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چکیده
اثـر ق، بـر .ه427ر خسرو قبادیـانی در سـال   حکیم ناص

سـفر  . حجاز کردخوابی که در جوزجانان دید عزم سفر
ره آورد سـفرنامه او هفت سال به طول انجامیـد؛ کتـاب   

کـه از حیـث اطالعـات معمـاري و شهرسـازي      ،اوست
او علــم . فارســی اســتبرخــی جوامــع از متــون معتبــر

،وانده بـود معماري و شهرسازي به معناي امروزي را نخ
اما طی سفر، درباره نوع استحکامات و سیسـتم تـدافعی   

کـه دیـده و   هـا، هرچـه را  شهري برخی شـهرها و دیـه  
خـوش  واقعیت یـا افسـانه و  شنیده، درست یا نادرست،

لی ئیا ناخوشایند، همه را ثبت و یادداشت کرده و از مسـا 
این مقالـه  . ز اهمیت بودئسخن گفته که در آن دوران حا

ــه شــی ــی نگاشــته شــده و روش  ب وه توصــیفی و تحلیل
اي اسـت،  ابزار کتابخانـه گردآوري اطالعات آن مبتنی بر

نوع اسـتحکام بخشـی   : شودکه مباحث ذیل را شامل می
نوع مصالح به کار رفته در اسـتحکامات،  ها،شهرها و دیه

جزئیات معماري استحکامات، برخـی تزئینـات بـه کـار     
ــا (سیســتم تکنیکــی رتــأثیرفتــه در معمــاري آنهــا،  و ی

.حمله و دفاع در معماري و شهرسازي) تاکتیتیکی
سفرنامه، ناصر خسرو، دیوار شهر، باره، :هاکلیدواژه
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Abstract
In the year 1035 A.C Nasser Khosrow's
dream of seeing Jose Janan He traveled
continually to resolve the Hejaz trip
lasted seven years. Book Travelogues,
Outcomes Some information as to his
architectural and urban communities
Persian authentic texts has.
His science architecture was meant to
read today about the journey of Some
towns and urban fortifications and
defensive systems of blood money,
what they watch And heard, true or
false, fact or fiction, and all the good or
bad Record and talked about issues that
were important at the timeThis article
is a descriptive and analytical methods
and data collection Through a library of
documents and includes the following
topics: types Blood of the fortifications
and cities, the type of materials used in
fortifications Details of its architecture,
the impact of technical systems (or
tactical) Attacks and Defense
Architecture and Urbanism ...
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مقدمه
ها منابع مهمی براي دیدن ها و سفرنامهتذکره

.تصویرهایی از گذشته شهر و معماري هستند
481-391(ناصربن خسرو) 92: 1388جبارنیا، (
از شاعران و نویسندگان قرن پنجم زبان )ق.ه

در . فارسی است؛ وي در قبادیان بلخ به دنیا آمد
و در دربار «ر دبیري مشغول بودابتدا به کا

محمود و مسعود غزنوي و مدتی نیز در دربار 
در . چغري بیگ سلجوقی، خدمت دیوانی کرد

حدود سن چهل سالگی، تحولی در اندیشه وي 
روي داد که به تعبیر خود، از خواب چهل ساله 

و به سفر هفت ) 7: 1368شعار، (».بیدار شد
سالمی را هاي مختلف اساله پرداخت و شهر

او در مصر به اسماعیلیه پیوست و . سیاحت کرد
به بلخ بازگشت و به تبلیغ آیین اسماعیلی 

او به دره ،مخالفانش افزونی گرفتند،پرداخت
. یمگان پناه برد و در همان جا، وفات یافت

ناصر ۀ، گزارش سفر هفت سالسفرنامه
: 1369بهار،(»انشایی روان«خسروست که با

همه . ده به رشته تحریر در آمده استو سا) 152
این نویسندگان کتب تاریخ ادبیات فارسی بر

