايط دفاع غيرعامل

اتاق يا اتاقهايی برای نگهبانی كاروانسرادار يا

بوده است.

مأموران ساخته میشده است .يافتههای پژوهش

 -شکل و فرم کاروانسرا :بر اساس يافتههای

نشان میدهد كه كاروانسراهای متکی بر دفاع

تحقيق حجم اغلب كاروانسراها به شکل مکعب

غيرعامل تنها يک درِ ورودی يا دروازه دارند كه

است و مواردی از كاروانسراهای چندضلعی و يا

در شامگاه ،بسته میشده و سرايدار يا

مدوّر نيز بررسی شدهاند كه علت شکلگيری آنها

كاروانسرادار در اتاق باالی كاروانسرا به نگهبانی

بيشتر از جنبه دفاعی بوده است .پالن كاروانسراهای

از كاروانيان مشغول بوده است.

چندضلعی هم از داخل و هم از خارج ،يکسان

 -برجهای دیدبانی :يافتههای پژوهش نشان می

بودهاند ولی كاروانسراهای مدوّر از خارج ،پالن

دهد كه در كاروانسراهای برجدار ،برجها در چهار

دايرهای شکل و از داخل ،پالن چندضلعی

گوشه و بعضاً در دو گوشه كاروانسرا ساخته می

داشتهاند.
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 -سازماندهی فضایی :در مرور ادبيات تحقيق

 -6ايجاد اليههای فضايی همانند حصار خارجی،

عواملی مانند ارتباط ،هم پيوندی ،كنترل ،انتخاب و

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

عمق موردتوجه بودهاند .در پژوهش حاضر اين

(عامل پدافندی :مکانيابی استقرار عملکردها).

عوامل كه با امنيت و دفاع مرتبط هستند ،تحت

 -دفاع عامل :اگرچه عواملی همچون ورودی،

عنوان اليههای فضايی ايجادشده و عمق دسترسی

برجها ،نگهبانی ،شکل ،موقعيت قرارگيری و

به فضاها ،مورد ارزيابی قرار گرفتهاند .يک نقطه

چيدمان فضايی ،عناصر كالبدی با رويکرد دفاع

در صورتی عميق خوانده میشود كه برای رسيدن

غيرعامل در كاروانسراها هستند ،دفاع عامل نيز در

به آن ناگزير از عبور از چند فضای ديگر باشيم.

شکلگيری گونه خاصی از كاروانسراها كه در

يافتههای پژوهش نشان از متغير بودن عمق دسترسی

كرانه خليجفارس متمركز هستند ،تأثيرگذار بوده

به اتاقها در گونههای مختلف دارد كه در جای

است .میتوان چنين متصور شد كه عدم استفاده از

خود مورد بحث و تحليل قرار گرفته است.

ويژگیهای حفاظتی در معماری كاروانسراهای

درمجموع و بر اساس يافتههای تحقيق ،عناصر

حوزه خليجفارس ،تأمين امنيت مسيرهای دسترسی

كالبدی با رويکرد امنيت در كاروانسراها و نقش

به بندرعباس توسط حکام شهرها و آبادیهای

آنها در دفاع غيرعامل عبارتاند از:

طول راه بوده است .اين موضوع در ادامه مورد

 -1استفاده از بارو و برجهای پيشآمده در

بحث و تحليل قرار گرفته است.

چهارگوشه ساختمان و گاهی در امتداد ديوارها.

با توجه به اينکه در مطالعه حاضر شکل كالبدی به

(عامل پدافندی :ايجاد استحکامات)

عنوان مبنای بررسی كاروانسراها در نظر گرفته شده

 -2نياز به عبور از فضاهايی مانند دروازههای

است لذا بر اساس تفاوتهای قابلتوجه در ميزان و

ورودی ،هشتی ،راهرو ،حياط و ايوان جهت

چگونگی استفاده از عوامل دفاع غيرعامل در گونه

رسيدن به اتاقهای اقامتی( .عامل پدافندی :افزايش

های مختلف كاروانسراها ،پنج متغير وابسته در

عمق دسترسی به فضاهای با درجه امنيت بيشتر)

چهار گروه كاروانسرا ،شامل كاروانسراهای حياط

 -3استفاده از دروازه ورودی( .عامل پدافندی:

دار مستطيلشکل ،كاروانسراهای حياط دار

كنترل ارتباط داخل و خارج)

چندضلعی ،كاروانسراهای سرپوشيده برونگرا و

 -4ايجاد فضا يا اتاق نگهبانی در هشتی ورودی.

