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  رانيا در يشهر يباروها يبند گونه و تحول ريس
  قاجار عصر انيپا تا ماد ةدور از 

  *ورمقاني حسنا

  چكيده
 منظور به شهري باروهاي الگوي بازشناسي و تطور سير تبيين حاضر پژوهش هدف

 تفسيري روش با منظور، اين براي .آنهاست تحول هاي علت و بندي گونه به دستيابي
 مرحله سه به و بررسي ايران تاريخ در سياسي و اجتماعي ساختار تاريخي،

 مطالعه مورد هاي دوره در باروها شكليِ تحوالت سپس، است؛ شده بندي دسته
 اين به توجه با دوره، هر در شناختي باستان اسناد و ها نقشه نهايت در و شده بررسي
   .است گرديده تفسير و تحليل ساختار،
 دفاعي شهرهاي ترين مهم از گروه سه كالبدشناسي، نظر از كه دهد مي  نشان نتايج
 نتايج همچنين، متراكم؛ شهرهاي و زيرزميني شهرهاي شهرها، قلعه :از اند عبارت
 نظامي علل داراي عمدتاً فرود، تا اوج از باروها كالبديِ تغييرات كه است آن از حاكي
 اهميت و ارزش قاجار، عصر اواخر در دفاع شيوة دگرگونيِ كه طوري به است، بوده
 خصوصيات كه است هايي دياگرام ارائة نهايي، استنتاج .برد ازبين را باروها اولية

  .دهد مي  نشان نظامي تحوالت با متناسب دوره هر در را شهري باروهاي كالبديِ
 دفـاعي،  شـهرهاي  تـاريخي،  سـير  دفـاعي،  سـاختار  شـهري،  باروهـاي  :ها دواژهيكل

  .استحكامات
  

  مقدمه .1
 اتخـاذ  بـه  امر اين و بوده خويش وطن و خانواده خود، از محافظت انديشة در همواره بشر
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 انسـانِ  .اسـت  منجرگشـته  طبيعـي  و مصنوع محيط ظرفيت از استفاده براي گوناگوني تدابير
 ايـن  .كـرد  مـي  محصـور  دفـاع  قابـل  حريم يك در را خود غارها، در گرفتن  پناه با نخستين
 دفاع هاي مؤلفه ترين مهم از يكي دشمنان، برابر در نسبي امنيت از برخورداري ضمن ها مكان
 كشـاورزي،  محصوالت از مندي بهره به نياز ديگر، سوي از .كنند مي تداعي را »استتار« يعني
 كـاربرد  بـا  را سـرپناه  از ديگـري  نوع عصر، اين در و كرد ها دشت روانة را غارنشين انسان
 دفـاع  رويكرد ها، خانه اطراف در حصاركشي با بعدي، مرحلة در .كرد اختيار طبيعي مصالح

 قبايـل  تشكيل با نهايت در و كرده عملي معمارانه تدابيري و زمين جغرافياي از استفاده با را
 و بـارو  اسـتحكامات،  با توأم متمركز مكاني در را ِجمعي سكناگزيني كوچك، اجتماعات و

 طلبـي  سلطه و منافع گاه و قومي و نژادي اختالفات .كرد طراحي محصور دفاعيِ ديوارهاي
 .آورد مي بار به بحران و گرديده داخلي خوردهاي و زد و ها جنگ باعث همسايه هاي دولت

 در موضـوع  اين و گرفت شكل دفاعي رويكرد با كالسيك شيوة به طراحي مرحله، اين در
   .شد تبديل سكناگزيني بعديِ مراحل در الزام يك صورت به طراحي،
 دفاعي شهرهاي حصارهاي و باروها در ها دگرگوني تاريخي سير بررسي به حاضر مقالة

 از دسته اين كالبدي تحول و گيري شكل روند بر را تأثيرگذار عوامل نقش و پردازد مي ايران
 در استفاده مورد روش .كند مي بررسي قاجار عصر پايان تا ماد دورة از دفاعي استحكامات

 .است اي كتابخانه منابع پاية بر اطالعات گردآوري و تاريخي تحليل بر مبتني تحقيق اين
 حاضر تحقيق اهداف ديگر از دفاعي، استحكامات اين بر حاكم الگوي بازشناسي همچنين،

 حاضر تحقيق دفاعي، شهرهاي هاي گونه فراوانيِ و موضوع گستردگي به توجه با .است
 در شهري حصارهاي و باروها و برج بر تأكيد با را دفاعي شهرهاي تاريخيِ تحوالت سير
 دورة سه شامل مطالعه مورد هاي دوره .دهد قرارمي مدنظر ايران تاريخِ شهرهاي ترين مهم
 انتخاب اين علت .است معاصر دورة آغاز و اسالم از بعد اسالم، از قبل دوران كلي

 مرحله سه اين از هريك در ها حكومت امنيتي و سياسي ساختار در بنيادين تحوالت
 تغييرات و ها جريان شاخصِ شهري فضاهاي دفاعيِ عناصر رويكرد، اين در .است بوده

 مختلف، ادوار در شهر كالبد تغيير و توسعه كه اي گونه  به اند، شده معرفي سياسي و اجتماعي
 در .است داده رخ امنيت و قدرت سياسي، اجتماعي، ساختارهاي در دگرگوني نتيجة در

 تا شده بررسي مذكور دورة سه در دفاعي و سياسي تحوالت نخست تحقيق، فرآيند
 فضاييِ سازمان مقاله، اصلي بخش در .كند بندي دسته و يافته را آنها ميان هاي تفاوت
 عناصر به دستيابي بررسي، اين از هدف شود؛ مي بررسي دوره سه اين شهرهاي از شماري
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 سياسي ـ اجتماعي تحوالت با متناسب هايي دگرگوني مرحله هر در كه است دفاعي
 شهرهاي از مهم گونة سه شناسي، كالبد نظر از كه دهد مي  نشان پژوهش نتايج .است داشته
 اند داشته را دفاعي ـ سياسي عوامل از تأثيرپذيري بيشترين كه ايران سرزمين در دفاعي
 نتايج همچنين، متراكم؛ شهرهاي .3 زيرزميني؛ شهرهاي .2 شهرها؛ قلعه .1 :از اند عبارت
 .اند پيموده را تكاملي سير شهرسازي، تاريخ در الگوها اين از هركدام كه است آن از حاكي
 يافتة گسترش شكل حاضر، مقالة در باروها و برج موضوع محوريت به توجه با اما،
 مورد ـ هستند خود اطراف در بارو و برج و حصار داراي كه شهرهايي يعنيـ  شهرها قلعه

 استنتاج .گردد يافت شهري حصارهاي اين تغييرات بر مؤثر عوامل تا اند قرارگرفته واكاوي
 هر مهم شهرهاي در را باروها و برج شكليِ ساختار كه است هايي دياگرام ارائة نهايي
   .دهد مي  نشان دوره
 با همواره شهرها ساخت و طراحي و ريزي برنامه شد، آغاز شهرنشيني كه زماني از

 شهري هاي نقشه در دفاعي استحكامات شناسايي .است بوده همراه دفاعي تمهيدات
 هاي حكومت امنيتي و نظامي سياسي، وضعيت از را جامعي اطالعات تاريخي، هاي دوره

   .خواهدداد دست به مختلف
 در شهري باروهاي و حصارها كالبديِ تغييرات روند بررسي حاضر مقالة اصلي هدف

 شهرهاي تحول هاي علت و بندي گونه به دستيابي منظور به ايران تاريخ مهم هاي دوره
 كه تغييراتي به توجه با شهرها حصار كلي شكل مقاله، اين در منظور، اين براي .است دفاعي

 پژوهش اساس كه اصلي سؤاالت .شود مي تقسيم كلي دورة سه به داده رخ آنها كالبد در
 تأثير تحوالت گانة سه مراحل روند بر عواملي چه .1 :از اند عبارت دهند، مي تشكيل را حاضر
 خصوصيات و دفاعي ساختار بر تأثيري چه ناامني عوامل و تهديدات .2 است؟ داشته

 تأمين در شهري طراحي نقش .3 است؟ داشته مطالعه مورد هاي دوره در شهري باروهاي
  است؟ بوده چه ايران گذشتة شهرهاي امنيت

 آنها فيزيكي بافت و كالبدي تغييرات بر تكيه با را ايراني شهرهاي )1380( حبيبي
 صورت به شهر موضوع شناسي، باستان تحقيقات در اما، .است قرارداده تحليل مورد