حاوي اطالعات سفرنامهاتفاق نظر دارند که 
.معتبر استدقیق و

خود، چهار ۀناصرخسرو در سفر هفت سال
بار حج کرد و شمال شرقی، شمال غربی، جنوب 
غربی و مرکز ایران، ممالک و بالد ارمنستان، 

غیر، حلب، طرابلس، شام، سوریه، آسیاي ص
العرب، مصر، قیروان، نوبه و ةفلسطین، جزیر

. را سیاحت کرد) 1شکل ... (سودان و

تحقیق ۀپیشین
ناصرخسرو چند مقاله سفرنامهتاکنون درباره 

انواع استحکامات ةمنتشر شده است، اما دربار
اي مقاله، تاکنونسفرنامهشهري و معماري در 

ۀزمینها دربرخی از مقاله. ستمنتشر نشده ا
سفرنامهدربازار«مقاله: ند ازاعبارتسفرنامه

، از مینو »ناصرخسرو احسن التقاسیم مقدسی
در نشریه علوم 1382امیرقاسمی که در سال 

شد، هم منتشرانسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز
، از»اقتصاد در سفرنامه ناصرخسرو«چنین مقاله 

همایش ملی در1389که در سال نیا آسیه ذبیح
مقاله . نور مشهد ارائه و چاپ شددانشگاه پیام

هاي بین شهري و گیري مسافتاندازهواحد«
سفرنامه درون شهري و ابعاد ابنیه در

سال زاده که درسعیده حسینیاز»وناصرخسر
.نشریه تخصصی دانشوران چاپ شددر1392

مسیر سفر ناصرخسرو.1شکل
)1354وزین پور، : مأخذ(
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مهسفرنادر د جهانمعرفی معماري بال
، کامالً روشن سفرنامهتاریخ تألیف هرچند

نیست، اما تاریخ سیاحت در اماکن و شهرها 
این مجموعه . هاي نامبرده کامالً روشن استودیه

حاوي اطالعاتی در مورد معماري و شهرسازي 
ی از این شهرها در عصر وي است که ـبرخ

ترین آنها مربوط به معماري و تکنیک کامل
ست، همچنین در مورد ساخت استحکامات ا
مساجد شهرها، بازارها،1دیوار و برج و باره

در اختیار خواننده آدینه، اماکن زیارتی و سایر
. دهدقرار می

با وجود اینکه علم معماري سفرنامهنویسنده 
و شهرسازي به معناي امروزي را نخوانده و

دانش وي تنها در حد سیاق و نقاشی و شعر و «
) 2: 1384نظري، (»یري بودهادب و لوازم دب

اطالعات دقیق و جالبی در زمینه معماري و 
وي برخالف عامه مردم . دهدمیشهرسازي ارائه

سان کتاب از لحاظ بدین. 2بافدنمیدروغ «
جغرافیاي تاریخی و از جهت آشنایی به اوضاع و 

ها و مراکز مهم تمدن اسالمی در احوال جامعه
: 1354پور، وزین(»یروزگار مؤلف مزایاي فراوان

الم ـراکه خود در پایان سفر اعـچ،دارد) 19
و این سرگذشت آنچه دیده بودم به «دارد یـم

...ها شنیدمراستی شرح دادم و بعضی که روایت
)125: همان(».

) ذیل واژه: 1362دهخدا، (.دیوار قلعه: باره.1
قولوا الحقّ و «ناصرخسرو به حدیثسفرنامهدر بخشی از . 2

کند و به این ترتیب صداقت خود را اشاره می»لو علی انفسکم
.داردهایش ابراز میدر نوشته

البته مطالعه برخی از اسناد مشابه و تطبیق آنها با 
- ید مییوي نیز صحت نظریات فوق را تأسفرنامه

به عنوان نمونه مطالعه اطالعات تاریخی ،کند
هاي توصیف شده در باب شهر قزوین در رساله