كاروانسراهای سرپوشيده درونگرا ،بررسی

(عامل پدافندی :كنترل ارتباط داخل و خارج)

شدهاند( .جدول )2

 -5استفاده از اشکال هندسی چندضلعی و يا دايره
(عامل پدافندی :تسلط بيشتر بر محدوده قرارگيری
بنا)

322

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

جدول  -2يافتههای پژوهش درباره عناصر كالبدی امنيت غيرعامل كاروانسراها
گونه كاروانسراها

حياط دار مستطيلی

حياط دار چندضلعی

سرپوشيده درونگرا

سرپوشيده برونگرا

كاروانسرا

تحليل كالبدی

عناصر مرتبط
تعداد ورودی

اتاق نگهبانی

برج ديدبانی

عمق دسترسی به اتاقها

تعداد اليههای فضايی

بالد آباد

1

دارد

دارد

5

4

بهجتآباد

1

دارد

ندارد

5

4

بهرام

1

دارد

دارد

5

4

كوهپايه

1

دارد

دارد

5

4

حسينيه

1

دارد

دارد

5

4

پلدوشان

1

دارد

دارد

5

3

زواره

1

دارد

دارد

5

4

برسيان

1

دارد

دارد

5

4

سگزی

1

دارد

دارد

5

4

شاهون

1

دارد

دارد

5

4

ميانكتل

1

ندارد

ندارد

5

3

دوكوهک

1

دارد

ندارد

5

3

چهلپايه

1

دارد

دارد

5

3

ينگیامام

1

ندارد

ندارد

5

4

قوشه

1

دارد

دارد

5

4

جم

1

دارد

دارد

5

4

قلعهپهلو

1

ندارد

ندارد

4

3

بادنی3

1

ندارد

ندارد

4

3

زينالدين

1

دارد

دارد

5

4

امينآباد

1

دارد

دارد

5

4

بنارويه

1

دارد

ندارد

5

3

خانخوره

1

دارد

دارد

5

4

دهبيد

1

دارد

دارد

5

4

شبلی

1

ندارد

دارد

3

4

كويچه بئل

1

دارد

ندارد

3

3

سنگ تو

1

دارد

دارد

3

3

خانه سرخ

1

دارد

دارد

3

3

گدوك

1

دارد

ندارد

3

3

ميرزا عبداهلل خان

1

ندارد

دارد

2

2

امينآباد

1

ندارد

ندارد

2

2

امامزادههاشم

1

ندارد

ندارد

3

3

برگه سه تا

4

ندارد

ندارد

1

3

بادنی 1

4

ندارد

ندارد

1

3

بادنی 2

4

ندارد

ندارد

1

3

هاشم

4

ندارد

ندارد

2

2

دشت

4

ندارد

ندارد

1

2

تکيه خانه

4

ندارد

ندارد

1

3

شونو

4

ندارد

ندارد

1

3
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بركهسلطان

4

ندارد

ندارد

1

3

بركهسفيد

4

ندارد

ندارد

1

3

شرق تنگهنو

4

ندارد

ندارد

1

3

تنگهدكان

3

ندارد

ندارد

1

3

گچينه2

4

ندارد

ندارد

2

3

 -5بحث و تحلیل

توان آن را از عوامل مهم در طراحی معماری با

 -5-1شکلگیری و تحلیل کالبدی

هدف امنيت غيرعامل عنوان كرد .اليههای

کاروانسراهای حیاط دار مستطیلی

ايجادشده از خارج به داخل شامل حصار خارجی،

هسته اوليه اين گونه از كاروانسراها شامل يک

اسطبل ،حياط و اتاقها است .در اكثر اين

فضای باز (حياط مركزی) و تعدادی فضاهای

كاروانسراها عمق دسترسی به اتاقها پنج و در

مستقل كوچک بهعنوان اتاق يا غرفه جهت

بعضی موارد چهار است ،يعنی برای رسيدن به اتاق

استراحت مسافران و كاروانيان است .مطالعه

بايد از چهار يا پنج فضای ديگر عبور كرد .در

نمونهها نشان میدهد كه ارتباط با حياط و اتاقها

مواردی كه موقعيت قرارگيری كاروانسرا مناسب

در كاروانسرا از طريق تنها يک در ورودی ايجاد