 و اقتصادي اجتماعي، سياسي، حيات و شهري و معماري فضاهاي كنش برهم از تركيبي
 و اجتماعي جغرافياي )1378( شهميرزادي ملك .است قرارگرفته بررسي مورد فرهنگي
 روابط سياسي، سازمان نظير مفاهيمي و دانسته مؤثر شهري بستر تحوالت در را تاريخي
 و زارعي .كنند مي مطرح را مذهب و فنون و صنايع هاي پيچيدگي تجارت، و اقتصادي
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 مورد شهداد منطقة در را قاجار دورة استحكامات و قالع )1393( باباكمال حيدري
 كنند مي بيان منطقه اجتماعي امنيت برقراري در را قالع اين اهميت و قرارداده بررسي

 استحكامات و ها ديواره )1381( كياني ).211- 195 :1393 باباكمال، حيدري و زارعي(
 معرفي به همچنين، كند؛ مي معرفي آن از خارج و ايران در تصوير روايت به را دفاعي

 پازوكي .پردازد مي ايران در اسالم از بعد و قبل دوران در دفاعي ديوارهاي اختصاري
 تبيين ةدغدغ )1393( راد باستاني .كند مي معرفي ايران در را دفاعي استحكامات انواع )1376(

 ةدور تا باستان ةدور از را شهر تاريخ سير و كرده بررسي پژوهي تاريخ منظر از را شهر
 را ارگ شناسي گونه و تاريخ پژوهش، از بخشي در همچنين، ؛كند مي دنبال اسالمي

 و دانسته متنوع منشأ داراي ايران در را شهرنشيني پديدة )1389( فر يوسفي .است داده ارائه
 است آن بر او .داند مي دفاعي تأسيسات و نظامي عامل را شهرها گيري شكل عوامل از يكي
 به كه را عواملي از اي مجموعه است الزم ايران تاريخي شهرهاي از هريك مورد در كه

 تأثير و قرارداد پژوهش مورد اند ايفاكرده نقش شهري جامعة پيدايش در ويژه صورت
 با ).170- 145 :1389 فر، يوسفي( كرد بازشناسي نظر مورد روند در را عوامل آن از هريك

 آنها معماري عناصر و خاص شهرهايي از هايي بخش عمدتاً محقّقان از بسياري حال، اين
 كنار با و جامع ديدي با تا دارد تالش حاضر تحقيق .اند قرارداده خود مطالعة موضوع را
 اي مقايسه تحليلي به مختلف، دوران در شهر باروهاي و حصارها شكل قراردادن هم

 علل و كالبدي تطور سير و ايراني شهرهاي در دفاعي استحكامات از گونه  اين دربارة
  .بپردازد آنها شكليِ تحوالت

 مربـوط  هـاي  فرضـيه  آزمـايش  در توانـد  مـي  كـه  منابعي و پژوهش سؤاالت به توجه با
 تـاريخي،  اسـناد  پايـة  بر اي كتابخانه و تاريخي تحليل روش به حاضر مطالعة باشد، سودمند
 بررسـي  بـا  و اسـت  گرفتـه  انجام شناختي باستان مدارك و گذشته سياسيِ و اجتماعي شواهد
 در گيـري  نتيجـه  نهايتاً و قرارداده آزمون مورد را تحقيق فرضيات ها، دياگرام ارائة و ها نقشه
 همـراه  بـه  تـاريخي  ــ  تفسيري مقاله اصلي تحقيق روش بنابراين، .است داده انجام باب اين

 هـاي  دوره تصـويريِ  مـدارك  و اسناد يكسو از پژوهش اين .است شهري هاي نقشه تحليل
 سـوي  از و كـرده  تحليـل  دفاعي حصارهاي ويژه به و شهري ساختار نظر از را مطالعه مورد
 عوامـل  و تهديـدات  جغرافيـايي،  و تـاريخي  هـاي  زمينه و ها حكومت شناخت راه از ديگر،
 كمـك  بـه  بحث گيريِ نتيجه .پردازد مي شهري باروهاي كالبدي تغيير علل معرفي به ناامني،
  .است گرفته  صورت منطقي استدالل و مكتوب منابع
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  ينظر مطالعات .2
  رانيا خيتار در آن جاديا عوامل و بحران 1.2
 از ها بحران بندي دسته .دارد مستقيم ارتباط تهديد و مخاطره هاي واژه با بحران واژة

 .شود مي تقسيم ساخت انسان و طبيعي گونة دو به عموماً و است متفاوت گوناگون منظرهاي
 نظامي، تهديد مقابل در .است نظامي عوامل و سوانح انواع شامل آن ساخت انسان نوع

 از كه است اي پيشگيرانه و احتياطي فرآيند« غيرعامل پدافند .شود مي مطرح غيرعامل پدافند
 رويكرد همچنين، .يابد مي ادامه تهديد و بحران وقوع پايان تا و شود مي شروع صلح زمان

   ).85 :1391 مقيمي،( »است پيشگيرانه رويكرد آن، با مقابله نحوة و مديريتي
 اقوام گذر مسير در قرارداشتن و خاص جغرافيايي موقعيت علت به ايران سرزمين

 است، قرارداشته گرد بيابان اقوام لشكركشي و جنگ معرض در همواره غرب، و شرق مهاجم
 و اورال ترك، هپتالي، توراني، طوايف حملة مورد شرق شمال و شرق سمت از كه طوري به

 نيز و رم و يونان هاي حكومت تهديدات معرض در نيز غرب سوي از و بوده آلتايي
 اند درنظرداشته همواره ايرانيان« دليل، همين به .است قرارداشته ها عثماني درپي پي تجاوزات

 در الجيشي سوق و مهم نقاط در دفاعي بناهاي ترين مناسب ايجاد و ها روش بهترين اتخاذ با
  ).313- 309 :1378 پازوكي،( »بايستند مهاجمين سيل مقابل
  
  رانيا در قدرت شهر و دفاع شهر شيدايپ 2.2
 دفاعي شهرهاي برپايي و يابي مكان در مهم عامل دو بازدارندگي و سازي قدرت كلي، طور به

 فريـب  و اختفـا  استتار، چون اصولي پاية بر آنها موقعيت و دسترسي چگونگي كه بوده ايران
 بـه  اسـت،  اسـتقرار  محـل  ترين مطلوب و بهترين انتخاب يابي مكان« .است يافته شكل دشمن
 پـذير  امكـان  وجـه  بهتـرين  بـه  را ها فعاليت و تجهيزات انساني، نيروي كردن پنهان كه طوري
 روستايي، و شهري هاي قلعه از بسياري كه است رو همين از ).75 :1388 نيا، موحدي( »سازد

 قـالع  اين .اند گشته بنا كوهستاني العبور صعب مناطق در يا و پيرامون هاي سرزمين بر مشرف
 سياسـي  مخالفان نيز و ساكنان براي ايمني پناهگاه خود، مكاني و ساختاري موقعيت علت به
 بسـياري  در هـا  سـكونتگاه  ايـن  .اسـت  بوده بيگانه اقوام يورش و داخلي هاي بحران هنگام به

 دورة تاريخي شواهد و مدارك ).301 :1374 عريان،( اند بوده شهرها گيري شكل هستة موارد،
 گيـري  شـكل  آغـاز  است، بوده همراه آنان حمالت با كه ايران غرب در را آشور دولت اقتدار
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 استفاده مورد ديگر بار مغوالن هجوم هنگام به شهرها قلعه اين .اند دانسته ايران در شهرها قلعه
 از گيـري  بهـره  و سـاخت  در مهم دورة دو بنابراين، .يابد مي توسعه آنها امكانات و قرارگرفته

 اقـوام  تهاجمات و ها ناامني اوج دوران با مقارن دقيقاً كه وجوددارد ايران در شهري هاي قلعه
 نسبي آرامش و صلح با متناسب سلجوقي، عصر پايان تا مادها اقتدار زمان از .است بوده بيگانه
 دهـد  مـي   نشان محلي تواريخ سويي، از .شدند نمي شناخته مهمي زيستگاهي نقاط دژها حاكم،

 است ساخته ضروري را دفاعي استحكامات كاربرد نقاط، برخي در ها درگيري و تعارضات كه
 و دژهـا  گيري شكل گفت توان مي ).1381 قاضي، شريف ؛1366 سنندجي، ؛1373 بدليسي،(

 جملـه  از انسـاني،  هـاي  سكونتگاه دور به چنداليه دفاعيِ حصارهاي ايجاد و مرزي شهرهاي
 با تركيب در طبيعي محيط عناصر از آنها برپايي در كه بوده شهرها طراحي در دفاعي اقدامات

  .است شده گيري بهره مصنوعي استحكامات
  

  پژوهش يها افتهي .3
  رانيا خيتار در يدفاع يشهرها از يبرخ 1.3
 مورد كالبدشناسي نظر از ايران سرزمين در دفاعي شهرهاي از گروه سه حاضر، مقالة در

