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  چكيده
نيازهـاي انسـان در طـول    ن يتـر  مهمعنوان يكي از  ي به امنيت بهابيدستتالش براي 

 بـه منظـور   دفـاعي كـه   اقدامات. يرفتپذ يمتاريخ، با انواع وسايل دفاعي صورت 
خـود در مقابـل   تضمين استقالل، حفظ تماميت و امنيت ارضي و حراست از مردم 

، به دو صورت نظامي و غيرنظامي است كه رديگ يهرگونه تهاجم دشمن صورت م
اقدامات دفاع غيرعامل  .شود يمامروزه به ترتيب دفاع عامل و دفاع غيرعامل ناميده 

گيـري   ركـا  ، نيـازي بـه بـه   شـود  يمامنيت شهرها امري مهم محسوب  نيتأمكه در 
شده بـراي مقابلـة بـدون     بيني پيش قبل   اقدامات ازمستقيم سالح ندارد، بلكه شامل 

ي دشمن، موجب افزايش قدرت ها نهيهزدرگيري با دشمن است تا ضمن باالبردن 
در اين راسـتا، بـا توجـه بـه موقعيـت اسـتراتژيكي       . گردد دفاعي نيروهاي خودي

ويژه از سوي تركـان مواجـه    ي متعددي بهها ورشكه قرون متمادي با ي ماوراءالنهر
اصول دفاع غيرعامـل در سـاختار شـهري، بـه صـورت ايجـاد       ت بوده است، رعاي

عنـوان   بخـارا و سـمرقند بـه   . استحكامات شهري و مرزي امري الزم بـوده اسـت  
شهرهاي اين منطقه داراي عناصر دفاع غيرعاملي چـون ارگ، شارسـتان،    نيتر مهم

تار در قـرون نخسـتين   ، كه بررسي اين ساخاند بوده...  ربض، برج و بارو، دروازه و
  .اسالمي موضوع مقالة حاضر است
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  مقدمه. 1
و ابعاد گوناگون و متفاوتي  ها هيالحال حاضر  ردفاع غيرعامل شهري از مقوالتي است كه د

بـه دليـل   . بـه بررسـي آن پرداخـت    تـوان  يمـ را داراست و براي همين از زواياي گوناگون 
هـاي   بررسي ساختار شهري در گذشـته  درنظرگرفتنويژه با  ي محيط شهري، بهها يدگيچيپ

ي هـا  جنبهدوردست كه فقط اطالعات اندكي در رابطه با آن موجود است، پرداختن به تمام 
مـامي  اين نوشتار مختصر بـه ت  رد توان ينمآشكار است كه . دفاع شهري امري دشوار است

تأكيد بر بعد دفاع از محـيط   ي دفاع شهري پرداخت؛ پس به منظور تحديد موضوع،ها جنبه
 شـد  يمـ شهرهاي گذشـته اجرايـي    رشهري در دورة گذشته خواهدبود؛ يعني، اموري كه د

را براي دفاع در مقابله با نيروهاي متجاوز باال  رتا توانايي شه) ويژه در بحث استحكامات به(
از يك سو بـه معنـي ايمنـي    : گفتني است كه دفاع خود داراي دو معني متفاوت است. ببرد

)safety (مقابل تهديدهاي طبيعي و ديگر دفـاع   ربه مفهوم حفاظت از شهر د)defense(   بـه
ايـن   رهـدف مـا د  . بشر ي مصنوعي ساختة دستدهايتهدمفهوم حفاظت از شهر در مقابل 

مقاله بيشتر بررسي ساختار شهري در ارتباط با مفهوم دوم خواهد بود؛ يعني، اقـداماتي كـه   
  .برد يمانجام آن توانايي مدافعان شهري را در برابر مهاجمان باال 

عنـوان مـرز بـين دارالكفـر و      بـه  ماوراءالنهرموقعيت و ويژگي خاص جغرافيايي منطقة 
گرد و نرويـي همـواره بـا هجـوم اقـوام بيابـا       رون نخستين اسـالمي، روبـه  ق ر، دداراالسالم

. سازد يمچادرنشين، اهميت توجه به دفاع غيرعامل را در ساختار شهرهاي اين ناحيه هويدا 
ويژه دو شهر بخارا و سمرقند، تـالش بـر آن بـود تـا بـا       در طراحي شهرهاي اين منطقه، به

مقابل تهديدهاي متجـاوزان مقاومـت كـرده و جـان      رگيري عناصر و عوامل متعدد، دركا به
ــ نظـري درصـدد شناسـايي      ـ تحليلي اين مقاله با رويكرد توصيفي. شهروندان حفظ شود

  .عناصر دفاع غيرعامل در ساختار شهري بخارا و سمرقند خواهدبود
ـ      اشايان ذكر است تا آنجا كه نگارندگان اطالع دارند، بررسي سـاختار دفـاعي شـهرها ب

اسـت و لـزوم    رويكرد دفاع غيرعامل چندان يا به عبارت ديگر اصالً مورد توجه قرارنگرفته
  .طلبد يمي بيشتر را در اين زمينه ها يبررس
  

  مفهوم دفاع غيرعامل. 2
در دفـاع عامـل بـا هـدف     : رديپـذ  يمدر كل، دفاع به دو صورت عامل و غيرعامل صورت 

، اما در دفـاع غيرعامـل كـه در منـابع     شود يم ممانعت از پيشروي دشمن، از سالح استفاده
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 افـزار  گيري سالح و جنـگ  ركا ، بهشود يم برده كار به Passive Defense«1«التين تحت عنوان 
ي ناشـي از  هـا  انيـ زيي است كه بـا كـاربرد آن از آثـار    ها روشنيازي نيست؛ به بيان ديگر، 

وجه تمايز بين دو . )3 :1389 ا،ين يموحد( رسد يماقدامات دشمن كاسته شده يا به حداقل 
دفاع عامل بـه مـديريت مسـتقيم و كـاربري انسـاني نيـاز دارد و       . دفاع، عامل انساني است

مشتمل بر ابزار و آالت جنگي، سازماندهي، آمـوزش و مـديريت نيروهاسـت كـه در نبـود      
ري در زمينة كه دفاع غيرعامل امكانات معما  حالي  خود فاقد اعتبار است، در خودي انسان، به

. دهـد  يممهندسي جنگ است كه بدون ابزار و توانمندي، نيروي رزمي و دفاعي را افزايش 
پديدة طبيعي  رگيري پشت رودخانه يا ه مانند موضع(اين تأسيسات دفاعي يا طبيعي هستند 

 و.) ..باني و انواع اقسام بناهاي نظامي مانند برج و بارو، خندق و ديده(و يا مصنوعي ) ديگر
  ).70: 1374اصغريان جدي، (يا تلفيقي از اين دو است 

. 3استتار؛ . 2مكانيابي؛ . 1: ترتيب است امروزه، مفهوم دفاع غيرعامل داراي اصولي بدين
 وســازي  مقــاوم. 8يي؛ جــا هجابــ وتفرقــه . 7پراكنــدگي؛ . 6فريــب؛ . 5پوشــش؛ . 4اختفــا؛ 

ي يادشـده  ها مؤلفهاين ديدگاه و  ااما، ب ).74: 1389 ا،ين يموحد(اعالم خبر . 9استحكامات؛ 
شايان ذكر است كه مفهـوم  . آورد دست بررسي چندان دقيقي در رابطه با گذشته به توان ينم

 رد. متفـاوت اسـت   هـا  سالحامروزين دفاع غيرعامل با مفهوم گذشتة آن با توجه به كاربرد 
ي جنگي و ها كيتاكتساس ا رساختار شهرها ب رواقع، اقدامات دفاع غيرعاملي به خصوص د

ـ . ي مورد استفاده در زمان و دورة معين قابل بررسي استها سالحنيز  مفهـوم عناصـر    ،سپ
بخارا و سمرقند در قـرون نخسـتين اسـالمي متفـاوت بـا       دفاع غيرعامل در ساختار شهري

  .مفهوم امروزين خواهد بود
  

  گيري ساختار دفاعي شهر عوامل مهم در شكل. 3
اسـتعداد محـيط طبيعـي؛    . 1: انـد  بودهگيري شهرها عوامل گوناگوني دخيل  شكلاصوالً، در 

عوامـل  . 5داليـل اقتصـادي و بازرگـاني؛    . 4عامل دفاعي و نظـامي؛  . 3باورهاي مذهبي؛   .2
گيـري   عوامـل مـؤثر در شـكل    نيتـر  مهـم مالحظـات دفـاعي و نظـامي از جملـه     . سياسي
در ايران باستان هـم اقـدامات دفـاعي    . است بودهي انساني در تمام طول تاريخ ها گاهسكونت

است و استحكامات دفاعي همچون ديوارهاي دفاعي، سـد و خنـدق جـزء     شده يمرعايت 
ي بشـري تـا   ها گاهقابليت تدافعي اين سكونت. و شهرها بوده است ها گاهناپذير سكونت جدايي

شهر و اهالي شـهر از  ي آتشين همپاي دفاع عامل، ضامن حفظ حيات ها توپخانهي ريكارگ به
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زمان تابعي از عوامل طبيعي و  اين رو، شكل و نقشة شهر، هم زا. هجوم بيگانگان بوده است
ترتيب باالترين درجة محافظت بـراي آن   همچنين طرح استحكامات دفاعي آن بوده تا بدين

شكل و طرح استحكامات در بسياري موارد خود نيـز از عوامـل طبيعـي چـون     . گردد نيتأم
جهـت، شـهر در تبعيـت از عناصـر      بدين. است دهكر يمتبعيت  ها رودخانهپوگرافي يا لبة تو

ضـلعي،   دايـره، چندضـلعي، هشـت   (گاه شكل هندسـي  ) اعم از طبيعي يا مصنوعي(دفاعي 
به منظور  ها قدرتـ  شهر). 1تصوير (است  افتهي يمهندسي رو گاه شكل غي) مستطيل يا مربع

از  تـر  آسـان آن  زي مدور داشتند، چراكـه دفـاع ا  ا نقشهمحافظت، ي به باالترين درجة ابيدست
  ).12: 1385نژاد،  داعي(شهرهاي مربع و مستطيل بوده است 

  
  )308: 1372 سوم، جزوة اسالم، جهان دانشنامة( اسالمي شهر ساختار. 1 تصوير

فاصـل بـين    دــ جغرافيـايي، حـ    سرزمين تاريخي ايران به دليل موقعيت اسـتراتژيكي 
ي مـادي،  هـا  ثـروت و آسياي صـغير و نيـز برخـورداري از     نيالنهر نيبآسياي ميانه، هند، 
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خـاك   زعنوان جزئي ا به ماوراءالنهر. است معرض تهديدهاي خارجي قرارداشته رهمواره د
بـراي چنـدين    ها تركيورش . ايران، واجد چنين موقعيت استراتژيكي و مهمي بوده است