بوده يا وجود دفاع عامل مطرح بوده ،عمق

شده است كه در دو طرف آن ايوانچههايی وجود

دسترسی و يا تعداد اليههای فضايی كاهش يافته

دارد .منحصر شدن امکان ورود به كاروانسرا ،تنها

است .با توجه به استمرار سنتهای معماری صفوی

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

در دوره قاجار نتايج اين پژوهش با نتايج تحقيقی

در نتيجه امنيت بيشتر كاروانسرا بوده است.

كه سهيلی و رسولی در اين خصوص انجام دادهاند

برجها ،اتاق نگهبانی و ديوارهای قطور خارجی،

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

ازجمله مهمترين استحکامات كاروانسراها بودند.
برای تأمين امنيت ،برجهای پيشآمده بهصورت

 -5-2شکلگیری و تحلیل کالبدی

نيمدايره و استوانهای شکل در چهارگوش ساختمان

کاروانسراهای حیاط دار چندضلعی

و گاهی اوقات در امتداد ديوارهای خارجی در نظر

فرم كلی اين بناها از خارج دايرهای و يا

گرفته شدهاند و در هشتی ورودی اتاق نگهبانی و

چندضلعی است؛ اما آرايش فضای داخلی كه

بعضاً دو رديف پلکان قرار دارد كه مسافران را به

حياط و اتاقها در آن وجود دارند ،چندضلعی

اتاقهای باال و بام كاروانسرا میرساند .اين اتاقها

است .شکلگيری اليههای فضايی از خارج به

بهمنزله محيط ديدبانی و حفاظت دروازه كاروانسرا

داخل همانند كاروانسراهای حياط دار مستطيل

بوده است.

شکل است .امکان دسترسی به اتاقها از طريق تنها

روش چيدمان فضايی ،در اين گونه از كاروانسراها

يک در ورودی و گذر از هشتی و نگهبانی و

نقش مهمی در ايجاد اليههای فضايی دارد و می

حياط ،بيانگر لزوم كنترل ورود و خروج از
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كاروانسرا است .با هدف دفاع از محدوده اطراف

نگهبانی و برج ديدبانی نيستند؛ كه گويای توجه

كاروانسرا ،برجهای پيشآمده بهصورت استوانهای

كمتر به استحکامات در مبحث دفاع غيرعامل

در امتداد ديوار خارجی شکل گرفتهاند.

است .ورود به اتاقها در مواردی مستقيماً پس از

به نظر میرسد كه عملکرد اين كاروانسراها بيشتر

دروازه ورودی و در گونههای ديگر پس از هشتی

نظامی و امنيتی بوده است بنابراين دفاع عامل نيز در

يا راهرو ،امکانپذير است .ويژگیهای فوق بيانگر

تأمين امنيت اين كاروانسراها مؤثر بودهاند .افزوده

آن است كه عواملی همچون استحکامات ،اليههای

شدن دو عامل شکل (دايره و چندضلعی) و

فضايی و عمق دسترسی بهعنوان عوامل اصلی در

موقعيت قرارگيری (تپهها و عوارض) بهعنوان دفاع

دفاع غيرعامل در اين گونه كاروانسراها مطرح

غيرعامل به مجموعه عوامل ذكرشده در دفاع

نبودهاند ،و نگارندگان بر اين باورند كه عوارض

غيرعامل كالبدی كاروانسراهای حياط دار

جغرافيايی و توپوگرافی از عوامل اصلی تأثيرگذار

چندضلعی و همچنين استفاده از دفاع عامل (نيروی

در دفاع غيرعامل در كاروانسراهای اين مناطق بوده

نظامی و بازدارنده) در اينگونه كاروانسراها بر

است.

اهميت امنيت و استفاده از تمام ظرفيتها در جهت
حفظ و اشاعه آن به مناطق اطراف حکايت دارد و

 -5-4شکلگیری و تحلیل کالبدی

تأييدی بر عملکرد نظامی آن است.