 علت .متراكم شهرهاي .3 زيرزميني؛ شهرهاي .2 شهرها؛ قلعه .1 :اند قرارگرفته بررسي
 هاي جنگ و امنيت نبود از ناشي سكونت، اصلي محل براي شهر گونه سه اين وجودي
 امنيتي وضع با ها مكان اين فضايي و كالبدي ساختار .است ايران استراتژيك مناطق در متعدد

 غارتگري و ومرج هرج هنگام به نيز بعد هاي دوره در كه داشته ارتباط آنها ايجاد زمان در
 آباد حسن شهر دژ« مثال، عنوان به اند؛ يافته تكامل و شده تجهيز بسا چه و بوده استفاده مورد
 توسط ها مغول يورش از پس آن از استفاده اما است، اسالم از پيش آثار از سنندج غرب در

 كرمان پراهميت قالع ديگر، نمونة ).49 :1392 زارعي،( »است اهميت حائز محلي واليان
 بازسازي قاجار عصر در ويژه به و بوده توجه مورد همواره آن نظامي كاركرد كه است

 ).202 :1393 باباكمال، حيدري و زارعي( پذيرد مي صورت آن در مناسبي تعميرات و
 تاريخ كه است زيرزميني شهرهاي از اي نمونه كاشان آباد نوش در اويي دفاعي شهر

 تا اسالمي دوران در شهر اين توسعة اما است، ساساني دورة به متعلق آن ساخت
 است بوده استفاده مورد نيز قاجار عصر اواخر تا و است داشته ادامه صفويه دورة

  ).17 :1391 فشاركي، هاشمي و فاييو(
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 ميان در ه
 ساختار ه

 اين عصر
 بوده ونت
 متعدد ي
 همين از 

 بحراني 
 شهرهاي 

 شهر .ست
 حصارهاي
 حصارهاي

 از اي مونه
 دروازة ت

  
   وزستان؛

 107.(  

ورم حسنا

كه اند بوده يخي
كه تفاوت ين
ع هم شهرهاي و
سكو از شكلي 
هاي بحران در« .

.بود مردم عامة
روزهاي در ي
مركزي هستة 

است يافته سترش
ح و ها دروازه ي

ح شامل و شده
نمو چغازنبيل ،
هفت و بارو و

خو شوش، زنبيل،
،47 :1384 يرنيا،

تاريخ شهرهاي و
ا با يافتند، مي
و روستاها از ز
نشيني قلعه كه
، 1383: 136(
ع توجه مورد 
عادي مردم ار

ايران در قالع
گس و گرفته كل

داراي كه است
شد طراحي عي
همچنين ).لف

و برج ودرتو،

چغاز شهر :الف(
پير :اصلي نقشة ه؛

و روستاها با به
گسترش و ته
متمايز نظامي، يِ

ك گفت توان مي
پارسي،( دارد ت

اعتماد قابل هي
استقرا براي ع
).49 :1382 ش،

شكل آنها داخل
شهرهايي قلعه

دفاع اي مجموعه
ا .1 تصوير( ت

تو حصار سه

باستان ايران در 
نگارنده :مأخذ( )

مشاب نسبتاًً ظاهر
گرفته شكل ها
مسكونيِ هاي ه
م اساس، اين ر

تفاوت رنشيني
پايگاه عنوان ه

قالع از خشي
دلريش و تبري
د از مردم صلي

يافتة گسترش ع
م همچون كور
است سترگ ي

داراي كه ست
  ).ب .1 ير

چندحصاري هاي
)آذربايجان كاب،

  شهرها ه
ظ با هايي جموعه

باروه و برج و
مجموعه اين در
بر .است گرفته ل

شهر يا ستانشيني
به قالع جتماعي،

بخ همواره كه 
خلعت( »شد مي ته
اص زندگي كه 

نوع سليمان خت
مذك شهر .ست
هاي برج و درتو
اس آييني درت
تصوي( است  ده

دژشهره طراحي 
تك سليمان، تخت ر

  

قلعه 1.1.3
مجم ها قلعه

و حصارها
د اجتماعي

شكل قالع
روس با كه

اج سياسي
است رو

درنظرگرفته
بوده كهن

تخ باستانيِ
اس چندگانه
تود محكمِ
قد ـ شهر

شد حفاظت

.1 تصوير
شهر :ب



 دارد، ان
 مرزيِ طق

 نيروهاي 
 »است وده

 اين .ست
 ديوار كه
 براي سب

 و گرافي
 به كه شده
 آشور جوم

 به مادها، 

  

(  

 و چيـده 
 وسـعت  

13: 61.(   

 

اير در كهن 
مناط در عمدتاً

ميان متعددي
بو ساسانيان و
اس قرارگرفته ها ي
ك طوري به ،

مناس مكاني نها
توپوگ شرايط 
شد شناخته نيز ي

هج ايام در دتاً
توسط ها وري

)49 :1389 اريخ،

پيچ متراكم، هاي
بـا  كـه  است ك

375 نيري، اري

قاجار عصر انيپا 

بسيار اي سابقه
ع ها دفاع ـ شهر
م هاي جنگ ن

و اسالم سپاه
آشوري هجوم د

كردند، مي حفظ
آن هاي بام و شو
به توجه با م

هايي قلعه شهرها
عمد و است گ
آشو شكست از

331.(  

   متراكم فاعي
پراكاشتا و ومبك

ساختاره واقع، 
كوچك ابعاد با
شكا و ميرفتاح(

تا ماد ةدور از راني

س كه دفاعي
ش از نوع اين .
مكا مناطق، ن
هاي جنگ و
مورد بارها نين،

ح را امنيت
بازش بي و بلند

متراكم هرهاي
ش اين اطراف ر

سنگ از آنها وي
پس كه دهد ي

1 :1376 مدي،

د شهر طراحي نة
يارتسو چينگ، .كي

در است، روف
هايي اتاق و تو
( است يافته ش

ا در يشهر يروها

شهرهاي حي
.است پلكاني م
اين« .اند واقع ن

اسكندر حملة
همچن ؛)57:138
خود، متراكم
باروهايي چون
شه ساختار .د

در .است گرفته
بارو و برج طقه،

مي  نشان مدارك
معتم( است نبوده

نمون .2 تصوير
ك .دي :اصلي رح

  
معر زيرزميني ي
تودرت باريك ي

گسترش عمودي

بار يبند گونه و حول

  متراكم يرها
طراح از ديگر

متراكم شهرهاي
ايرا غربي شمال
ح در جمله از
88 مرادخاني، 
ساختار با ها
همچ مرزي هاي

هستند سربازان 
گشكل دفاعي 

منط بودن ستاني
م و اسناد .اند ده

نب نياز هايي تگاه

طر نگارنده؛ :مأخذ

ينيرزميز يرها
هاي سكونتگاه م
هاي داالن چون 
و افقي سطح و

تح ريس   96

  

شهر 2.1.3
د اي نمونه

شه طراحي
ش و غرب

ا متخاصم
و يوسفي(

شهره نوع
ها ساختمان

سباني ديده
مالحظات

كوهس علت
شد استفاده
زيست چنين

مأ(

شهر 3.1.3
نام به آنچه

اي گسترده
دو در زياد
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 شهرها از ن
 سـطح  از  

 كاربردهاي
 گسـترده  

 به ورود 
 دفاعي، ل
 تاريك و
 راه از كه
 شده مي ته
 انحرافي 
 دهانة وي
 انگيزة گر

 ترين مهم 
 براي ري
 را اي خره

 فضاهاي 
 در حران
 در مواره

  

 

ورم حسنا

بيرون در يا :اند ده
متـري 50 حتـي 
ك امكان و آن يعي
جغرافيـايي  هـاي 

هاي راه ،)ب .3
اصول رعايت 

و تنگ هايي الن
ك اضطراري ي
ساخت طبقه چند
هاي چاه و ها ن

رو بر بسياري
بيانگ همگي كه
13: 17 -19.(
كوير منطقة اين 

صخ هاي ناهگاه
اين .اند كرده را

بح مقابل در 
هم سياسي، و ي

 
 )نگارنده :مأخذ

ايجادشد شكل و
ح عمـق  تا سكوني

طبيع بستر تنوع ظ
ه حـوزه  و شـكال

3 تصوير( اميم
ضمن خطر، ز
داال شهر هاي ي

هاي خروجي نيز
چ در شهرها ن
داالن دفاعي، م

ب هاي تله چنين،
ك اند شده تعبيه

391 فشاركي،
ساكنان .است
پنا و ها كوه به
اجر دفاعي رت

طراحي مندانة
جغرافيايي خاصِ

  :گسسته نوع .
م( كرمان ميمند، :

د به دارند هگاهي
مس شهرهاي زير

لحاظ به سكونت ز
اش در مختلـف  ي
6.(   

نا مي پيوسته ي
بروز هنگام به
ورودي .است ه
ن و قرارداشته 

اين .شود مي يت
مهم نكتة .است
همچ اند؛ رديده
ورودي ريك

ف هاشمي و ي
كاشان در »باد

بردن پناه مكان
صور به را شهر

خردم و كاري
خا موقعيت يل

 