ايـن رو، ايجـاد تمهيـداتي كـه امكـان       زبه خود مشـغول داشـته بـود؛ ا   قرن اين منطقه را 
ناپذير بـوده و   محافظت از جان شهروندان را در شرايط جنگي افزايش دهد، امري اجتناب

  .است شده يمطول تاريخ رعايت  راين منطقه و د رهمواره د
: اسـت  شـده  ي گوناگون نمايانها شكلاين آمادگي دفاعي در برابر هجوم بيگانگان، به 

ي انسـاني همچـون هگمتانـه    ها گاهاليه به دور سكونتدگاه با ايجاد استحكامات دفاعي چن
، گاه بـا ايجـاد دژهـا و شـهرهاي مـرزي همچـون       )57 -  56: 1382دياكونوف، ) (اكباتان(

گاه با ايجاد موانع و استحكامات عظـيم و گسـتردة    و) 84 :همان(سمرقند توسط كوروش 
 نكـه هـدف از آ  » ديوار كسري انوشيروان«دفاعي گرگان موسوم به  دفاعي همچون ديوار

  ).177 -  176: 1365رسته،  ابن(جلوگيري از چپاول تركان بوده است 
گفتني است كه در فراز و فرود شـهرها در طـول تـاريخ عوامـل گونـاگوني دخيـل       

بيني يـا نحـوة    مسائل جهان) الف: بندي كرد را در سه گروه دسته آنها توان يمكه  اند بوده
 آنهـا و تـأثر   ريتأثرا شامل شده و  ... اين عامل، دين، مذهب، مسلك و. نگرش به جهان

در گذشته ايـن عامـل در   . دهد يم ي زيستي و شهر نشانها كانونبخشيدن به  را در شكل
دومين عامل، عامـل اقتصـادي   ) گيري شهرها عاملي بس مهم بوده است؛ ب نحوة شكل

دي جهان است كه عمدتاً بر چگونگي توليـد و توزيـع ثـروت و    يا چگونگي تعريف ما
مصرف محصوالت و رابطة آن با ساخت كالبدي نظر  وگردش كاال، نحوة توليد، توزيع 

است كـه   »دفاعـ  غارت« ةديپدآنچه در بررسي اين عامل در گذشته اهميت دارد، . دارد
و دو شهر مهم سمرقند و بخارا، نقش مهمي را  ماوراءالنهرمنطقة  ژهيو بهتاريخ ايران،  رد

عامل سوم محيط يا ) ساز در فراز و فرودها داشته است؛ ج سرنوشت يريتأثايفا كرده و 
محيطـي را شـامل    هوا، همواري و ناهمواري و كـالً عناصـر زيسـت    و اقليم است كه آب

: 1387ي، حبيبـ (اساسـي داشـته اسـت     ريتـأث گيري شهرها  اين عناصر در شكل. شود يم
سـري اقـداماتي را بـراي     بايـد يـك  ) شـهري، روسـتايي  (پس، اهالي يكجانشين ). چهار

وضـعيت   رصورت قرارگرفتن د رتا د دندكر يمبيني  حفاظت از جان و مال خويش پيش
گيري عوامـل  ركـا  اين اقدامات همـان بـه  . خوبي بربيايند پس دشمن به زناگوار، بتوانند ا

برابـر   راز شـهر د  توانسـت  يمـ راحتـي   كنار دفاع عامل بـه  رد كهدفاعي غيرعامل است 
  .دشمن محافظت كند
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حكومـت صـورت پـذيرفت،     رو بـه دنبـال آن تغييراتـي كـه د     با ورود اسالم به ايران
در . ، در شاكلة شهر بروز يافتدانست يمبيني جديد مسلمانان كه اصل را در برابري  جهان

. نداشت طبقة ممتازي الاقل در آغاز كار وجودشار يا شهر اسالمي برخالف شار ساساني، 
ــ   نظـامي «شهر بـر اهـداف   ] مسجد[» نقش مذهبي«چيز  ردر شهر دورة اسالمي قبل از ه

شـهرهاي داراي  ). 41 -  40 :همان(ي مستقر در آن شهر اولويت دارد ها حكومت» اقتصادي
، چـون بخـارا و سـمرقند، كـه مـا بـه بررسـي سـاختار دفـاع          ماوراءالنهرساختار اسالمي 

عوامل مشـخص داشـت كـه     و ها يژگيوسري  ، يكميپرداز يمدر اين مقاله  آنهاغيرعاملي 
  .دژ، شارستان و ربض به وجود خود ادامه دادنكه: گانه سهدر درون ساختار 

  
  ي بخارا و سمرقندشهرهادفاعي  رساختا. 4
يـابي   به تشكيل دولـت واحـد اسـالمي از سـويي و سـازمان      ابنقرون نخستين اسالمي،  رد

طاهريـان، سـامانيان و صـفاريان در    (ي ا منطقـه  ـ ي خودمختار محليها دولتو  ها حكومت
سـبب ايجـاد ثبـات نسـبي در پهنـة      ...) مراكش و  رطولون در مصر و ادريسيان د ايران، ابن

نتيجة چنين ثبات و ايجاد امنيت براي  .شده از جمله ايران گرديد ي فتحها نيسرزموسيعي از 
ي محلي ها قدرتبه سبب تفويض به » دفاع ـ غارت«رفتن مقولة  ميان مدت كوتاهي باعث از

اما . ي اسالمي بودها نيسرزمو به طوايف و ايالت و در نتيجه رونق دادوستد و بازرگاني در 
نرفت، بلكه از قرن سوم و چهارم هجري، ورود هرچه  بين از» غارت دفاع«اين حال، پديدة  اب

  .بر شدت آن افزود ماوراءالنهربيشتر عنصر ترك در منطقة 
و شهرهاي مهم آن سمرقند و بخـارا، بـه لحـاظ اقتصـادي در درجـة       ماوراءالنهرمنطقة 

نـوع   رفاقـد هـ  ) آن طـرف رود سـيحون  ( ها تركباالتري از پيشرفت قرارداشتند، اما مناطق 
  :ي اهل كارزار بودندمردمانبيشتر  آنهازندگي شهري بودند، 

 نديآ بغزو يوقت هر به شانيا و حرب اندر يشوخ و يريدل آالت و سالح با اند يمردمان و ...
 ... بازگردنـد  زود و كننـد  غـارت  و كوبنـد  بـر  و افتـد  يكـ  ييجـا  بهـر  اسـالم،  ينواح به
  .)87 -  86: 1362 حدودالعالم،(

بـه لحـاظ موقعيـت خـوب اسـتراتژيكي، بيشـتر شـهرهاي         ماوراءالنهرشهرهاي منطقة 
 ربودند و براي كل ايران در مقابله با نيروي تركان نوعي حايـل و سـپ  » ـ اقتصادي بازرگاني«

بخـارا و سـمرقند   ). 638: 1373 ؛ قزوينـي، 66 -  63: 1349فقيـه،   ابـن ( شـدند  يممحسوب 
  ).18: 1365فراي، (شهرهاي اين منطقه، چون نگيني در دل آن قرارداشتند  نيتر مهمعنوان  به
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  .در دورة ساماني بخارا بود ماوراءالنهرشهر  نيتر مهم :بخارا )الف
 ... است شرق ملك مستقر و ماوراءالنهر اندر ستيشهر نيتر آبادان و بزرگست يشهر بخارا

 دوازده انــدر فرســنگ دوازده بخــارا حــدود و ...شــهيپ يغــاز و راندازنــديت يو مردمــان و
 انـدرون  از ها ده و ها رباط همه و پاره كيب دهيدركش همه نيا گرد به يواريد و فرسنگست

  .)106: 1362 حدودالعالم،( وارستيد نيا

  ).211: 1366حوقل،  ابن(است  بوده ماوراءالنهرشهر منطقة  نيتر تيپرجمعو  نيتر متراكمو 
لحاظ وسعت، نفوس و ثروتمندي، هميشه جايگاه برتـري در   زسمرقند ا :سمرقند )ب

قرارگيـري آن  (اين اهميت، موقعيت جغرافيـايي   بسب. است داشته ماوراءالنهربين شهرهاي 
حاصـلخيزي   و) ي عمدة بازرگاني هنـد، ايـران و متصـرفات تركـان    ها راهدر نقطة ارتباطي 

 مقدسـي،  ؛90: 1370حسـين مـنجم،    بـن  ؛ اسحاق207/ 1: 1352بارتولد، (ة آن بود العاد فوق
، شـود  يمـ مالحظـه   كـه  چنان ).69: 2536؛ يعقوبي، 219: 1366حوقل،  ؛ ابن402 /2 : 1361

درجـة بـاالتري نسـبت بـه ديگـر شـهرها        رشهرهاي بخارا و سمرقند به لحاظ اقتصادي د
پـس، رعايـت و   . بودنـد  هـا  تـرك ويـژه   قرارداشتند؛ بنابراين، همواره در معرض غارت بـه 

مقابـل   ررا د) مـردم، معيشـت و بـازار   (بيني اصول دفاعي كه امكان محافظت از شـهر   پيش
 .است باشد، امري ضروري بوده دشمنان داشته

اين  ربرابر هجوم تركان و ديگر مهاجمان، پهنة ساختار شهري د رراستاي حفاظت د رد
) دژنكه(ارگ . 1: بود به ترتيب زير گانه سهمراتب فضايي  دوره از نظر دفاعي، داراي سلسله

ربـض  . 3ميـان حصـار بـود؛     رشارستان كه خود شـهر د . 2 ؛دكه قصر عمارت حكومتي بو
ي دفـاع  هـا  مؤلفـه گيري ركـا  ادامـه، بـا بـه    رد. بخش خارج از حصار شارستان بود) حومه(

  .شد ، به اين سه حيطه اشاره خواهد)البته در تناسب با زمانة خود(غيرعامل 
  
  )دژنكه ـ قهندز(ارگ  1.4

در . دورة اسـالمي بـود   رشـهرهاي ايـران د  » ــ نظـامي   اداري«عناصر مهـم   زارگ يا قلعه ا
 /1: تا تتوي، بي ؛834 /1: 1351انجو شيرازي، ( اند دهينام، قلعة درون قلعه را ارگ ها فرهنگ

ي پيرامـون آن و موقعيـت   ا منطقـه ي هـا  راهي جغرافيايي زمين و ها يژگيوتوجه به  اب). 97
نخسـت،  : فضاي ارگ، اغلب در دو محل بـود » يابي مكان«منطقه،  رشهر د» ـ دفاعي نظامي«