کاروانسراهای سرپوشیده برونگرا
اين كاروانسراها عموماً بنايی بهغايت ساده ،به

 -5-3شکلگیری و تحلیل کالبدی

شکل چهارگوش با اتاق مركزی صليبیشکل و

کاروانسراهای سرپوشیده درونگرا

اتاقهای جانبی هستند .اتاق نگهبانی و برج ديدبانی

نمونه ساده اين نوع كاروانسراها از اتاقهای

در هيچيک از كاروانسراهای بررسیشده وجود

گنبددار مركزی يا يک رديف اتاق گنبددار و

ندارد .در اين گروه از كاروانسراها ،اتاقها يا

تعدادی اسطبل (در همان رديف) تشکيل شدهاند.

مستقيماً به بيرون مرتبط هستند و يا از طريق راهرو

اين كاروانسراها از هر طرف بسته هستند و جلوی

به فضای خارجی ارتباط دارند .عدم توجه جدی به

بادهای مزاحم و برف زمستانی را میگيرند .در اين

عوامل دفاع غيرعامل در كاروانسراهای اين منطقه،

گونه از كاروانسراها فقط يک ورودی وجود دارد؛

تنها میتواند ناشی از وجود آرامش و امنيت مبتنی

كه نقش مهمی در كنترل فضای داخلی كاروانسرا

بر دفاع عامل بوده باشد .تحليل كمّی متغيرهای

و دفاع غيرعامل دارد .از تعداد هشت باب

بررسیشده در جدولهای  3و  4آمدهاند.

كاروانسرای بررسیشده ،چهار باب آن دارای اتاق
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جدول  -3تحليل يافتههای پژوهش از منظر عناصر معمارانه پدافند غيرعامل
تعداد ورودی
گونه

بيش از 1

1

اتاق

برج

نگهبانی

ديدبانی

حياط دار مستطيلی

F
18

%
100

F
0

%
0

F
14

%
77

F
12

%
66

حياط دار چندضلعی

5

100

0

0

5

100

4

80

سرپوشيده درونگرا

8

100

0

0

4

50

4

50

سرپوشيده برونگرا

0

0

12

100

0

0

0

0

مجموع

31

72

12

28

23

53

20

47

جدول فوق نشان میدهد كه تمامی نمونهها در

نشانی از اتاق نگهبانی و برجهای ديدهبانی به چشم

گونه حياطدار (مستطيلی و چندضلعی) و گونه

نمیآيد.

سرپوشيده درونگرا فقط دارای يک ورودی
كاروانسراهای

جدول 4نشان میدهد كه در گونه حياطدار

بودهاند.

همگی

درحالیكه

سرپوشيده برونگرا بيش از يک ورودی داشتهاند.

(مستطيلی و چندضلعی) عمق دسترسی به اتاقها،

بررسی اتاق نگهبانی و برجها نشان میدهد كه در

چهار و پنج بوده است درحالیكه با افزايش عامل

مواردی كه نه دفاع عامل حضور داشته و نه

عوارض طبيعی (در مناطق كوهستانی ،گونه

عوارض طبيعی منطقه به كمک معمار آمده،

سرپوشيده درونگرا) عمق اتاقها به دو و سه

بهرهگيری از عناصر كالبدی (اتاق نگهبانی و

كاهش يافته است .با حضور دفاع عامل در كرانه

برجها) افزايش يافته و هرگاه كه يکی از دو عامل

خليجفارس (گونه سرپوشيده برونگرا) اين عمق به

مذكور (دفاع عامل و عوارض جغرافيايی) افزايش

دو و يک رسيده است .بهعبارتديگر ،رسيدن به

يافته ،از ميزان بهرهگيری از قابليتهای كالبدی بنا

اتاقها در اين گونه از كاروانسراها بسيار آسان و

كاسته شده است بهنحویكه در كاروانسراهای

در نتيجه امنيت اتاقها كم بوده است .بررسی تعداد

گونه سرپوشيده برونگرا (در كرانه خليجفارس)

اليههای فضايی نيز نتايج مشابهی را نشان میدهد.