الف :دفاعي هاي
:پيوسته نوع .ب 

پناه ةجنب كه ميني
در يا و طبيعي ي
از گونه  اين .اند ده
تـاريخي هـاي  وره
67 :1392 رانوند،ي

زيرزميني شهر را
ب كه اند شده ه
كرد مي فراهم را
هايي چاه آنها 

هداي شهر راف
ا عميق هاي چاه

گر تعبيه شمن
تا و تنگ هاي

وفايي( است
آب نوش« يوسته،

ام غارتگران، ي
ش زيرين سطح
ابتك هاي شيوه

دلي به تاريخ ول
.است بوده لف

شهره .3 تصوير
شرقي؛ آذربايجان

زيرزمي شهرهاي
هاي تپه دل در و

شد ساخته زمين
دو در گوناگون

ريب( شود مي  ديده

ر آن كه دوم، ع
تعبيه هايي مكان
ر سريع ترسي
امتداد در غلب
اطر هاي قلعه به

چ طبقات، طي
دش فريب براي
مسيره در عميق

شهر ساخت 
پي زيرزمينيِ هر
هاي يورش رابر

تمامي بنابراين
از مصاديقي 

طو در كه ست
مختل اقوام جوم

آ اسكو، كندوان،

  

نوع در
م در شهر
دست امكان
اغ كه بوده

ب زيرزميني
ارتبا راه و

ب كه است
ع هاي چاه

از دفاعي
شه مصداق

بر در دفاع
بن و نداشته

زيرزميني
ا سرزميني
هج معرض

ك
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 ايران ژئوپلتيك وضعيت درنظرداشتن با و ايران در شهر ساخت تاريخي سير مطالعة با
 از توان مي دفاعي طراحي رويكرد با را شهر نوع سه آن، فراروي تهديدات و باستان

 اند پيموده را تكاملي سير شهرسازي تاريخ در الگوها اين از هركدام .داد تشخيص يكديگر
   .كرد مشاهده ايران شهرهاي تاريخي بافت در توان مي را ادعا اين صحت كه

  .است شده بيان مذكور الگوي سه هاي ويژگي ،1 جدول در

  ايران در دفاعي شهر هاي گونه .1 جدول

 ها ويژگي طراحي نوع  شهر شكل

شهر
 

زيرزميني
 پيوسته  

  وسيع مقياس در پيوسته صورت به شهر گسترش •
  .است شده ساخته دفاع و اختفا استتار، هدف با شهر •

  گسسته
 مجزا و منفرد هاي صخره در ها خانه •

  طبقه 5 تا بناها طبقات تعداد •

قلعه
  

شهر
 

 حصاري تك شهر

  شهر پيرامون خندق و هابرج سنگي، حصارهاي وجود •
 كمان با تيراندازي براي دفاعي دار كنگره ديوارهاي •

  ارتفاعات و تپه روي بر شهر ساخت •

  چندحصاري شهر
  شهر پيرامون خندق و هابرج سنگي، حصار چندين وجود •
 حكومتي مهم بناهاي پيرامون دفاعي حصارهاي وجود •

  حكومت قدرت مظهر شهر، •

شهر
 

متراكم
 

  اي كوهپايه شهر
  العبور صعب هاي راه و تند شيب در پلكاني بافت •
 تر پايين بناهاي محافظت و ديدباني براي مكاني ها بام •

  قطور ديوارهاي و سنگي بناهاي •

  )نگارنده مطالعات :مأخذ(
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  رانيا خيتار در شهرها يباروها تحول ريس يبند مرحله .4
 اسـت،  امنيـت  و انسجام اقتدار، جلوة كه شهري باروهاي تكويني فرآيند حاضر، تحقيق در

 شـرح  به كلي دورة سه در شناسانه كالبد تحليل و موجود مدارك پاية بر و است توجه مورد
  :گيرد قرارمي بررسي مورد ذيل

 تمـدن  شروع بر منطبق )م ق نهم قرن حدود( اسالم از قبل ساختار تكويني سير :اول
  .پذيرد مي پايان آن فتح و ايران به مسلمانان حملة با كه ميالدي هفتم قرن تا شهري
 هـاي  حكومت نخستين استقرار با كه اسالم از بعد دفاعي ساختار در دگرگوني :دوم
 قاجـار  سلسـلة  شـروع  و شمسـي  1165 سـال  تـا  و شـود  مـي   شـروع  ايـران  در مستقل
 .يابد مي ادامه

 اسـتقرار  بـا  دوره ايـن  كـه  معاصر دوران در شهرها باروهاي انهدام و تغييرات :سوم
  .يابد مي  ادامه )ميالدي 1979( شمسي 1357 سال تا و شود مي شروع ايران در قاجار
  
  اسالم از شيپ يدفاع يشهرها :اول ةمرحل 1.4

  يهخامنش از شيپ يشهر يباروها 1.1.4
 نوع :است داشته وجود سكونتگاه نوع دو ماد خاك در كه دهد مي نشان آشوري هاي نوشته
 گيرشمن،( است داشته عادي بناهاي و بوده كوچكتر دوم نوع و دژگونه و مستحكم اول

 غارت« مادي شهرهاي گيري شكل عامل ترين مهم ).79 :1380 دياكونوف، ؛112 :1350
 بر محكم اي قلعه صورت به كه است قدرت از نهادي دوره اين در شهر« .است »دفاع ـ

 زيستي نقاط ديوارهايش پس در و دامنه در و قراردارد الجيشي سوق نقطة يا تپه فراز
 :1373 رضايي،( »بردند مي پناه حصارها درون به خطر بروز هنگام به اهالي .اند پراكنده

 را ها مجموعه اين دفاعي ارزش رودخانه، طبيعي جريان نيز و خندق عالوه، به ).165
 داراي »سو كيشه« دژ و حصاري تك مادي دژ يك از اي نمونه »خارخار« .داد مي افزايش
 ساختار همچون دوره اين مقابر و معابد ).2 :1380 حبيبي،( بود متحدالمركز حصار چندين
 باشد، دشوار آن به دسترسي كه ارتفاعات، در اغلب و بوده استحكامات داراي شهرها
 كه داشته حصار هفت هگمتانه، شهر« :هرودوت گفتة به ).ب .4 تصوير( شدند مي ساخته
 سياه، سفيد، ترتيب به ها كنگره و بوده بلندتر كنگره، ارتفاع ةانداز به ديگري از هريك

  ).Panaino, 2003: 329( »اند بوده نگار زرين و سيمگون نارنجي، آبي، ارغواني،



  
 مهاباد، كا،
 55.( 

 چهارم تا
 قدرت ش
 چهرة« .د
 بيروني ر

 نقطة رين
 ها، كاخ ن

 نكتة .تند
 و كردند ي

 را مياني 
 شار .بود 
 باروهاي 
  .شد

 توجه قابل
 و بوده يع
 ديوارهاي 
 است بوده 

 ـانرواييِ 
 ساختار ر

 ر

فخريك مقبرة :ها ه
:1384 پيرنيا، :ي

ت هفتم قرون 
نمايش براي و 
برگزيند اقدام 
شار و مياني ار
تر بااهميت در 
آن در و بود ده
داشت جاي وقه

مي محافظت 
1.(  
شار خروجي، 

بممتاز طبقات
از نه آن، از ت
ش مي استفاده ض

ق پيشرفت ها، گ
دفاع حصار سه 
با ينظام التي

يگانگي و حدت

فرمـ مركـز  كه 
در تحول اين ر

قاجار عصر انيپا تا

كو دل در مادي
اصلي نقشة ارنده؛

طي در نشيان
گردد حاصل
نخستين عنوان

شا حكومتي، ژ
كه بود شهر ز

شد بنا صنوعي
آذو انبارهاي و
آن گرداگرد ر
165 :1373 ي،
و ورودي اي

ط استقرار براي
حفاظت براي كه
عوارض ديگر و
جنگ ماهيت در ير
يدارا جمشيد ت
يتشك ريسا و د
وح قدرت، از ي

قدرت ـ شهر ه
آثار .گيرد مي رت

ماد ةدور از رانيا ر

مقابر ساخت .ب
نگا .ب ؛91 :138

  ي
هخامن دولت ة
شرق بزرگ ي

ع به را لجيشي
دژ از تركيبي 
ا اي مجموعه ي
مص هاي تپه يا ي

و ذخاير داري،
د متحدالمركز

رضايي( بود زي
ها دروازه با ين

ب خاص حالت
ك بود مزارع و

و جنگل خانه،
تغيي و جمعيت ش

تخت مثال، عنوان
معابد ها، كاخ از
نمادي مجموعه ن

8.(  
به دفاع ـ شهر 

صور است، ي

در يشهر يباروها

ب ورامين؛ قلعة ي
81 كياني، .الف :ذ

يهخامنش دولت 
تابعة هاي زمين

امپراتوري كه 
الج سوق نظامي

پارسي شهر ي
حكومتي دژ ).