نتيجه از نظر دفاعي داراي  رو د تر مرتفعدر بخشي از شهر كه نسبت به نواحي مجاور خود 
ي در شهر يا به سبب عوامـل ديگـر در   ا هيناحموقعيت مناسبي بود؛ دوم، در اثر فقدان چنان 
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ي كه دسترسي راحت براي ورود و خـروج بـه   ا منطقه ربه باروي شهر، دنزديكي يا متصل 
اين حالت، ارگ داراي حداقل دو دروازه يكي به سوي شهر  رد. شد يمارگ داشت، ساخته 

شهر و  رـ نظامي ه شايان ذكر است كه وضعيت سياسي. و ديگري به سوي خارج شهر بود
كنندة محل اسـتقرار   عوامل تعيين. ر بودقدرت دستگاه حكومتي نيز در تعيين محل ارگ مؤث

ي بـود كـه تـرجيح    ا گونه ي جغرافيايي و محيطي برخي از شهرها بهها يژگيوارگ از جمله 
موقعيت و استحكام بعضي . ي مناسب در بيرون شهر احداث كنندا نقطه رارگ را د دادند يم

عـالوه بـر ايـن،    . شـت با يك مـرد وجـود دا   آنها زچنان بود كه امكان محافظت ا ها قلعهاز 
دروازة  نيتر مهمعناصر مهم شهري مانند بازار، مسجد جامع و  وچگونگي قرارگيري فضاها 

باشـد، زيـرا اغلـب سـعي      رگـذار يتأثگيري محـل اسـتقرار ارگ    در شكل توانست يمشهر 
فضاها، عناصر و تأسيسات درون . ارتباط با فضاهاي يادشده باشد رتا محل ارگ د كردند يم

 رد داد يمـ امكـان   آنهاكرده، به  نيتأممستقل را براي ساكنان آن  امكان يك زندگي نيمهارگ 
در  گار. دهند ماه بدون نياز به خارج، زندگي خود را ادامه دشدن براي چن صورت محاصره

نظر وي را در مقابل نيروهاي خارجي و مخالفان  تحت مأمورانحقيقت حفاظت از حاكم و 
  ).288 -  286: 1365 زاده، سلطان(داشت  دهعه رو رقباي داخلي ب

نمونة بسيار مشـهور آن  . تاريخ ايران وجود دارد رد ها ارگي تاريخي زيادي از ها نمونه
  :است مانده باقي بخارا خيتارآن در  »كهندژ«ارگ بخاراست كه توصيفي از 

 باشش يجا حصار نيا و. در بدان در نيا از راست است بوده يراه حصار انيم در و... 
 و يپادشاه يها وانيد و ها زندان و. است بوده سرهنگان و رانيام و پادشاهان) اقامت محل(

 نيا و ... است بوده يو در نهيخز و حرم يسرا و باز ميقد از پادشاهان نشست يجا كاخ
 خمسمائه و نيست سنه شهور در چون ... بود ميعظ يحرمت خلق چشم در را حصار

 كدواده ست،يبا يم پخته خشت از ربض كدواده و بزنند ربض بخارا در خواستند] ق560[
 كردند خرج بخارا شهر ربض به و كردند باز بود پخته خشت از كه او يبرجها و را حصار

 و بردند كار به .نماند ينشان عمارت چيه و كاخ آن از و شد رانيو يكبارگي به حصار آن و
  ).35 -  34 :1363 ،ينرشخ( نماند يآثار حصار از گريد

 انـد  ده، اشاره كراند داده دست نويسان مسلمان از كهندژ بخارا به در توصيفاتي كه جغرافي
ـ شهر كوچكي بـوده اسـت    است و خود در حقيقت قلعه كه كهندژ بيرون از شهر قرارداشته

فقيـه   ؛ ابـن 211 -  210: 1366حوقـل،   ابـن (اسـت   كه خانة حاكم و زنـدان در آن قرارداشـته  
كه قـبالً ذكـر    چنان). 22: 1370 خردادبه، ؛ ابن239: 1347؛ اصطخري، 175: 1349 همداني،
بلنـدتري نسـبت بـه شـهر      نسـبتاً كـه در ارتفـاع    شـد  يمـ ارگ در جايي بنا  معموالًگرديد، 
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به همين سـبب، داراي آب جـاري    ايا كهندژ و خود شهر بخار) كرسي(قرارداشت و مركز 
داخل شهر به شعب  راين آب د. دكر يم نيتأم آمد يمقند نبودند؛ آب آن را نهري كه از سمر

يي نيز در داخل شهر بـراي  ها حوض. ديرس يممتفاوتي تقسيم شده و به مصارف گوناگوني 
، شـود  يمـ كـه مالحظـه    چنان). 213 -  211: 1366حوقل،  ابن(است  وجودداشته 2ذخيرة آب

خـوبي   قرارداشـت؛ بنـابراين، بـه   كهندژ بخارا در ارتفاع بلندتري نسـبت بـه اطـراف خـود     
عالوه بر اين، به دليـل امنيـت بـاالي آن،    . تمام شهر را تحت كنترل داشته باشد توانست يم

  .محل اقامت حاكمان و محل نگهداري خزاين بود
كهنـدژ، شارسـتان و ربـض بـود     : گانـه  سهداراي عناصر  3عنوان كرسي سغد سمرقند به

ي هـا  گفتـه به  ابن). 23: 1370 خردادبه، ؛ ابن246: 1347اصطخري،  ؛219 :1345 حوقل، ابن(
 رسـد  يمـ شـهر قرارداشـت، بـه نظر    زگوشة ديگري ا رفقيه، برخالف كهندژ بخارا كه د ابن

گيري عناصر شهري سمرقند به صورت مدور شامل ربض، شارستان و كهنـدژ   ترتيب جاي
منگاه سلطان در آن جريب بود و جامع سمرقند و نشي 2500مساحت كهندژ آن . بوده است

 -  175: 1349فقيـه،   ابـن (» يكي بر سر و يكي بـر تـه  «: قرارداشت و داراي دو در آهنين بود
كه مالحظه شد، در دو شـهر يادشـده و بـالطبع در     پس چنان). 58: 1376؛ سمرقندي، 176

؛ براي همين شد يمقسمت شهر محسوب  نيتر امناكثر شهرهاي ايران دورة اسالمي، كهندژ 
 ندژهاگشت كه خود اين كه خواهيمزدر ادامه به اين مطلب با. اقامت بزرگان بوده است محل

  .اند بودههم داراي باروي جداگانه براي امنيت بيشتر 

 

  )182: 1366السادات،  يسئر(دانان مسلمان  ي جغرافيها نوشتهنقشة تقريبي سمرقند مطابق . 2تصوير 
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ويژه بخارا و سمرقند، بـه ترتيـب ارگ،    ترتيب كالبدي ساختاري شهرهاي اسالمي به رد
ارگ براي امنيت بيشـتر، داراي بـاروي   . شدند يمنقاط محسوب  نيتر امنشارستان و ربض 

خود ي بود؛ به همين ترتيب، شارستان و ربض هم براي امنيت هرچه بيشتر ساكنان ا جداگانه
عناصر دفاع غيرعاملي  زا» سور يا بارو«. و حفاظت از بازارها، داراي باروهاي جداگانه بودند

  .سمرقند و بخارا بود خصوص بهشهرهاي ايران  رمهم د
  
  شارستان 2.4
اينكه هر كدام بارويي خاص  اداخل بارو قرارداشتند، ي راغلب موارد، شارستان و ربض د رد

بندي شهرسـتان، بـراي بخـش ميـاني      معناي بخشر د» شار«. يي جداگانه داشتندها دروازهبا 
ي دورة اسالمي، بخش ميـاني از  نگار ايجغراف ومنابع تاريخي  رو د رفت يمكار  شهرستان به

و  انـد  خوانـده ) شهرسـتان (را شارستان ) بيرون =دژ و ربض نبين كه(سه بخش اصلي شهر 
 ردورة اسالمي، واژة شارستان و شهرستان د رد. اند كردهاد گاه از شارستان بيروني و دروني ي

اسـت،   داده دست حوقل از بخارا به توصيفي كه ابن رد. رفت يمكار مفهوم بخش مياني شهر به
  :وضوح مشخص است ة شهري بهگان سهعناصر 

 فرسخ كي در فرسخ كي طول به يگريد يبارو ،]بخارا بر طيحا يبارو[ بارو نيا جز و ...
 ... فراگرفتـه  اسـتوار  ييبـارو  زيـ ن را آن كـه  اسـت  يشـهر  بـارو  نيا داخل در. وجوددارد

  .)453 /1: 1383 ،يبغداد يحمو ؛210: 1366 حوقل، ابن(

يي چنـد بـه ربـض راه    هـا  دروازهبرگرفته، بـا  ررا د) ارگ(دژ نشارستان يا شهرستان، كه
 وفرسـنگ در د  وحـدود د  ردكـه   تي داشا جداگانه رشارستان سمرقند ديوا. است افتهي يم

حوقـل،   ابـن ( 4با چهـار دروازه ) 247: 1347؛ اصطخري، 175: 1349فقيه،  ابن(فرسنگ بود 
ر حصار و باروي سمرقند در قرون نخستين اسالمي، در از جمله افرادي كه د). 219: 1366

 ؛ قاضـي احمـد تتـوي،   4673 /11 : 1375طبـري،   (مقابل دشمنان پناه گرفت، ابومسلم بـود  
1382 : 2/ 1263.(  

، شهرسـتان يـا   قـاطع  برهـان و  يريجهـانگ  فرهنـگ ي لغـت همچـون   ها فرهنگدر 
ي هـا  بخـش رفته كه در واقـع حايـل ميـان     كار شارستان به معني حصار گرداگرد شهر به

 /2: تـا  ؛ خلـف تبريـزي، بـي   2183 /2: 1351انجوشيرازي، (بيروني و دروني شهر است 
براي  ي شارستان دروني و شارستان بيرونيها اصطالحمنابع تاريخي  راين رو، د زا). 74
دژ هستة مركزي شهر بـوده اسـت و از   نآنجا كه كه زا. است رفته يم كار بخش از شهر بهو د
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آن را شـار ناميـد، كـاربرد شـار      تـوان  ينمنظر ساختارهاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي 
 تـر  درسـت ي شار دروني و بيروني گذار نامه مياني براي شارستان نادرست خواهدبود، بلك

عامـل   نيتـر  مهـم واقـع   رحصار حصين شارسـتان د ). 40: 1388باستاني راد، (خواهدبود 
نياز يك شهر براي دفاع از خـود   نيتر مهماست كه از نظر دفاعي  جدايي آن از ربض بوده

  .)65: 1376 عثمان، عبدالستار(بود 
اسـت؛ بـه    رفتـه  كـار  به) شار دروني(مفهوم شارستان واژة شهرستان در دورة اسالمي در 

اسـت   شـده  عنـوان يهوديـه و شهرسـتان نـام بـرده      عنوان نمونه، در اصفهان از دو شـهر بـه  
گرفت،  دژ را دربرميندورة باستان اغلب گرد كه رشارستان كه د. )140: 1362حدودالعالم، (