جدول  -4تحليل يافتههای پژوهش از منظر تحليل كالبدی (مأخذ :نگارندگان)
تحليل كالبدی
عمق دسترسی به اتاقها

گونه

1

3

2

تعداد اليههای فضايی
4

2

5

4

3

حياط دار مستطيلی

F
0

%
0

F
0

%
0

F
0

%
0

F
2

%
11

F
16

%
89

F
0

%
0

F
6

%
33

F
12

%
67

حياط دار چندضلعی

0

0

0

0

0

0

0

0

5

100

0

0

1

20

4

80

سرپوشيده درونگرا

0

0

2

25

6

75

0

0

0

0

2

25

5

62/5

1

12/5

سرپوشيده برونگرا

10

86

2

14

0

0

0

0

0

0

2

14

10

86

0

0

مجموع

10

23

4

9

6

14

2

5

21

49

4

9

22

51

17

40
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 -6نتیجهگیری

نيز شده است .الزم به ذكر است كه بعضی از

هرچند سير تغيير و تحول معماری كاروانسراهای

نمونههای بررسیشده عالوه بر داشتن موقعيت

ايران در ادوار تاريخی (از ساسانيان تا صفويه)

مناسب جغرافيايی از عناصر كالبدی نيز بهره

متأثر از علل و عوامل مختلفی همچون اقليم،

گرفتهاند .به نظر میرسد كه اين امر اهميت مسير

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

يا منزل را نشان میدهد.

شکلگيری هر ساختاری (ساختارهای حکومتی،

عمدتاً در مناطقی كه نه عناصر طبيعی دفاع

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

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

بنيادين را بر عهده دارند و حرف اول را میزنند.

و نه به داليل مختلف ،دفاع عامل توجيه نداشته يا

امنيت كاروانها يکی از اساسیترين نيازهای مردم

مقدور نبوده است ،معمار سعی میكرده تا برای

و ضامن ثبات و رونق اقتصادی بوده است و

تأمين امنيت از عناصر كالبدی حداكثر بهره را

معماری كاروانسراها بر همين اساس و با هدف

بگيرد و با كاهش ورودیها ،ايجاد اتاق نگهبانی و

تأمين امنيت ،شکل میگرفتهاند .البته واضح است

برج ديدهبانی و افزودن عمق دسترسی و تعداد

كه عوامل گوناگونی در شکلگيری اجزای

اليههای فضايی تا حد ممکن به دفاع غيرعامل در

مختلف كاروانسراها تأثير داشتهاند.

مقابل تهاجمهای احتمالی بپردازد.

مطالعه حاضر نشان میدهد كه موقعيت راهبردی

مطالعه حاضر همچنين نشان میدهد كه

جادههای كرانه خليجفارس و نقش مهم اين

كاروانسراهای حياط دار (مستطيلی و چندضلعی) و

مسيرهای تجاری در سطح بازرگانی و اقتصاد

كاروانسراهای سرپوشيده درونگرا شباهتهايی در

كشور ،تأمين امنيت آنها را (بهصورت دفاع عامل)

بهرهگيری از عناصر كالبدی برای تأمين امنيت

از سوی حکومت ضروری میساخته است .لذا در

داشتهاند؛ درحالیكه كاروانسراهای سرپوشيده

كاروانسراهای اين منطقه حفظ امنيت بر عهده

برونگرا ويژگیهای متفاوتی با ساير گونهها دارند.

كالبد معماری نهاده نشده و بهرهگيری از

سخن آخر اينكه امنيت كاروانها و تضمين مال و

ال
ظرفيتهای معماری برای دفاع غيرعامل كام ً

جان مردم ،نشانی از قدرت سياسی و اقتصادی

ناديده گرفته شده است.

حکومت به شمار میرفته است و معماران هوشمند

در مناطقی كه عوارض طبيعی و موقعيت

ايرانی برحسب نوع و اهميت مسير تجاری ،از

جغرافيايی وجود داشته ،معمار با هوشمندی در

شرايط محيطی و اقليمی ،عوارض جغرافيايی و

انتخاب مکان بهينه برای كاروانسرا از اين عوارض

عناصر كالبدی موجد امنيت ،برای ايجاد يا ارتقای

نهايت استفاده را برده و عناصر معماری را كاهش

امنيت كاروانسراها بهره میبردهاند.

داده است .اين كار باعث كاهش هزينههای ساخت

مطالعه تحلیلی شاخصههای کالبدی دفاع غیرعامل در معماری کاروانسراهای عصر صفوی
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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.
Keywords: Architecture, Caravanserai, Passive defense, Safavid era, Iran
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