طبيعي هاي خره
اد و نظامي ت
باروهاي را ژ
تيرانداز براي ي

سنگي باروهاي
مح شامل خش

باغات بازار، ،
رود مانند بيعي

افزايش شهرها، ة
ع به گرفت؛ رت
مركب اي موعه
اين .شدند مي ت

:1389 پاسگزار،
مفهوم از گذار
ا فرامنطقه قاهر

يبند گونه و حول

باروي و برج .لف
مأخذ( غربي جان

در يشهر يوها
سرز زياد سيار
شد موجب الد
هاي جاده داث

فضايي ساخت 
13 :1380 بي،
صخ فراز بر دتاً
تأسيسات ها، وان
دژ اين كه ست
هايي كنگره اي
از ديگر اي عه
بخ اين .كرد مي

ها، خانه از كب
طب موانع از كه
ةتوسع خاطر به
صور باروها در
مجم آن، وندر

محافظت سنگين
سپ زاده ميابراه(
هخامنشي، ت
هاي حكومت و
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ا .4 تصوير
آذربايج

بارو 2.1.4
بس وسعت

ميال از قبل
احد خود،

و كالبدي
حبيب( »بود

عمد شهر،
ديو معابد،
اس آن مهم
دار ها برج

مجموع
م محصور
مرك بيروني
بلك سنگين،

دولت در
و اي منطقه
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 دورة ـون 

 

 به يكسو 
 مردم راي

 به پارتي 
 افزون يان

 لشگريان 
 مقر كاني،
 قدرت ي
 دو ميان 
 به حمله 
 ناشي ها ه
 بيانگر ر،
 و كنوني 

ورمق حسنا

همچـ نيـز  هان
  ).ج .5 و ب

 
  
  )نگارنده و

از :شد ساسي
آر از آن در گر،
شهر مركز در
اشكانيا .هاست ي
نظامي آرايش 
اشك شهرهاي ن
هاي جلوه دوره 

در مهمي سيار
قصد كه بود ن

گاه خيمه از اس
ديگر سوي از 
تركمنستان در 
.   

پادشاه مقابر ).ف
ب .5 تصوير( د

هخامنشي؛ رت 
آرشيو :مأخذ( ذير

اس تحول دچار
ديگ سوي از و
د ميدان يافتن ت
پارتي سياسي ي
حتي آن، از ت

درون شكيالت
اين شهرهاي ).
بس موقعيت ي،

دشمن شورهاي
اقتبا يكسو از ر

و صحراگردان
»نساء« شهر .
.است دوران ن

الف .5 تصوير(
شدند مي ساخته

قد ـ شهر لگوي
ناپذ دسترسي ورت

 يساسان و يكان
ساساني و ني
بوده بارو و ج
اهميت .است ده
آگاهي دهندة ان

حراست تسهيل
تش ترين مهم .ند
)110 :1385 س،
نظامي نظر از »
كش اضطراب ب
وار دايره هاي رح
ص غافلگيرانة ي

است حكومت
اين وار دايره هاي

شود مي ديده ه
مصنوعي يا عي

ا .الف .5 تصوير
صو به مقابر خت

اشك يها دولت 
اشكان هاي دوره
برج و حصار ي

شد مي استفاده
نشا اجتماعي، ر

و اي دايره هاي
كرد مي تجهيز

خوشنويس( ود
هاترا« مثال، ن

موجب و داشت
طر اين ).113 :
هاي يورش از م
ح حصر و حد ي

شهره بارز هاي

دوره اين رهاي
طبيع ارتفاعات 

ساخ :ج و ب

در يشهر يوها
د در ايراني هر
دارا قدرت، ش
سياسي گيري م
حضور جلوة ن
شهره امتياز به 
دايره طرح با ز
بو بازار و معبد 

عنوان به بودند؛
د فرات و جله

:همان( داشتند 
بيم و ناامني س
بي استبداد و ي
ه نمونه فارس، »

  

شهر دفاعي
در گذشته

بارو 3.1.4
شه سازمان
نمايش منزلة
تصميم در

مكان عنوان
آشنايي بر

نيز را خود
حكومت،
ب حكومتي
د رودخانة
را تيسفون

احساس از
تمركزطلبي

»فيروزآباد«



 نمايانگر 
 توليد و 

 آن ساكنان
 دفاعي، ي

 يك رقي،
 يا يك با 

 در عمدتاً
 دوران در
 دفاعي ر
 آن در كه 

 سه به وان

 مجهز نيز 
 مـورد  ـه، 
 را شـهر  
 10.(  

  
 پارتي ران
11(  

 ر

آنها، مستحكم 
پروري دام زي،
س و حاكمان ت

باروهاي به جهز
شر هاي سرزمين
خارجي و خلي
ع كه را، دژ هن
د .كردندمي ت

ديوا زرد، قوام
ككند گذاري ايه

تو مي را شكاني

  ؛)شگاه
   وران؛ شه
  ).ب .6 ير
مستطيل طرح 
كرخـ ايوان و ر

پيرامـون  وهاي
:1378 جاوند،

دور در مرو شهر 
10 :1385 نويس،

قاجار عصر انيپا تا

هاي برج و رها
كشاورز ناسبِ
قدرت شهر، اف
مج استقرار هاي

سر چادرنشينِ 
داخ باروي دو 

كه .گرفت ارمي
حفاظت سترگ

اق تجاوز از ي
پا آن از بعد و ر

اش شهرهاي ي،

نيايش نظامي، تي،
پيش هاي راسته
تصوير( بود زان

.يافت ادامه نيز 
بيشاپور مانند ت،
بارو و ها برج ت
ور( دهد مي شان

نقشة .ب آن؛ انة
خوشن :اصلي شه

ماد ةدور از رانيا ر

حصار نقشه، ها،
من شرايط علت

اطر مستحكم ي
ه جايگاه و هرها
اقوام تهاجم ر
داراي شهرها ن
قر بارو دو صلة

باروهاي فت،
نگراني مقابل ر
پيشكمر هاي وه
كلي طور به .بود

حكومتي اداري،
و دادوستد حل
كشاورز هاي خانه
ساساني دورة ر

پشت در خندقي
تغييرات روشني ه
نش شهر براي طر

چندگا حصارهاي
نقش نگارنده؛ .ب ؛

در يشهر يباروها

ها جايگاه اين ي
عل به ساكنان ع

ديوارهاي و وها
شه وجود راين،

برابر در مكانات
اين عمدة .ست

فاصل در خندقي
گرف قرارمي شهر
در توانست ت

كو تا خزر رياي
ب شرق دنياي ي
  :كرد م
مركز( ارتفاع ن

مح ها، خانه امل
خ و مزارع امل
در اشكاني، هاي
خ و درپي پي هاي
به بيشاپور شهر
خط احتمال دن

ح و هاترا شهر ي
112 :1385 يس،

يبند گونه و حول

بناي موقعيت به
وسيع امكانات

بارو و برج .ت
بنابر .سازد مي ص

امك اين از داري
اس رفته شمارمي به
خ كه بودند زه
ش ميان در گاه

دولت اشكانيان، 
در ساحل از را 

دفاعي ديوار ين
تقسيم ذيل شرح
باالترين در دژ ن
شا مسكوني قة
شا كه حومه ية

شهره شكلِ دايره
ها برج و عظيم ي

كاوش .گرفت
شد بيش و كم با

هوايي عكس .الف
خوشنوي .الف :خذ
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ب توجه
ا و ثروت
است صنعتي

مشخص را
پاسد براي

به ضرورت
درواز چند

گ و گوشه
توانمندي
انوشيروان

دومي زمان،
ش به بخش
كهن .1
منطق .2
ناحي .3

د طرح
باروهاي به

گ قرار توجه
ب ارتباط در

ا .6 تصوير
مأخ(
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  قاجار عصر آغاز تا ياسالم متقدم دوران از يشهر يباروها :دوم ةمرحل 2.4
 متعلق اول بخش :شود مي تقسيم عمده بخش دو به باروها كالبديِ تحوالت دوم مرحلة

 تغييرات ديني، و حكومتي ساختار تغييرات با متناسب كه است اسالمي اولية دوران به
 با بسياري نوبنياد شهرهاي كه است صفوي دورة به مربوط دوم بخش و يافتند كالبدي
 .ايجادشد اول عباس شاه دورة در اقتصادي تحول نتيجة در گذشته، با متفاوت هاي ويژگي
 همچنان كه درحالي شد، متحول اسالمي مفاهيم با همساز اسالمي، متقدم دوران در شهر