خاصـي چـون بزرگـان و    جامعه، محل اسـكان قشـرهاي    ري حاكم بها استيسمتناسب با 
يي از هـا  گـروه البتـه، ممكـن بـود در پيرامـون آن،      5اشراف، سپاهيان، دبيران و موبدان بود؛

ي اقتصادي شارسـتان  ها بخشي در اختيار ا گونهوران و كشاورزان سكونت داشته و به  پيشه
قـش  ن نيتر مهمدژ و ربض نپيوند ميان كه رفضاي شارستان در شهرهاي ايران د. قرارگيرند

واقع با شارستان در پيوند بود و شارستان هم موجوديت  ردژ دنپايداري كه. داشت عهدهررا ب
ايـن رو، معمـاري و    زا. مـديون بـود  ) شهر بيروني، ربـض (خود را به حلقة بيرون از خود 

ارگ بـه  (اصلي شهر  رشهرآرايي شارستان چندان كه بايد درونگرا نبود، بلكه از هر دو عنص
) پايگاه مهم اقتصـادي و اجتمـاعي شـهر    عنوان بهسياسي و حكومتي و ربض  مثابة ساختار

كه حصار شارستان چندان كه بايد مانعي نبود تا ارتباط اقتصادي، اجتماعي  ، چنانبرد يمبهره 
ي هـا  دروازههمـواره  ه نشينان قطع كند، بلك نشينان و حومه و فرهنگي شارنشينان را با بيروني

ش پـس از اسـالم و بـا افـزاي    . دنـد كر يمـ يابي شار به بيـرون را فـراهم    شارستان شبكة راه
ـ اجتمـاعي از   نشينان، ربض در توسعة كالبدي و پويايي ساختار اقتصادي گذاري ربضريتأث

بخـارا، شارسـتان همچنـان     ر، امـا د )43 -  42: 1388باسـتاني راد،  (دژ پيش افتاد نشار و كه
  ).240 -  239: 1347اصطخري، (پويايي خود را داشت 

  
  ربض 3.4
سـريع بازرگـاني و توليـدات صـنعتي شـهرها در قـرون نخسـتين         ةرشد و توسع ةنتيج رد

 رد ي كـه ا گونه به، فزوني يافتشارستان  دژ وناهميت ربض نسبت به كه تدريج ، بهاسالمي
حوقل،  ابن( آبادان گرديد» شهر خارجي«يا  ربض ه،ويران شد يكل بهشارستان  ،برخي شهرها

گاهي نيز بـر  . شد يمنشينان، بارويي اطراف آن كشيده  براي محافظت از ربض .)228: 1366
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؛ بنــابراين، دور آن هــم بــارويي گرفــت يمــگــرد ربــض نخســتين، ربــض ديگــري شــكل 
سـمرقند داراي   وبخـارا  . )234 :همـان (يي بودند ها دروازهكه هر كدام داراي  شد يم كشيده

اخت ربض در شـهر بخـارا بـراي حفاظـت مردمـان از      س). 220، 211: همان(ربض بودند 
مردم شهر . گرفت نشاندة طاهريان در بخارا، صورت خالد، دست غارت در دورة احمدبن ابي

 زي آن را ببندند تا اها دروازههنگام مردم  شود تا شب از او درخواست كردند تا ربضي ساخته
و  هـا  دروازهآسيب دشمنان و دزدان و راهزنان در امان باشند؛ پس، به دستور او ربضـي بـا   

ق ساخته شد و هرزماني كه احتمال حملة دشمن بود، ربض را عمارت 235به تاريخ  ها برج
حتي در دورة خوارزمشاهيان به سـال  . بود توليد شدهزبار با و اين عمل چندين دندكر يمتازه 
  ).49 -  48: 1363نرشخي، (شد  ور آن انداختهق، فصيلي د564

باروي ربض سمرقند با پيراموني در حدود دوازده فرسنگ، محـيط بـر كشـتزارها و    
از هم يك فرسـنگ بـود    آنهاكه فاصلة  تهاي اطراف شهر بود و دوازده دروازه داش باغ

: يافـت برخالف بخارا، در سمرقند ربض بـر شارسـتان برتـري    ). 175: 1349فقيه،  ابن(
حوقـل،   ابـن (» باشند يماند جز اندكي كه در شهر  سراها و نيز بازرگانان در ربض نكاروا«

 رشـد و چـون بازارهـا كـه د     اهميت ربـض افـزوده   ربا رشد شهرنشيني ب). 221: 1366
اين ناحيه مستقر شـدند؛ بنـابراين، بـارويي بـه دور      رحقيقت قلب اقتصادي شهر بود، د

عنـوان   بارو بـه . آمدوجود بهيي براي حفاظت بيشتر ها دروازههمچنين، . ربض كشيده شد
عناصر دفاع غيرعاملي در شهرهاي گذشته همواره مـورد توجـه بـوده     نيتر مهميكي از 

  .ميپرداز يماست و ما در ادامه بدان 
ـ  سـه با آگـاهي از سـاختار    ة شـهري بخـارا و سـمرقند، ذكـر ايـن نكتـه ضـروري        گان

ارگ  ژهيـ و بـه ي ارگانيك و سنتي ايران، طرح داخلي شارستان ها بافتكه در  رسد يمنظر به
پـيچ و ابعـاد و   رد ي پـيچ هـا  طرحصورت نفوذ دشمن به داخل قلعه،  ري بود كه دا گونه به

باعـث كنـدي سـرعت مهـاجم پـس از فروپاشـي        6هـا  و احياناً ساباط ها كوچهي ها اندازه
ي هـا  طرحي از ا مجموعهارگ  ژهيو بهدر شارستان، . شد يمو خط دفاعي دوم » شهربست«

نيروها را بـه   ها انيشركننده وجود داشت، به طوري كه اكثر  ي اغفالها طرحاستتار و حتي 
ي هـا  بافـت اين ويژگي تمام . كشانيدند ها مي بست اهداف انحرافي هدايت كرده و يا به بن

د هم از اين امر مستثنا بخارا و سمرقن). 18: 1385نژاد،  داعي(ارگانيك و سنتي ايران است 
ن دو ايـ ... منبعي كه در قرون نخستين اسالمي بـه بافـت محـالت و     متأسفانهاند، اما  نبوده

  .شهر اشاره كند، موجود نيست
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  بارو 4.4
 داشـت  يمـ برابر دنياي خارج، حصار و بارويي  ردر گذشته، هر شهري براي دفاع از خود د

جلوگيري از هجـوم قبايـل چادرنشـين و نيروهـاي      بارو كه به منظور). 58: 1389ولو،  بنه(
شهروندان عاملي بـس مهـم    وبين حاكمان  رنفس د ، در ايجاد اعتمادبهشد يم مهاجم ساخته

 دنديشـور  يمبارو، عليه دولت مركزي  وي كه در بعضي اوقات استحكام برج ا گونهبود، به 
ـ طول تـاريخ   ربسياري از شهرها د). 445 /1: 1338اسفزاري، ( ة داشـتن بـارويي   واسـط  هب

منابع تـاريخي بـه چگـونگي سـقوط      رد. اند ماندهعام و غارت در امان  خطر قتل زمناسب ا
ي ا عـده تسخير اين شهرها اغلب در اثر خيانت . برخي از شهرهاي بارودار اشاره شده است

يـا   گشـودند  يمـ ي شهر را به روي دشمن ها دروازهطلب بود كه مخفيانه  سودجو و منفعت
به سـبب داشـتن باروهـاي مناسـب در خـود       ااجمان كه قدرت تسخير و تصرف شهر رمه
مردم پس از مدت طوالني يعني نزديك به شش ماه  ،، اقدام به محاصرة شهر كردهدنديد ينم

تعدادي از . دادند يمتن به سازش  اجبار ، دچار قحطي شده، بهبردند يسرم بهكه در محاصره 
ارتفاع برخي از باروها به حدود ده متـر  . است به تصرف درآمدهگونه  شهرهاي بارودار بدين

ـ راحتـ  بـه نيز چنان بود كـه چهارپايـان    آنهاو عرض باالي برخي از  ديرس يم روي آن  ري ب
  ).289: 1365زاده،  سلطان( 7كردند يمحركت 

ايران، عنصر دفاع غيرعاملي  ژهيو بهتاريخ جهان و  راصوالً، باروها و ديوارهاي شهري د
دورة قاجار در ايـران كـاركرد مفيـد     او ت شدند يممهمي محسوب ) در حيطة استحكامات(

ي آتشـين ديگـر ايـن باروهـا     هـا  سـالح ي ريكارگ بهي دشمن و ها سالحداشتند، اما با تغيير 
آن  توانست يمي راحت بهنتوانستند در امر دفاع مفيد و مؤثر باشند، چراكه سالحي چون توپ 

  .در امر دفاع غيرعامل شهري ها دروازه وترتيب بود نقش خندق  ينرا منهدم سازد و بد
براي حفاظـت، داراي چنـين    ماوراءالنهربخارا و سمرقند هم با توجه به موقعيت منطقة 

بـه قبـل از    دشايان ذكر است كه سابقة برج، بارو و خندق بخارا و سمرقن. اند بودهباروهايي 
ق، حجـاج طـي    79 در سـال  :يي نقل شده استها تيرواو اين مسئله در  گردد يبرماسالم 
ماندن كوشش قتيبـه بـراي    ، اما با عقيمخواهد يمي از قتيبه فتح بخارا و ديگر شهرها را ا نامه

وضع شهر بخارا و خندق و قلعة او را «: كه خواهد يماى از قتيبه  ج طي نامهافتح بخارا، حج
آن مكتوب به ر تأمل دز ير، حجاج بعد اپس از ارسال تصو. »بالتفصيل تصوير نموده بفرست

خندق بايد نمود تا گرفتن  پركردنحاصلش آن بود كه اوالً تو را سعى در «: قتيبه نوشت كه
 خيتارر د). 1066 -  1065 /2: 1382قاضى احمد تتوى، (» والسالم. و آسان گرددتآن شهر بر 
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قتيبـه مـدتى دراز بمانـد و در    «: در رابطه با بارو و حصار سمرقند چنين آمده اسـت  يطبر
، شـود  يمـ كه مالحظـه   پس چنان). 3862 /9: 1375طبري، (» شكاف آورد 8حصار سمرقند

زمـاني   بـراي مـدت  ) در حيطـة اسـتحكامات  (بارو به عنوان عنصري مهم در دفاع غيرعامل 
 است و پـس از اسـالم هـم،    براي مقابله با مهاجمات مكرر وجودداشته ماوراءالنهرديرپا، در 

  .توليد شده استزهمچنان تداوم داشته و به نوعي با
مطلب جالب توجـه  . اند پرداختهجغرافيانويسان متعددي به توصيف باروي محيط بخارا 