 و برج تعداد و جنس شكل، .كرد مي حفظ را خود نمادين جايگاه و سياسي مركزيت
 بستگي شهر هر وسعت و تياهم به زين و منطقه هر يعيطب و ياجتماع طيشرا به باروها
 يا اي استوانه هايي برج و طوالني و عريض بلند، ديواري داراي آنها عمدة اما، .داشت

 دسترسي كه بودند خود گرداگرد در خندقي نيز گاهي و دروازه چند يا يك و چندوجهي
  .كرد مي دشوار را آن به

  ياسالم متقدم دوران يشهرها در باروها 1.2.4
 و استقرار نحوة در كردند، فتح را ايران مسلمانان ميالدي هفتم قرن در اينكه از بعد

 انداختن رونق از هدف با يا و نظامي هدف با نوبنياد شهرهاي .ايجادشد تغييراتي سازماندهي
 پيدايش محل ايران سرزمين ).51 :1380 حبيبي،( شدند مي ساخته قديمي شهرهاي
 و بودند مستقر شهري در هركدام كه بود محلي هايحكومت و طلبانه استقالل هاي جنبش
 آباداني و اقتصادي رشد به محلي هاي حكومت پيدايش .داشتند قلمرويي و نفوذ حوزة
 اقتدارِ ـ شهر سوي به پارتي و پارسي قدرت ـ شهر از گذار دوران، اين .منجرگرديد شهرها
 ثباتي بي عامل شهرها مركزي، مقتدر حكومت يك فقدان علت به سويي، از .بود اسالمي
 رقابت اثر بر همچنين، .بودند مغول و ترك بيگانگان هجوم مقابل در ضعف و سياسي

 هريك كه گرديد بنا ايران مختلف نقاط در پرقدرتي شهرهاي محلي، هاي حكومت
 پايتخت ـ شهر مفهوم .شدند مي محسوب اعتنايي قابل فرهنگي مركز و محلي پايتخت
 يا فاتحان پايگاه عنوان به هرچيز از بيش شهرها .پيداكرد ادامه جديد الگوي در ايراني
 مورد اسالم در كه اقتصادي شكوفايي علت به اما داشتند، نقش مذهبي ـ سياسي مراكز
 غالب اينكه علت به .شدند تبديل اسالمي تمدن رشد عامل و تجاري مراكز به بود، تشويق
 عنوان به تجارت قرارداشتند، ابريشم جادة جمله از تجاري مهم هاي راه امتداد در شهرها
 ايراني شهرهاي در نسبتاً اشكانيان زمان از كه همچنان شد؛ تثبيت شهري مشخصِ عامل



 راهبرد ).

 افتادن ونق

 هاي ايگاه

 مفاهيم ي
 فاس و )
 قرن در ن
 حجيم و 
 اي ساده ي
 باروهاي 
 و بود ني

 حدالمركز،
 تهديدات

 از بيش ي،

 
 و سالمي

138: 51(  

 ر

، 1384: 135(

   دي؛
رو از براي يا 

پا عمدتاً كه ب
  .اند شده
داراي حال عين
هجري دوم رن

عباسيان خالفت
سنگين وهاي

هاي مجموعه ت
از اقتباسي وان
باني ديده برج ك

متح حصارهاي
ت ميزان و مرزها

هجري 240 ال

اسال شهر ساختار .
80 حبيبي، :صلي

قاجار عصر انيپا تا

اعتضادي،( بود

كالبد عمدة وني
ينظامي هاي ه
  اند؛ ده

غاصب هاي رت
ش ساماندهي ت

ع در و سالمي
قر در عباسيان 

خ مركز( ساوه
بارو درون ري

صورت به اوليه
تو مي را ها رباط

يك و تداركات
ح صورت به ها
م موقعيت بر نا
سا تا ،)بخارا ي

.ب اسالمي؛ وران
اص نقشة نگارنده؛

ماد ةدور از رانيا ر

ب رسيده كوفايي
  :بود
دگرگو بدون ده
پايگاه ايجاد ف

گرديد واقع ديد
قدر ـ شهر با

صالبت و شهادت
اس اقتدار دهندة 

خالفت مركز(
و مراكش در )

شهر مجموعة 
هاي رباط .بود

ر طرح .شدند 
و مهمات هاي
باروها اين .شد

بن ها رباط تعداد
نزديكي( بيكند ر

دو هاي رباط ختار
.ب نگارنده؛ .ف

در يشهر يباروها

شك به ساساني
ب ذيل موارد مل

شد فتح قديمي 
هدف با نوبنياد
جد شهر زديكي
تقابل جهت
ش چون فاهيمي

نشان شهرها ي
بغداد .بودند ي
)سوم قرن در ا

كل .هستند ها
همراه خندق ا

مي برپا مرزي
انبارها ها، اتاق 

ش مي بنا ستحكم
ت .كردند مي ظت
شهر در مثال، ن

ساخ در دفاعي ي
الف :مأخذ( آن اي

يبند گونه و حول

س دورة در و ه
شام دوران اين 

شهرهاي سازي
ن شهرهاي جاد

نز در كه قديمي
شهرهايي ويت
مف پاية بر و دند
برخي دوران، ن

آرماني و صادي
ها ادريسي الفت
شهره گونه  ين
با گاهي كه فت
مناطق از ظت
شامل كه ست

مس باروهايي ن
حفاظ را بنا زي
عنوان به شد؛ مي
  .بود شده بنا 

يحصارها .الف .7
ها دروازه و حصار
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شده ظاهر
شهرسازيِ

بازس .1
ايج .2

قد شهرهاي
تقو .3
بود مذهبي
اين در
اقتص دفاعي،

خال مركز(
ا از )سوم

گرف قرارمي
حفاظ براي

دانس شهري
آن پيرامون
مركز هستة

م مشخص
رباط هزار

7 ريتصو
ح موقعيت
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 مقياس و نبوده محدود باروها به كهن، الگوي برخالف شهر ساماني، دولت در
 شهر، .گرفت دربرمي را نزديك روستاهاي هم و اصلي شهر هم عبارتي، به يافت؛ اي منطقه
 آب ذخيرة به بايستي مي دفاعي، مقاصد دليل به چه و سرزمين خشكي دليل به چه
 گيري  شكل بر را خود نظم بود، زيرزميني اغلب كه رساني آب نظام بنابراين، پرداخت؛ مي
 منطقي نظم شهر مقياس در بزرگ انبارهاي آب يابي مكان و كرد مي تحميل شهر

 درون شهري مجموعة كل سلجوقي، روزگار در ).65 :1380 حبيبي،( كرد ايجادمي
 .گرفت قرارمي ـ آن بدون گاه و خندق با گاهـ   قطور و سنگين ديوارهاي

  يصفو ةدور در يشهر يباروها 2.2.4
 ارزش و اهميـت  قـالع،  اسـالم،  از بعد ايران تاريخ در بار نخستين براي صفوي، دولت در«

 بـا « و ).90 :همان( »داد ازدست مركزي دولت با ستيز در پايگاهي عنوان به را خود نخستين
 جامعـة  اجتمـاعي  هـاي  اليـه  در بزرگـي  تحول اقتصادي، و سياسي نوين ساختارهاي ايجاد

 اقتصـادي  ـ سياسي حاكميت داليل ترين مهم از« ).99- 93 :1384 سيوري،( »داد رخ صفوي
 كـه  كـرد  اشـاره  دولـت  اداري سازمان و اقتصادي هاي بخش توانمندي به توان مي منسجم،
 هـاي  زمينـه  سـاختن  فـراهم  و اروپـايي  كشـورهاي  با دربار گستردة ارتباطات مرهون بيشتر

 از« ).85 :1384 رويمـر، ( »است بوده المللي بين و داخلي بازرگاني عرصة در فعال حضوري
 عملكـرد  با نوبنياد شهرهاي ايجاد به توان مي اول عباس شاه اقتصادي تحول نتايج ترين مهم

 در« ).213- 207 :1365 كيـاني، ( »كـرد  اشـاره  يافته توسعه شهرهاي تجهيز كنار در اقتصادي
 عنوان به بلكه روستا از شهر متمايزكنندة عنصر يك عنوان به نه شهر باروي و برج دوره اين

 نيـز  روسـتاها  از بسـياري  .شـد  مي گرفته كار به شهر كالبدي محدودة تعريف براي حصاري
 در باروهـا  و ها برج فقدان دربارة دالواله ).99 :1380 حبيبي،( »بودند دارا را حصاري چنين
  :نويسد مي شهر اطراف