در رابطه با باروي بخارا اينكه عالوه بر قصبه، بيشتر شهرها و روسـتاهاي اطـراف بخـارا را    
وجود  زرعي لمگرفت و محدودة داخل بارو، بيشتر آبادي و باغ بود و صحرا و زميني  دربرمي
. )377 -  376: 1357؛ انصاري دمشقي، 586: 1373؛ قزويني، 210: 1366حوقل،  ابن(نداشت 

  : دهد يم دست مقدسي توصيفي مبسوط از آن به
 بايردر آنجا زمين . پنج شهر آن ديواريست كه درونش دوازده در دوازده فرسنگ است گرد
]  آن ديواردرون [ شهرهاى از. باشد مى نموجكث آن قصبه نام. شود نمى ديده وامانده ديه و

] زنكـرا [بيكنـد  ]  و آنچـه بيـرون آنسـت   [زندنه، بمحكث، خجادى، مغكا است،  طراويس،
 اريـاميثن،  سيشـكث،  جرغـر  سـيكث،  بخسـون، ]  گـردان [ عـروان  خديمنكن، خرغانكث،
، ] ورذانـه [ برانيـه  : بسيارى شهرها بزرگترنـد  از كه هايش ديه و]  رامثينه[ وزرميثن ورخشى،

كـم   بـودن  شـهر  از چيزى و انكنه، ارزنكر، غجدوان، سيجكث، خرع، اورذانه اودنه، افشنه،
  ).386 /2 : 1361 ،يمقدس(ندارند جز داشتن منبر 

، عـالوه بـر   دهـد  يمـ بناي اين ديوار و بارو كه فـراي آن را بـه قبـل از اسـالم نسـبت      
هاي  آوردن امكانات دفاعي در برابر مهاجمان، حصاري هم بود در مقابل پيشروي شن فراهم
. كه اين نوعي حفاظت شهر در برابر بالياي طبيعي بوده است) 27 -  26: 1365فراي، (بيابان 

گرفـت،   ن نوع ديوار و حصار كه مساحت بسـيار بزرگـي را دربرمـي   احداث و ايجاد اي رد
 نيتـأم است؛ مثالً، احتمال گسـترش شـهر و نيـز     رفته كار نوعي دورانديشي به رسد يمنظر به

بود تا امكان مديريت بهتري را  شده امكانات و اقالم موردنياز در مواقع محاصره درنظرگرفته
  .آورد  وجود بهدر درون باروي به اين بزرگي 

. شـدند  يمگفتيم كه باروها به دليل كاركرد آشكار و مفيدي كه داشتند، همواره بازسازي 
به  توان يمآساني  در قرون نخستين اسالمي، به اسازي ديوار بخار در سبب بازسازي و دوباره

بـراي جلـوگيري از    زبرد، چراكه سبب بناي اين ديوار راهي بـود ا  پي» ـ دفاع غارت«پديدة 
ي در حيطـة  ا مؤلفـه عنـوان   بـه (علت بناي ديوار دفـاعي  . گردنتاز اقوام بيابا و هجوم و تاخت
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چنـين تشـريح شـده كـه در زمـان       بخـارا  خيتاردر ) استحكامات در مبحث دفاع غيرعامل
ق، بـه اميـري   166سال  رسليمان طوسي د بن خالفت مهدي، خليفة عباسي، ابوالعباس فضل

بزرگان بخارا و سغد كـه بـا او ديـداري داشـتند،     . ديار رفت خراسان منصوب گشته، به آن
  :گونه به امير بازگو كردند وضعيت ناامن واليت خويش را بدين

  اكنون. كنند مى غارت ها هيآيند و د ناگاه مى هروقت به  كه است، رنج ترك كافران از راما  ...
 .انـد  بـرده  كـرده  اسـير  را مسـلمانان  و اند، كرده غارت را سامدون ديهه و اند، آمده تازگى به

بن غورك ملك سغد آنجا بـود   ديزي.  بفرمايم تا داريد  تدبيرى هيچ گفت طوسى ابوالعباس
تركان واليـت سـغد را غـارت     تيبه روزگار پيشين در جاهل. گفت بقاى امير خراسان باد

اسـت، واليـت سـغد از     برآورده باره را سغد او ، است بوده اهاند به سغد زنى پادش كرده مى
 اميـر  كه را  بن حماد بن عمرو الذهلى  طوسى بفرمود مر مهتدى ابوالعباس. يافتهتركان امان 

 بـاره ) آن( انـدرون  بخارا روستاهاى ةهم چنانكه زند  باره را بخارا تا او، جانب از بود بخارا
  ).47: 1363 ،ينرشخ( نرسد بخارا واليت به تركان  دست تا سمرقند، شكل به بود

بـدين  ). 284 -  283: 1363گرديـزي،  (اين مسئله را گرديزي نيز گزارش كـرده اسـت   
ـ ا دروازه فرسنگ هر دراي بر بخارا زده شد و  صورت، باره يـك از  ره. آن قراردادنـد  ري ب

معونت و خرجي عظـيم بـر   «اما نگهداري آن  ،كردند يمامراي بعدي براي حفظ آن تالش 
كه او صحنة نبـرد را از  اتا آنكه امير اسماعيل ساماني آن را رها كرد، چر» مردمان بخارا بود

امري بـديهي اسـت كـه در دنيـاي قـديم هـر       ). 48: 1363نرشخي، (شهر بخارا دور كرد 
حصـار و بـارويي داشـت و     سـت يبا يمـ شهري براي دفاع از خود در برابر دنياي خـارج  

مـورد اكثـر    رد هامكان داشت، اما آنچ ناگزير با رشد شهر، ساختن باروهاي متعدد ديگري
باروي بخارا قابل ذكـر اسـت، هزينـة زيـاد بنـا و نگهـداري آن بـود كـه          ژهيو بهشهرها و 

دليل ديگر ترك بناي بارو احتماالً . اميراسماعيل را واداشت تا بازسازي آن را فراموش كند
  :امنيت الزم براي شهر بود نيتأمبه دليل 

شد، و   اهللا كه او خلق را رها كرد تا آن ديوار خراب ةحمسامانى ر ليعاسماريبه روزگار ام تا
واليت بخارا من باشم، و آنچه پذيرفت تمام كرد، و پيوسته بـه    گفت تا من زنده باشم باره

  ).48: همان( دكرد، و نگذاشت كه به واليت بخارا دشمنان ظفر يابن تن خويش حرب مى

داشـته   ، وجودنوشت يمرا  نامه تركستانبقاياي اين حصار تا زماني كه بارتولد كتاب خود 
مشـهور بـوده   ) ديوار پيرزنك(و به صورت خاكريزي بوده كه در ميان اهالي به كمپير ديوال 

كه آمد، شهرهايي در خارج از باروي بخارا قرارداشـتند   چنان). 265 /1: 1352بارتولد، (است 
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يك از شـهرهاي بخـارا كـه بـا چـين      ره. عنوان شهري تجارتي بود بيكند به آنها نيتر مهمكه 
بـيش از هـزار    آنهـا تعداد . اند داشته 9دادوستد داشتند، براي خود در كنار دروازه بيكند رباطي

برابـر تهاجمـات   ر تـا د  شـدند  يمـ دستجات مسلح ساكن  آنهايك از رگزارش شده كه در ه
هنگام ). 276 -  275 /1: 1352بارتولد، ؛ 657 /1: 1383بغدادي، حموي (تركان پايداري كنند 

هجوم مسلمين نيز اين شهر داراي حصار بود و براي مدتي توانست در برابر نيروهـاي قتيبـه   
روز بود تا اينكـه   50اين مقاومت در حدود ). 3814 -  3810/ 9: 1375طبري، (مقاومت كند 

ايجاد حفره زيـر ديـوار آن، بـه شـهر راه يافتنـد       كردن حصار آن از طريق مسلمانان با خراب
  ).61: 1363نرشخي، (

  
  برج 5.4
 واريـ د نيمعـ  فواصـل  در. بودند وابسته هم به بارو و برج گذشته، يشهرها يدفاع نظام در

 يا سـازه  توأمـان قفـل شـده،    گريكدي در بارو و برج. شد يمساخته  ييها برجبارو،  ميضخ
 يپنـاه  جـان  واركيـ د بارو، و برج يخارج ةلب بر. آوردند يوجودم به ريمستحكم و نفوذناپذ

 آن، در شـده  هيـ تعب يهـا  ركشيـ و ت هـا  روزن قيتا پاسداران و نگهبانان از طر شد يمساخته 
. رنـد يقرارگ يشـهر را دارنـد، در موضـع دفـاع     ريكه قصد تسخ يبتوانند نسبت به مهاجمان

 انبـار  اي نگهبانان استراحت يبرا اتاقك دو اي كي يدارا طبقه رچندطبقه و ه معموالً ها برج
 يشـهر  دفاع در بارو و برج نقش به يدرست به خلدون  ابن). 12: 1389 ،يرسول( بود مهمات
   :است دانسته دشمن كمر شكستن باعث را آن و كرده اشاره

 همـان  كننـد  يمـ  نبـرد  يبزرگـ  شـهر  يباروهـا  و بـرج  يبـاال  از كه يانيكارجويپ يبرا... 
 شـوند  ينمـ  مجبـور  و اسـت  يداريـ پا ةليوس نيبهتر ةمنزل به باروها و برج و استحكامات

 كـه  يانيجو زهيست و شهر آن حال چه وادارند، جنگ به را يشماريب افراد و اريبس يها گروه
 را مهـاجم  ملـت ) امـت ( پشـت  كه است يموجبات از خود سازند يم شيخو پناهگاه را آن
 كنـد  يم سركوب دارد شهر آن بر افتني الياست آهنگ كه را يدولت يجنگ يروين و شكند يم
  ).677 -  676 /2 :1366 خلدون، ابن(

ي ها برجفقيه به  ابنط ، اما فقاند بودهيي ها برجشهرهاي بخارا و سمرقند هم بالطبع داراي 
  : سمرقند اشاره كرده است

 انـد  سـاخته  را جنـگ  يهـا  بـرج  و برافراشـته  سر ييبناها سمرقند يبارو يجا نيبلندتر بر
  ).175: 1349 ه،يفق ابن(
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  خندق 6.4
، هـا  خنـدق هـدف از حفـر   . خندق اقدام ديگر دفاعي در اطراف ارگ، شارستان و ربض بود

). 639: 1374زاده،  ملـك (شدن مهاجمان به باروي شهر يـا كهنـدژ بـود     جلوگيري از نزديك
؛ بـدين صـورت،   كردند يمساخت باروي شهر از خاك پيرامون آن استفاده  هنگام بهمعموالً، 