 ها آن از حتي و وسيع بسيار قسطنطنيه و رم مانند شده، كشيده شهر دور كه كمربندي
 ةدربار هم طرحي حتي و نشده شروع كنون تا شهر خارجي حصار ساختمان .است بزرگتر
 غالب زمين مشرق در بعالوه و پيداكند توسعه هنوز شهر بايد زيرا ندارد، دوجو ها آن بناي

  .)144- 141 :1370 دالواله،( »اند خارجي حصار فاقد شهرها
  
  قاجار عصر انيپا تا آغاز از يشهر يباروها يدگرگون :سوم ةمرحل 3.4
 تـرين  مهم از است، ش1256 به مربوط ديگري و ش1233 سال به مربوط يكي كه نقشه دو



 .هسـتند  
 روهـايي 

 توسـعة   

  
13: 103(  

 ايـن  بـه 
 دفاعي صر
 گردد رابر

 در شـهر  

  

 ر

آن فضايي زمان
بار و بـرج  راي
جريـان در رها 

392 قباديان، :لي

ب و شـد  راحـي 
عناص تنها هري
بر چند شهر ت

بـاروي  دروازة

   حصارها ر
10(  

قاجار عصر انيپا تا

ساز و پايتخت
دار شـهر  دوره،
شـهر از سياري

  .د

اصل نقشة گارنده؛

طر دولـت  وي
ظاه صورت به 

مساحت تا يخت
د دوازده .شود ه

.(  

تغيير و شهر ترش
06 :1392 :باديان

ماد ةدور از رانيا ر

كالبدي ضعيت
اين در .است 

بس باروهاي .بود
يافتند توسعه و

نگ :مأخذ( ق123

سو از اروپايي ش
كه كهن ارهاي

فروري بودند، ي
گشوده شهري 

)الف .9 تصوير

گست .ب تهران؛ ر
قب .ب ؛89 :1381

در يشهر يباروها

وض گوياي و ار
صفوي دولت 
ب شده احداث يه

شده سازي اره

3 سال تهران، ي

روش به بار تين
ديوا ،)م1891(

بيروني و دروني
سازهاي و خت

ت( است مشهود

شهر باروهاي .ف
1 كياني، .الف :خذ

يبند گونه و حول

قاجا دورة ويري
شهر از الگويي

صفويه دوران ر
دوبا و تخريب 

ها دروازه و بارو 

نخستي براي دوم
ش1270 سال 

د تهديدهاي ابر
ساخ بر جديدي
م ناصري خالفة

الف .9 تصوير
مأخ(
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تصو اسناد
ا اول نقشة
د كه است
بارها خود

.8 تصوير

د نقشة
در ترتيب
بر در شهر
ج گسترة و

دارالخ نقشة



 107   ورمقاني حسنا

  

  آنها ليتحل و ها افتهي ةخالص .5
  )تحقيق هاي يافته :مأخذ( آنها كالبدي تغييرات علل و ايران در شهري باروهاي تحول سير .2 جدول

 ايـران  شـهرهاي  قـدرت  و دفـاع  ساختار در تحول روند از نهايي دياگرام ،3 جدول در
 موقعيـت  قدرت، و دفاع كنندة تعيين عنصر عنوان به باروها بر عالوه آن، در كه شده ترسيم
 دوره هـر  در شـهر  كلـي  شـكل  جدول، اين در .اند قرارگرفته تأكيد مورد نيز مهم هاي المان

 عنـوان  بـه  تهـران  قاجار، دولت در شهر الگوي ترسيم براي است گفتني .است شده نمايانده
 بـه  سياسي عامل تأثير تحقيق اين در زيرا است، قرارگرفته مبنا قاجار دولت سياسيِ پايتخت
 وصف، اين با .اند شده كنترل متغيرها ساير و شده بررسي شهر شكل بر مستقل متغير عنوان
 و گـذارده  تـأثير  دوره ايـن  در شـهر  شـكل  بر تواند مي مذهبي و فرهنگي اجتماعي، عوامل

  .كند ايجاد كلي شكل در تغييراتي

 دورة
  تاريخي

وضع
 دفاعي

  ها حكومت
شكل
 شهر

  گيري شكل علل و باروها خصوصيات

 از قبل
   اسالم

شهر
 ـ 

دفاع
  

  مربع  مادها
  خارخار  حصاري يك شهر ـ دژ

  چندحصاري شهر ـ دژ
  سوكيشه

  هگمتانه

شهر
 - 

قدرت
  

  چنداليه باروهاي  مربع  هخامنشي
  )حكومتيابنية( حكومتي دژ
  )ممتاز طبقاتاستقرار( مياني شار

  )باغات وهاخانه( بيروني شار

 اي دايره شهر قلعه  اي دايره  اشكاني
  چندحصاري

  )نظامي و حكومتي مركز( دژ كهن
  )بازار ها، خانه( مسكوني منطقة
  )كشاورزان هاي خانه مزارع،( حومه

  خندق همراهبه شكل مستطيل و ايدايرهشهرـقلعه ايدايره ساساني

 از بعد
شهر   اسالم

 ـ 
اقتدار

  ساماني  
  ارگانيك

 دگرگوني
  شهرها ساختار

  غاصب هايقدرت ـ شهر با مقابله
  مذهبيهاي پايگاه ايجاد

  شهرها حفاظت براي بسيار هاي رباط
  خندق و قطورو سنگين ديوارهاي باشهرمحصوركردن سلجوقي
  كالبدي محدودة تعريف منظور به شهرهابارويساخت صفوي

 دورة
  معاصر

شهر
  دفاع بي

 قاجاراوايل
  

  )شهر ظاهريامنيت( صفوي دوران ازشهرهاالگوگيري
  شهري هايدروازه و باروها رفتن ازبينوشهرگسترش قاجاراواخر



  )تحقيق ي

  
  

  
  

  

 شـهرهاي 
 آنهـا  كل 

 ثيرگـذار 
 گونه سه 
 معرفـي  
 .متـراكم  

 بـه  دگي 
 بـا  رانـي 

 ر

هاي يافته :مأخذ( 

پارتدولت

قاجاردولت

شـ بـر  مـؤثر  ل 
شـك در جادشـده 

تأث شـهرها  خت 
راستا، اين در 
گرفته، شكل ت
شـهرهاي  و ي
گسـترد اين و ت
اير شـهرهاي  لة 

قاجار عصر انيپا تا

ايران شهرهاي ت

  

عوامـل ـاريخي، 
ايجا تحـوالت  
سـاخ شـيوة  در

.قراردارد توجه
امنيت تأمين و ع

زيرزميني هرهاي
است داري دامنه

شـاكلة حاضر، 

ماد ةدور از رانيا ر

قدرت و دفاع ختار

 پارسدولت

 صفويدولت

تـ ـ تفسيري ق
و باروها و رج
د متعـددي  وامل

ت مورد دفاعي و
دفاع انگيزة با كه

شه شهرها، قلعه
د موضوع مات
مطالعة در لت،

در يشهر يباروها

ساخ در تحول ند

 

تحقيق روش از
بر ساخت شيوة
عو اگرچه .ست

و نظامي عامل
كه ايراني هرهاي

ق :از اند عبارت 
استحكا انواع و

عل اين به .دشد

يبند گونه و حول

رو نهايي دياگرام

 ماددولت

 اسالمآغاز

  يريگ 
استفاده با قيق،
بر تأكيد با ران
اس قرارگرفته سي

تحقيق اين در 
شه هاي گونه ن

كه است گرديده
و دفاعي هرهاي
منجرخواهد ض
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د .3 جدول

آ

  
جهينت .6
تحق اين در

اير تاريخيِ
بررس مورد
است، بوده
ترين مهم از
گ تحليل و

شه بررسي
متناقض نتايج
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 شناسـايي  تحقيـق،  اهداف از يكي ازآنجاكه .است گرفته انجام شهري باروهاي به ويژه توجه
 بـه  بنـابراين  اسـت،  بـوده  قاجـار  عصر پايان تا ماد دورة از شهري باروهاي شكل تغيير علل

 همـين  بـه  .است داده رخ آنها در تحوالت اين كه است نياز سياسي و اجتماعي بستر بررسي
 كـه  كلـي،  دورة سـه  به بررسي مورد تاريخيِ هاي دوره پژوهش، به ساختاردهي براي دليل،
 شـكل  سپس، و گرديد بندي تقسيم اند، بوده متشابه نسبتاً نظامي و سياسي هاي ويژگي داراي
  .گرديد تحليل دوره هر در شهر كلي شماي با ارتباط در باروها

 با متناسب هايي دگرگوني شهرها دفاعي ساختار كه دهد مي  نشان تحقيق هاي يافته
 و اقتدار شهر قدرت، شهر دفاع، شهر شكلِ چهار لحاظ بدين كه داشته سياسي تحوالت