پـس بـراي ايجـاد راه    . آمـد  يمـ  وجـود  بهپيرامون شهر خندقي مصنوعي ساختة دست انسان 
. گرفـت  يمعبور و مرور صورت  ها دروازهطريق  زو ا شد يم، پلي روي خندق بسته ارتباطي
 حوقـل،  ابن ؛247: 1347اصطخري، ( دكر يمسمرقند را محافظت » شهر گرد بر دگر«خندقي 

جويي سـربين، از روي   زو آب موردنياز سمرقند هم ا) 402/ 2: 1361 ؛ مقدسي،219: 1345
بردن هرچـه بيشـتر   براي بـاال ). 403 /2: 1361مقدسي، ( شد يمخندق عبور كرده وارد شهر 

گونـه بـود و در خنـدق آن آب     ارگ بخارا اين 10.شد يمامنيت ارگ، خندقي به دور آن حفر 
ي اسـتقرار  هـا  مكانحفر خندق در پيرامون محل و ). 213: 1366حوقل،  ابن( شد يمانداخته 

خلـدون،   ابـن (لشكر، براي جلوگيري از شبيخون و حملة شبانة دشمن نيز امري معمول بـود  
نخسـتين اقـدام افـراد     خندق، ومثبت دفاعي بارو  وخوب  دبه سبب كاركر). 527 /1: 1366

گفتنـي  ). 251: 1350 ابـرو،  حـافظ (شورشگر عليه حكومت، حفر خندق و عمارت بارو بود 
ساختة  واينكه مصنوعي  ااست كه خندق ممكن بود كه طبيعي باشد، مانند استفاده از دره و ي

  .مثل خندق سمرقند شد يمدست بشر باشد، مانند خندقي كه به دور باروي شهر كنده 
  
  دروازه 7.4
ي بيروني و دروني ها دروازهبودند كه در دو نوع  ها دروازهي شهرهاي سنتي ايران ها زهيمماز 

  :ندقابل بررسي هست
ـ ها دروازهمنظور : ي بيرونيها دروازه )الف  ايي از شهر بود كه فضاهاي دروني شهر را ب

 رد. داشـتند  لبة خارجي محدودة شهر، يعنـي حصـار جـاي    رو د ساختند يمبيرون مرتبط 
شهرهاي بـزرگ داراي حصـار و دروازة جداگانـه     زمعدودي ا) ربض، حومه(قديم سواد 

 ري بيروني، همـواره د ها دروازههمة . آمدند يمشمار ي بيروني شهر بهها دروازهبود كه جزو 
بيشتر موارد، بازار اصلي شـهر از   رد. ي منتهي به شهر قرارداشتندها راه و جادهامتداد مسير 

 افـت ي يمـ ي ديگـر امتـداد   هـا  دروازهشـد و گـاهي تـا     شروع مي ها دروازهابتداي يكي از 
  ؛)142: 1385زاده،  نسلطا(
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درون حصـار و محـدودة شـهر     ريي كـه د ها دروازههمة  رمنظو: ي درونيها دروازه )ب
 آنهااصلي  دداشته و كاركررداخل شهر قراي مهم ها راه امتداد در معموالً ها دروازهاين . بودند

غير از فضاي پيرامون دروازة دروني  به معموالًوجه امنيتي و انتظامي بود و از لحاظ اجتماعي 
  ).144 :همان(ارك، فاقد فضايي پرتحرك و پويا بودند 

در ديوارهـاي  ) چه دروني و چه بروني(ي متعددي ها دروازهبخارا و سمرقند هم داراي 
  :در متون ثبت شده است ها دروازهاين  نامارستان و ارگ بودند كه ربض، ش
كـه  (دروازه داشت كه ريگستان و دروازة جامع و دژ بخارا دنكه: ي بخاراها دروازه )الف

) شارسـتان (عنوان قصـبة بخـارا    به 11نُموجكَث. شدند يمناميده ) به سوي مسجد جامع بود
اسـد يـا مهـر و دروازة     آهنـي، قهنـدز، بنـي   ، نور، حفرهشهر، : يها نامهفت دروازة آهني به 

ي خراسان و ابراهيم ها دروازه: ي متعددي بودها دروازهربض شهر هم داراي . اسد داشت بني
دروازة كالبـاد  ر طرف مشرق، به دنبال آن دروازة ريو، پس از آن دروازة مردكشان و ديگر د

دروازة سمرقند كـه بـه سـوي    و نوبهار  دروازه نسف و بلخ بودند؛ سپس دروازةو كه اين د
بودند، سپس دروازة بغاشكور، بعد دروازة راميثنه، سپس  ماوراءالنهرساير نواحي و سمرقند 

ة گان سههاي  عالوه بر دروازه. بعد دروازة غشج است) دروازة راه خوارزم(دروازة جدسرون 
كـه در ربـض   [شهر بخـارا   براي امنيت بيشتر، بازارهاي) ارگ و شارستان و كهندژ(يادشده 

پـل حسـان، دو    ةيي جداگانه بودند از قبيل دروازة آهني، دروازها دروازهداراي ] قرارداشتند
ي ا دروازهدروازة نزديك مسجد ماخ، دروازة رخه و سپس دروازة نزد قصر ابوهاشم كنـاني،  

رقند نزديك پل سويقه، دروازة فارجك و چه و دروازة كوچـة مغـان و دروازة داخلـي سـم    
  ).240 -  239: 1347، اصطخري، 211: 1366حوقل،  ابن  ؛406، 405 /2: 1361مقدسي، (

باروي شارستان سـمرقند داراي چهـار   : ي متعددي بودها دروازهسمرقند هم داراي  )ب
در سمت مشرق دروازة چين كه اين دروازه از زمين بلنـدتر  : دروازه بود كه عبارت بودند از

در سمت مغرب، دروازة نوبهار يا دروازة آهنين . آن به نردبان نياز بود زبود و براي استفاده ا
و در شمال دروازة بخارا و در جنوب دروازة كش قـرار داشـت    تاي قرارداش بود كه بر تپه

 ؛ بارتولـد، 402 /2: 1361؛ مقدسـي،  175، 171: 1349فقيـه،   ؛ ابـن 219: 1366حوقـل،   ابن(
حوقـل بـدان    يي داشت كه در موقع ديـدار ابـن  ها زهدرواحصار ربض هم ). 211 /1: 1352

: عبـارت بـود از   آنهـا را از ميان برداشته بودند و اسـامي   آنها شدند يمسبب كه موجب فتنه 
/ 2: 1361مقدسي، (غذاود، اسبشك، شوخشيني، افشينه، ورسنين، كوهك، ريودد و فرخشيد 

ي هـا  دروازههم بـا ذكـر   اصطخري ). 248: 1347؛ اصطخري، 221: 1366حوقل،  ابن ؛402
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ـ روي در به آهن پوشيده و بر يك  ي ديدم به سمرقندا دروازهكي من  ...«: نويسد يادشده مي
كـه داراي   مذكوردر غير از اين  به). 248: 1347اصطخري، (» ... پارچه از آهن چيزي نبشته

بودنـد   اشـكوبي فقيـه دوازده دروازة سـمرقند از چـوب و دو     روية آهني بود، به گفتة ابـن 
  ).175: 1349فقيه،  ابن(

بـراي همـين   . شد يمساختار شهري محسوب  ردر گذشته، دروازه عامل دفاعي مهمي د
بيشـتر   ربرابر ضربات دشمن مقاومت نمايـد؛ د  رتا د رفت يمكار نهايت دقت به آنهاتهية  رد

در مواقـع نـاامني   آيـد؛   عمـل  بهزدن ممانعت  تا از آتش شد يم روية آن از آهن ساخته ،دموار
داخل شـهر   توانست ينمدشمن  شدند ينمي شهر باز ها دروازهو تا زماني كه  شدند يمبسته 

از مطالـب بـاال چنـين مسـتفاد     . امري مهـم بـود   ها دروازهشود؛ بنابراين، توجه به استحكام 
يعنـي كهنـدژ و شارسـتان و     گانـه  سهبا امنيت هريك از ساختار  ها دروازهكه تعداد  شود يم

دروازه و  نيتـر  كـم منطقـه داراي   نيتـر  امنعنوان  ربض در ارتباط بود و به نوعي كهندژ به
  .بودند ها دروازهناحيه داراي بيشترين  نيتر يخارجعنوان  ربض به

 راكثـر شـهرهاي ايـران د    رعنصرهاي متعدد دفـاعي ذكرشـده، د   ااين ساختار شهري ب
، قـزوين  )164: 1347 اصطخري،(همدان  راست؛ از جمله د شده يمدورة اسالمي اجرايي 

سيسـتان كـه مركـز حكومـت     » زرنـج «) 204: 1347اصـطخري،  (نيشـابور   ؛)172: همان(
 ي اين شهر همه آهنين بودندها دروازهصفاريان بود، داراي شارستان و ربض و خندق بود و 

  ).153 -  152: 1345حوقل،  ؛ ابن194 -  193: همان(
  

  ها تركبراي مقابله با  ماوراءالنهرديگر اقدامات دفاعي غيرعامل در . 5
رو بوده اسـت بـراي    ي زيادي روبهها ورشيا همواره ب ماوراءالنهركه قبالً آمد، منطقة  چنان

ويـژه شـهرهاي مـرزي، بـه      هرها دورتر از شهرهاي مهم و بهشبهتر در  ةي مقابلبراهمين، 
تحمل  آنهاتا مانع پيشروي دشمن شده و هزينة زيادي را به  زدند يم اقدامات دفاعي دست

) م ق 261 -  280(آنطيوخـوس سـوتر   . اين اقدام از دورة قبل از اسالم رواج داشت. نمايند
جانشين سلوكوس براي حفاظت از واحة حاصلخيز مرغـاب كـه هـر سـوي آن را بيابـان      

اهراً بـراي ممانعـت از تهـاجم    كيلومتر بنا كرد كـه ظـ   270فراگرفته بود، حصاري به طول 
به نظر بارتولد، تا آنجا كه اطالعات موجـود اسـت، ايـن حصـار     . صحرانشينان بوده است

حصـارها و خاكريزهـاي   . نخستين حايل و مانعي از اين نوع در آسياي ميانـه بـوده اسـت   
ي اسالمي احداث شـده بـود، در حـوزة زرافشـان و بخـش      ها سدهنخستين ر طويل كه د



 ... ياسالم نينخست قرون در ماوراءالنهر يشهر دفاع ساخت   38

انـد،   لحاظ تاريخ آبيـاري واجـد اهميـت   ز اين تأسيسات ا. يز محفوظ مانده استنتاشكند 
 مشـخص  انـد  آمـده  وجـود  بـه تاريخي كـه   در را يزراع و فرهنگ با هيناح يمرزهاچراكه 

 ).8: 1350 بارتولد،( ندك يم
ي ا منطقـه عنـوان   بـه  ماوراءالنهرادامة اين اقدامات دفاعي، در قرون نخستين اسالمي،  رد
براي همـين،  . بود شده برابر كفار شناخته رعنوان نخستين خط دفاعي د استراتژيك، به مهم و

برابر تركان از خوارزم تا اسپيجاب و تا سرحد فرغانـه   رنخستين خط دفاعي دنياي اسالم د
بـه  . »ثغر اسـت  ماوراءالنهرو خوارزم ثغر اسالم است در پيش تركستان و همة «: بوده است
بيشـترين   زو فرغانـه ا  12ي پياپي، مناطق مرزي چـاچ ها ورشي اه بهمواجبودن و  دليل مرزي

از شـهر  ). 61: 1365؛ فـراي،  229: 1347اصطخري، (امكانات براي مقابله برخوردار بودند 
بـراي  ). 71: 2536يعقـوبي،  ( شـد  يمعنوان پايگاهي براي مبارزه عليه تركان استفاده  چاچ به

مسـلمانان بودنـد،    مشـغولي  جنگ، همواره موجب دل رت دمقابله با تركان كه به دليل مهار
اقـداماتي   آنهاعالوه بر رعايت ساختار دفاعي در شهرها، در خارج از شهرها، براي مقابله با 

نام، بـارويي در  » سافلغ«كرسي چاچ، از كوهي بنام » بنكث«؛ از جمله، در شهر شد يمانجام 
د چاچ امتداد داشت و اين بارو مانع تجاوز كشيده شده بود كه تا رو» قالص«برابر صحراي 

). 234: 1345 حوقـل،  ابن(حميدبن شور باني آن بود  بن تركان به جهان اسالم بود كه عبداهللا
روي تركان در كنـار رود   ي مرزي روبهها نيسرزمعنوان  شهرهايي چون فاراب و طراز نيز به

  ).374: 1357انصاري دمشقي، (سيحون بودند 
  

  گيري نتيجه. 6
ويـژه شـهرهاي    ايران دورة اسالمي به ريك نگاه كلي، ساماندهي فضاي كالبدي شهر د رد

اين ساماندهي به صـورت  . ، در جهت تأمين امنيت شهر بود)بخارا و سمرقند(ماوراءالنهر 
اين طريق بهتر در مقابـل   زاقدامات دفاعي غيرعامل در ساختار شهري مورد توجه بود تا ا

گيري سالح وجود نداشـته و نـدارد،   ركا در دفاع غيرعامل مستقيماً به. ددشمن مقاومت كنن
 زساختار شهري است كه اسـتفاده ا  رزمينة مهندسي جنگ و د ربلكه يك رشته اقداماتي د

شايان ذكر است كه در بررسـي سـير تـاريخ    . گرديد آن باعث افزايش توان دفاعي شهر مي
بخـارا و  . رة مـورد بحـث امـري الزم اسـت    دفاع غيرعامل، توجه به تكنولوژي جنگي دو

عنوان دو شهر مهم ناحية ماوراءالنهر، به سبب موقعيت خوب اقتصادي، همواره  سمرقند به
سـوي تركـان    زقرون نخستين اسالمي، بيشـتر ا  راين غارت د. اند مورد حمالتي قرارداشته
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 نيـ ا. زدنـد  ف دسـت سري اقـدامات دفـاعي مختلـ    به يك آنهابود؛ بنابراين، براي مقابله با 
 سـمرقند  و بخارا يشهرها ةشاكل و در است، نييتب قابل »دفاع ـ غارت« ةديپد ليذ ،مسئله

عناصر موجود در ساختار شهري بخارا و سـمرقند كـه ذيـل مبحـث     . قابل شناسايي است
ارگ، شارسـتان، ربـض،   : استحكامات دفاع غيرعامل قابل بررسي است، عبـارت بودنـد از  

اين عناصر هر كدام به نـوعي زمينـه را بـراي دفـاع بهتـر      ... .  بارو، برج، خندق، دروازه و
برابر حمالت دشـمن بـا ديوارهـايي محصـور و محفـوظ       رشهر د. نددكر يمشهري آماده 

و داراي  رفـت  يمشـمار  عنوان مقر حكومتي، جنبة نمادين امنيت ديوارها به ارگ به. ماند يم
بيشترين استحكامات و در نتيجه بيشترين امنيت بود و سقوط آن بـه منزلـة سـقوط شـهر     

ان و اشـراف بـود، قبـل از    شارستان از آنجا كه محل اقامت بزرگان و اعي. شد يممحسوب 
نتيجـة   ورود اسالم در مقام دوم قرار داشت، اما در دورة اسالمي، تغييراتي حاصل شد كـه 

دژ، مربـوط  نـ نزديك به كه شهر مركز درگيري اغنيا  جاي. آن گسترش بيروني يا ربض بود
نيـاز بـه عبـور از     آنهـا كه دشمن براي دسترسي به محل اقامـت  ابه مسائل امنيتي بود، چر

برابر غارت  رشارستان و ربض باروهايي براي حفاظت ساكنان د رد. موانع مختلف داشت
تمهيــداتي نيــز بــراي مواقــع بحرانــي همچــون مواقــع محاصــره  . مهاجمــان قرارداشــت

ايـن  . تا شهر با كمترين مشكل بتواند همچنان به حيات خود ادامه دهـد  شد يم درنظرگرفته
اقدامات يادشده در ارگ از آنجـا كـه   . انجامد طول بهماه  6تا  توانست يممقاومت شهري 

محل اقامت طبقة حاكم بود، نمود بيشتري داشت و در آن انبارهايي براي ذخيرة آذوقـه و  
نياز مدافعان يك شهر بود  نيتر ياساسآب . انبارهايي براي ذخيرة آب وجود داشت نيز آب

. بسـيار زيـادي داشـت    ريتـأث اظ رواني در مدافعان و وجود منابع كافي آب در شهر به لح
، بـر  شد يمگونه كه بر تعداد ديوارها افزوده  مراتب فضايي يك شهر همان سلسله در اصوالً

 شد يم محدود ها دروازه به زين شهر به يدسترس .شد يمارزش امنيتي آن فضاها هم افزوده 
  .شد يم محسوب تيامن بيضر باالبردن در يعامل خود زين نيا كه

  
  نوشت پي

 )Lieux de Geneve Association( در پاريس انجمن ليوكس ژنو» ژرژ سنت پل«م، 1931در سال . 1
. آن سرچشـمه گرفتـه اسـت    زا )ICDO( المللي پدافند غيرعامل را بنا نهاد كه امروزه سازمان بين
مردم غيرنظامي در موقـع  دادن به  طرف و يا شهرهاي امن براي پناه مناطق ژنو به معناي مناطق بي

 ).28: 1389اسفندياري و همكاران، (جنگ است 
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انباري با خشت پخته و آهك در آن احـداث   در صورت وجودنداشتن چشمه يا نهري در ارگ، آب. 2
 ).108 -  107/ 1: 1338اسفزاري، (رسيد  كه با آب باران پر شده، به مصرف ساكنان مي كردند يم

سغدياناي قديم شامل سـرزمين خـرم و حاصـلخيزي بـود كـه ميـان رود       ايالت سغد يا همان . 3
اين ناحيه قرارداشـتند   رجيحون و سيحون واقع گرديده بود و شهرهاي مهم بخارا و سمرقند د

 ).489: 1383لسترنج، (
  .اشاره خواهدشد هانآبه نام  ها دروازهدر مبحث . 4
 .بيانگر امنيت بيشتر و دوري از غارت است اين خود. 5
 ).619: 1389عميد، (هاي باالي رهگذر  داالن، راهروي روپوشيده بين دو خانه يا دو دكان و پوشش. 6
از جملة اين شهرها اسفزار از شهرهاي مهم هرات بود كه در پهنـاي ديـوار آن هفـت سـوار در     . 7

  ).107/ 1 :1338اسفزاري، (اند  رفته  پهلوي يكديگر مي
عنوان والي خراسان، از سـوي حجـاج مأموريـت يافـت تـا از نهـر بلـخ عبـور كـرده و           قتيبه به. 8

از جمله شهرهايي كه قتيبه در دسـتيابي بـدان بـا مشـكل     . هاي آن طرف بلخ را فتح كند سرزمين
از مواجه گرديد، سمرقند بود و او براي چندين ماه اين شهر را محاصره كرد و نتوانسـت كـاري   

هاى بزرگى كه از زيـر   انديشى كرد، صندوق چون قتيبه از جنگ با او نااميد شد چاره«پيش برد و 
شد فراهم كرد، و در هر يك مـرد مسـلحى را    هم درى داشت و از داخل صندوق باز و بسته مى
بعد از اين امر، به دهقـان سـمرقند   . »ها را بست همراه شمشيرش جا داد و درهاى باالى صندوق

عنـوان امانـت پـيش تـو      من عازم سرزمين چغانيان هستم اما مقداري اموال را بـه : چنين پيام داد
دهقان اين پيشنهاد را پذيرفت، قتيبه به مردانى «. به عنوان امانت نگهداري كني آنهافرستم تا از  مي

زه برسانيد شب درها را بگشاييد و بيرون آييد و خود را به دروا ها بودند گفت نيم كه در صندوق
چون شـب فرارسـيد و مـردم    . ها را وارد شهر كردند دستور دهقان صندوقه را بگشاييد، ب و آن

پوشيده با شمشيرهاى خـود بيـرون آمدنـد و هـر كـس را بـا آنـان         آرميدند، مردان مسلح و زره
قتيبـه  . روياروى شد كشتند و خود را به دروازه رساندند، نگهبانان را كشتند و دروازه را گشودند

همراه سپاهيان به شهر درآمد و چون بانگ برخاست دهقان از راهـى زيرزمينـى گريخـت و بـه     
ـ     سـوى  ه پادشاه پيوست و سمرقند به تصرف قتيبه درآمد و مردى را بـر آن گماشـت و خـود ب

آيد اين است كه  اين مطلب برميز آنچه ا). 370 -  369: 1383 دينورى،( »... چغانيان حركت كرد
براي ...  قرون نخستين اسالمي داراي استحكامات الزم و كافي همچون برج و بارو ور سمرقند د

مقابله با مهاجمان بوده است و در داخل شهر هم امكانات الزم و كافي براي ساكنان موجود بوده 
گيري دفاع غيرعامل بود كه اشـخاص  ركا اي از به همچنين، وجود راه زيرزميني خود نمونه. است

كه ذكر گرديد، ممكن اسـت كـه حيلـه از     چنان. ه خود را از دست دشمن رهايي بخشندبلندمرتب
شود و اين نمونة خوبي براي آن است كه قتيبه توانست با فريب دهقـان   گرفته كار سوي دشمن به

 .آورد دست سمرقند، بدون جنگ اين شهر را به
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هـا بـوده و    كـه در مـرز متصـرفات مسـلمان     شـد  يمرباط در آغاز به نقطة مستحكمي گفته . 9
آمدند كه بعدها به معني مهمان و كاروانسرا اسـتعمال   در آنجا گرد مي» مجاهدان سبيل دين«