 پيوسته كه است پارسي از پيش دورة به مربوط دفاع شهر .گرديد مشخص دفاع بي شهر
 اشكاني هخامنشي، شهرهاي بيانگر قدرت شهر قرارداشت؛ همسايه اقوام حملة معرض در
 دوران اقتدار شهر بودند؛ جهان امپراتوري قدرتمندترين خود زمان در كه است ساساني و

 عناصر جامعه، اجتماعي و ديني ساختار با مطابق كه كند مي توصيف را اسالمي اولية
 قاجار، عصر در .يافت ادامه كمابيش صفويه دورة تا و كرد ابداع را نويني ساختاري
 سازمان و ريزد فرومي شهري اصالحات دليل به ـ تهران در ويژه بهـ  شهرها دفاعي ساختار
 ماهيت در تغيير دليل به باروها و برج همچنين، گيرد؛ مي شكل »دفاع بي شهر« فضاييِ
 و تحول سير حاضر، مقالة اصلي بخش در .دهد مي ازدست را خود پيشين اهميت ها جنگ
 را شهر از دفاع و امنيت موضوع كه سياسي و تاريخي لحاظ به شهري باروهاي در تغيير
 اسالم از بعد اسالم، از قبل( كلي دورة سه در كالبدشناسانه تحليلي با دهد، قرارمي مدنظر

  .شد بررسي )معاصر دوران ابتداي و
  
  منابع
 و معمـاري  در غيرعامل پدافند هاي المان تطور سير و مفهومي طراحي« ).1389( صمد سپاسگزار، زاده ابراهيم

  .عمران خانة :تهران ،ساختمان ايمني ملّي همايش دومين مقاالت مجموعه ،»شهري طراحي
  .6 ش ،ايرانشهر انديشة ،»مفهوم يك ايراني شهر« ).1384( الدن اعتضادي،
  .علم :تهران ،زمين ايران در شهر ).1393( حسن راد، باستاني
  .علمي :تهران عباسي، محمد كوشش به ،كردستان مفصل تاريخ ).1373( خان شرف امير بدليسي،
 بازشناسـي  ضـرورت  بـر  تأكيـد  بـا  ايران؛ شهرسازي كهن ميراث ارزيابي و بررسي« ).1392( مسلم بيرانوند،

  .12 ش ،4 س ،شهري ريزي برنامه ،»ايران زيرزميني هاي سكونتگاه
  .28 ش ،معمار ،»رودخان قلعه« ).1383( فرامرز پارسي،
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 فرهنگـي  ميـراث  سـازمان  :تهران ،اسالمي دورة ايران در دفاعي استحكامات .)1376( ناصر طرودي، پازوكي
  .كشور
 و معمـاري  تـاريخ  كنگرة دومين مقاالت مجموعه ،»شهر دفاعي نقش و شهر« ).1378( ناصر طرودي، پازوكي

  .كشور فرهنگي ميراث سازمان :تهران شيرازي، زادة اهللا آيت باقر كوشش به ،2 ج ،ايران شهرسازي
  .دانش سروش :تهران ،ايراني معماري شناسي سبك ).1384( محمدكريم پيرنيا،
 .تهران دانشگاه :تهران ،شهر تا شار از ).1380( محسن سيد حبيبي،

 ،ايـران  ميانـة  تـاريخ  در قـالع  اجتماعي سياسي نقش و كاركردها ).1382( شيدلر يبشر و اللهيار؛ خلعتبري،
  .بهشتي شهيد دانشگاه :تهران

 ،نظـر  بـاغ  ،»ايران شهري فضاي مفهوم ايراني آرماني شهر دولت« ).1385( كوچك ميرزا احمد خوشنويس،
  .6 ش
  .فرهنگي و علمي :تهران شفا، الدين شعاع ترجمة ،دالواله سفرنامة ).1370( پيترو دالواله،

 ،جهـان  معماري تاريخ ).1389( پراكاشتاريخ ويكراماديتيا و يارتسومبك؛ ام مارك ؛فرانسيس چينگ، .كي .دي
  .يزدا :تهران افضلي، محمدرضا ترجمة
 .فرهنگي و علمي :تهران كشاورز، كريم ترجمة ،ماد تاريخ ).1380( .م .اي دياكونوف،
  .ناشر :تهران ،)زياد آل انقراض تا ساسانيان از( ايران هزارسالة  ده تاريخ ).1373( عبدالعظيم رضايي،
 كمبـريج،  دانشـگاه  در پژوهش ،)صفويان برآمدن( صفويان دورة :ايران تاريخ ).1384( روبرت هانس رويمر،

  .جامي :تهران آژند، يعقوب ترجمة
 ،شناسـي  باسـتان  مطالعات ،»آباد حسن قلعة يا دژشهر معماري ساختار بررسي« ).1392( محمدابراهيم زارعي،
  .1 ش ،5 س
 شهداد منطقة قاجار دورة استحكامات و قالع اهميت« ).1393( باباكمال حيدري يداهللا و محمدابراهيم؛ زارعي،
  .6 ش ،4 س ،ايران شناسي باستان هاي پژوهش ،»لوت كوير غربي حاشية اجتماعي امنيت برقراري در

 طبيبي، اهللا حشمت كوشش به ،كردستان جغرافياي و تاريخ در ناصري تحفة ).1366( شكراهللا ميرزا سنندجي،
  .اميركبير :تهران
  .مركز نشر :تهران عزيزي، كامبيز ترجمة ،صفوي عصر ايران ).1384( راجر سيوري،
  .توكلي :تهران توكلي، محمدرئوف كوشش به ،سنندجي التواريخ ةزبد ).1381( محمد قاضي، شريف
 بم ارگ ايران شهرسازي و معماري تاريخ كنگرة مقاالت مجموعه ،»اسالمي شهرهاي« ).1374( مرضيه عريان،
  .كشور فرهنگي ميراث سازمان :تهران ،1 ج ،كرمان ـ

  .پشوتن :تهران ،ناصري دارالخالفة در معماري ).1392( وحيد قباديان،
  .كشور فرهنگي ميراث سازمان :تهران ،الحضر تمدن تاريخ ).1383( نادر سردشتي، كريميان
  .دانشگاهي جهاد :تهران ،ايران در شهرسازي و شهرنشيني بر اجمالي نظري ).1365( محمديوسف كياني،
 روايـت  بـه  دفـاعي  استحكامات و ها ديواره گيري شكل شيوة به اجمالي نظري ).1381( محمديوسف كياني،

  .دانش نسيم :تهران ،تصوير
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 و ترجمـه  بنگاه :تهران وشي، فره بهرام ترجمة ،ساساني و پارتي دوران در ايران هنر ).1350( رومن گيرشمن،
  .كتاب نشر
 خيتـار  ةكنگـر  مقـاالت  مجموعـه  ،»مادهـا  و ييمانـا  يمعمـار  گـاه  جلوه هيويز« ).1376( اهللا نصرت معتمدي،

  .فرهنگي ميراث سازمان :تهران.1 ج كرمان، بم ارگ ،رانيا يمعمار و يشهرساز
 ،»تنگـه  شـمال  منطقـة  در غيرعامـل  پدافنـد  بر جنوبي زاگرس ژئومورفولوژي تأثير« ).1391( ابراهيم مقيمي،

  .48 ش ،12 س ،نظامي مديريت
 دومـين  مقـاالت  مجموعـه  ،»شناسـي  باستان ديدگاه از شهر مفهوم بررسي« ).1378( صادق شهميرزادي، ملك

 ميـراث  سـازمان  :تهران شيرازي، زادة اهللا آيت باقر كوشش به ،1 ج ايران، در شهرسازي و معماري كنگرة
  .كشور فرهنگي

 .اشتر مالك صنعتي دانشگاه :تهران ،غيرعامل پدافند مباني و اصول ).1388( جعفر نيا، موحدي
 .27 و 26 ش ،اثر نشرية ،»اباذر اي صخره دهكدة« ).1375( نيري شكاري جواد و اصغر؛ علي ميرفتاح،
  .قطره :تهران ،شروان و آران قفقاز، و ايران ).1378( پرويز ورجاوند،
 ،»اويـي  زيرزمينـي  شـهر  در غيرعامل دفاع تدابير بررسي« ).1391( فشاركي هاشمي سيدجواد مهدي؛ وفايي،

 .2 ش ،3 س ،غيرعامل پدافند
 ،»ايران بومي معماري در پايدار معماري تجلي چگونگي بررسي« ).1388( مرادخاني ايوب و ناصح؛ يوسفي،

  .همدان واحد اسالمي آزاد دانشگاه :همدان ،پايدار معماري ملّي همايش اولين مقاالت مجموعه
  .64 ش ،ايران تاريخ ،»ايران تاريخ در شهرنشيني و شهر پيدايش الگوهاي« )1389( شهرام فر، يوسفي
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