ــد، (شــده اســت  ــزار رباطســت «). 30: 1350بارتول ــدار ه ــد شهركيســت او را مق » ... بيكن
 ).107 - 106: 1362حدودالعالم، (
كندنـد؛ از جملـة ايـن     ر از كهندژ، اطراف آن خنـدقي مـي  در بعضي شهرها براي حفاظت بيشت. 10

 ).215: 1347 اصطخري،(اصطخري، به خندق كهندژ آن اشاره كرده است . بود» قاين«شهرها 
 ).239: 1347اصطخري، (در اصطخري بومجكث . 11
همـة   و چنان ديواري بر گرد آن نهـاد كـه  «اسد آن را بازگشود  بن باهللا، نوح در روزگار المعتصم. 12

  ).177 -  176: 1364بالذري، (» گرفت ها و كشتزارهاي آن را دربرمي تاكستان
  
  منابع

: تهـران  شـعار،  جعفـر  دكتـر  حيتوض و ترجمه ،)االرض ةصور در رانيا( حوقل ابن ةسفرنام). 1345( حوقل ابن
  .ريركبيام
ـ دخو ةشـد  حيتصـح متن  ياز رو چانلو، قره نيحس ةترجم ،الممالك و المسالك). 1370( خردادبه ابن  ه،ي

  .مترجم: تهران
 يعلم: تهران جلد، 2 ،يگناباد نيپرو محمد ةترجم ،خلدون ابن ةمقدم). 1366( عبدالرحمن خلدون، ابن

  .يفرهنگ و
  .ريركبيام: تهران چانلو، قره نيحس ةترجم ،سهيالنف اعالق). 1365( عمر احمدبن رسته، ابن
ـ ا بـه  مربـوط  بخـش ( مختصـرالبلدان  ةترجم). 1349( يهمدان اسحاق محمدبن ابوبكراحمدبن ه،يفق ابن  ،)راني

  .رانيا فرهنگ اديبن: تهران مسعود،. ح ةترجم
 ةسد ييايجغراف متن( مكان كل يف المشهوره المدائن ذكر يف المرجان آكام). 1370( منجم بن نيحس بن اسحاق
  .يفرهنگ معاونت قدس، آستان: مشهد فكرت، آصف محمد ةترجم ،)يهجر 4
 يحواشـ  و حيتصح با ،هرات نهيمد اوصاف يف الجنات روضات). 1338( يمحمدالزمج نيالد نيمع ،ياسفزار
  .تهران دانشگاه: تهران ،1 ج امام، كاظم محمد ديس قاتيتعل و
 پدافنـد  در احمر هالل تيجمع يمحور نقش). 1389( يحق حامد و ان؛يزرنگار ابوالفضل ؛احمد ،يارياسفند
 .رانيا ياسالم يجمهور احمر هالل تيجمع نجات و امداد سازمان: تهران ،رعامليغ

 و ترجمه بنگاه: تهران افشار، رجيا كوشش به ،الممالك و المسالك). 1347( ميابراه ابواسحق ،ياصطخر
  .كتاب نشر

  .20 و 19 ش ،5 س ،صفه ،»بم ارگ در رعامليغ دفاع«). 1374( احمد ،يجد انياصغر
 ميرحـ  ةراسـت يو جلـد،  2 ،يريجهانگ فرهنگ). 1351( حسن نيفخرالد بن نيحس نيالد رجماليم ،يرازيانجوش
  .مشهد دانشگاه: مشهد ،يفيعف
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 ديسـ  ةترجمـ  ،البحـر  و البـر   بيعجا يف الدهر نُخبه). 1357( طالب ياب محمدبن نيالد شمس ،يدمشق يانصار
 .رانيا هنر و ادب فرهنگستان: تهران ان،يبيط ديحم
 ةمؤسسـ  انتشارات: تهران كشاورز، ميكر ةترجم ،تركستان در ياريآب). 1350( واسيلي والديميروويچ بارتولد،

  .تهران دانشگاه ياجتماع قاتيتحق و مطالعات
 و مطالعات مؤسسه: تهران ،1 ج كشاورز، ميكر ةترجم نامه، تركستان). 1352( واسيلي والديميروويچ بارتولد،
  .تهران دانشگاه ياجتماع قاتيتحق

  .72 ش ،فرهنگ ،»رانيشهر در ا يخيتار يشناس واژه«). 1388( حسن راد، يباستان
 حيتصـح  بـه  آذرنوش، آذرتاش ةترجم ،)رانيا به مربوط بخش( البلدان فتوح. )1364( ييحي احمدبن ،يبالذر

  .سروش: تهران فرزان، محمد عالمه استاد
 موحـد،  پروانـه  ةترجمـ  ،)يوسط قرون در يياروپا و ياسالم يشهرها( شهر خيتار). 1389( لئوناردو ولو، بنه

  .يدانشگاه نشر مركز: تهران
 و حيتصح ،1 ج ،يديرش معربات ةميضم به يديرش فرهنگ). تا يب( يمدن ينيالحس غفورعبدال بن ديرش ،يتتو

  .نيرنگ چاپ يسهام شركت :جا بي ،يعباس محمد قيتحق
 يهجـر  781 -  703 يهـا  سال عيوقا شامل( يديرش خيالتوار جامع ليذ). 1350( اهللا لطف بن عبداهللا ابرو، حافظ

  .يمل آثار انجمن: تهران ،يانيب خانبابا اهتمام به ،)يقمر
 ،)تـأثر  و تفكـر  آن يكالبـد  يمايس و شهر مفهوم از يخيتار يليتحل( شهر تا شار از). 1387( محسن ،يبيحب

  .تهران دانشگاه: تهران
  .يطهور ةكتابخان: تهران ستوده، منوچهر كوشش به). 1362( المغرب يال المشرق من حدودالعالم

سـازمان ميـراث   : تهـران ، 1ج  ،يمنـزو  ينقـ يعل ةترجمـ  ،البلدان معجم). 1383( اقوتي بغدادى، حموى
  .فرهنگى كشور

  .نا يب: جا يب پور، يديع. م كوشش به ،2 ج ،قاطع برهان يفارس فرهنگ). تا يب( نيمحمدحس ،يزيتبر خلف
 منظـور  به يمسكون يها مجموعه باز يفضا زيتجه و يطراح يرهنمودها و اصول). 1385( فرامرز نژاد، يداع

  .مسكن و ساختمان قاتيتحق مركز: تهران ،ينيحس ديبهش ديس و زاده نيام بهناز مشاوران رعامل،يغ پدافند
ـ دا مركـز : تهـران ، 7 ج ،يبجنـورد  يموسو كاظم نظر ريز). 1377( ياسالم بزرگالمعارف  ةريدا المعـارف   ةري

  .يبزرگ اسالم
  .ياسالم المعارف ةريدا اديبن: تهران م،يرسليم يمصطف ديس نظر ريز). 1372(جهان اسالم  ةدانشنام

  .يفرهنگ و يعلم: تهران ارباب، يروح ةترجم ،باستان رانيا خيتار). 1382( چيلوويخائيم ليخائيم اكونوف،يد
  .نى: تهران دامغانى، مهدوى محمود ةترجم ،خبارالطوالا). 1383( ابوحنيفه ،ينوريد

  .رازيش دينو: رازيش ،كهن يشهرها برونو  شهرها ساختار). 1389( هوشنگ ،يرسول
  .7 ش ،ييايجغراف قاتيتحق ،»سمرقند خراسان يشهرها خيتار«). 1366( نيحسديالسادات، س سيئر

  .يفرهنگ يها پژوهش دفتر: تهران ،رانيا يخيتار بافت در يشهر يفضاها). 1385( نيحس زاده، سلطان
  .نشر آبي :اي بر تاريخ شهر و شهرنشيني در ايران، تهران مقدمه). 1365( زاده، حسين سلطان
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 خيتـار  در رسـاله دو ( هيسـمر و  هيقند). 1376(و ابوطاهر خواجه سمرقندي  ؛ليعبدالجل محمدبن ،يسمرقند
  .مؤسسة فرهنگي جهانگيري: به كوشش ايرج افشار، تهران ،)سمرقند يايجغراف و مزارات

  .اساطير: ، تهران9 ج پاينده، ابوالقاسم ةترجم ،يطبر خيتار). 1375( جرير محمدبن طبرى،
 .نشر اميركبير :علي چراغي، تهران ةاسالمي، ترجم ةمدين). 1376(عبدالستار عثمان، محمد 

  .رشد راه: تهران ،ديعم يفارس فرهنگ). 1389( حسن د،يعم
  .يفرهنگ و يعلم: تهران ،يمحمود محمود ةترجم ،يوسط قرون دستاورد: بخارا). 1365( چاردير ،يفرا

، 2 ج مجـد،  ييطباطبا غالمرضا مصحح و محقق ،يالف خيتار). 1382( قزوينى خان آصفاحمد تتوى،  قاضى
  .فرهنگى و علمى: تهران

 به قاجار، رزايرميجهانگ از اضافات و ترجمه ،اخبارالعباد و آثارالبالد). 1373( محمود محمدبن ابنيزكر ،ينيقزو
  .ريركبيام :تهران محدث، رهاشميم ليتكم و حيتصح
ـ يحب يعبدالح حيتصح ،االخبار ينز). 1363( محمود بن الضحاك بن سعيدعبدالحى ابى گرديزى، : تهـران  ،يب
  .كتاب دنياى
: تهـران  عرفـان، محمـود   ةترجمـ  ،يشرق خالفت يها نيسرزم يخيتار يايجغراف). 1383( يگا لسترنج،
  .يفرهنگ و يعلم
، لـد ج 2 ،يمنـزو  ينقيعل ةترجم ،االقاليم فةمعرفى  التقاسيم احسن). 1361( أحمد محمدبن ابوعبداهللا مقدسى،

  .مترجمان و ؤلفانشركت م: تهران
ـ ك وسـف يمحمـد   كوشـش  به ،رانيا يها تختيپا، »ماد يها تختيپا«). 1374( مهرداد زاده، ملك : تهـران  ،ياني

  .كشور يفرهنگ راثيم سازمان
  .مالك اشترانتشارات دانشگاه صنعتي : ، تهراناصول و مباني پدافند غير عامل .)1389( نيا، جعفر موحدي
 مـدرس  حيتصح زفر، محمدبن صيتلخ ،يالقباد ةترجم ،بخارا تاريخ). 1363( جعفر بن محمد بكر ابى ،ينرشخ

  .توس: تهران ،يرضو
  .كتاب نشر و ترجمه بنگاه: تهران ،يتيآ ميمحمدابراه ةترجم ،البلدان ).2536( يعقوب ابى احمدبن ،يعقوبي

  



 

 

  