المسالک و الممالکابن حوقل و صوراالرض
اصطخري با مطالب ارائه شده توسط ناصر خسرو 

چنان که اصطخري در کتاب ،هماهنگی دارد
صوراالقلیمکه آن را  براساس المسالک و الممالک
تألیف کرده . ق.ه321تا 318بلخی در فاصله 

قزوین شهري است و بارویی : نویسداست، می
ارباب، (».و کاریزي خرد براي آشامیدن...دارد

قزوین شهري :نویسدحوقل نیز میابن)13: 1390
...آب جاري قزوین اندك ...اي دارد است که قلعه

سرو ـناصرخ. 3جاري است...و  این آب در قناتی 
و قزوین را «: نگاردیـنین مـباب چن ـنیز در ای

الّا آنکه آب در ...شهري نیکو دیدم، باروي حصین 
».وي اندك بود و منحصر به کاریزها در زیر زمین

)19: 1354ناصرخسرو، (

44-1381:45ه نقل از دبیر سیاقی، ب. 3

تصویري از شهر بطلیس در گذشته.2شکل 
)www.sehirler.ne: مأخذ (
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او همچنین برخالف برخی دیگر از نویسندگان 
موضوع به ارائه یکبراى ی که روش و شیوه مناسب

در به ویژه تفاده کرد که اسیاز روش، گیرندکار نمى
یعنى به :کاربرد داردبررسى مسائل جغرافیایى 

به دقت شد، داخل میهایى که شهرها و مکان
- مىگرفت،یپرسید، اندازه مکرد، مىمشاهده مى

داد و بدین سان است که وصف نوشت و شرح مى
المقدس، مکه و قاهره شهرهایى مانند دیاربکر، بیت

. ز این به دست ما رسیده استدر هزار سال پیش ا
الزم به ذکر است که با توجه به توانی که وي در 
هنر نقاشی داشته و دقتی که در توصیف 

معماري «استحکامات شهري بالد جهان و حتی 
ها به کاربرده چنین توجهی رامساجد و برخی مکان

به معماري و وضعیت بازارها معطوف نکرده 
)36: 1382امیرقاسمی، (».است

در این مقاله سعی شده به ویژگی استحکامات 
شهري در بالد مختلف عصر ناصرخسرو از دیدگاه 

.بررسی و تبیین شودمشاهدات اوو

بالد مورد اشاره در سفرنامه 
آغاز 1ناصرخسرو که سفر خود براي حج را از مرو

به عنوان نقطه آغاز 2کرده در طی مسیر سفر از ایران
، دامغان، 3خس، نیشابور، قومسسفر و شهرهاي سر

از شهرهاي بزرگ و آباد خراسان قدیم اکنون در : مرو. 1
)ذیل واژه: 1356معین، . (ترکمنستان

-بندي مکانی براساس موقعیتالزم به ذکر است که این دسته.2
.هاي جغرافیایی فعلی تنظیم شده است

یالت شامل واقع در دامنه کوه هاي طبرستان که این ا: قومس. 3
خلف تبریزي، .(بودسرخهو بسطام، شاهرود، دامغانسمنان، 

)ذیل واژه: 1342

، سفید رود، سراب، تبریز، 4ري، قزوین، خرزویل
.کرده استگذر 6، خوي5مرند

امروزي شده و از وان، ترکیهپس از آن وارد 
وسطان، اخالط که هر سه در نزدیکی سواحل 

،7از شهر بطلیس.کندمیدریاچه وان قرار داشتند یاد
ذشته و آنها نیز گ10، آمد9افارقین، می8ارزن،7بطلیس

مورد شهر بطلیس مثالً در. نمایدآنها را توصیف می
اي در به دره. از آنجا به بطلیس رسیدیم«:نویسدمی

- می11»قف انظر«اي دیدیم که آن را قلعه... نهاده بود

)3شکل(»....گفتند

. اي نزدیک دهستان منجیل سفیدرودنام قصبه: خرزویل.4
)ذیل واژه: 1345مصاحب، (
و مرکز استان آذربایجان شرقیی از شهرهاي یک: مرند. 5

.استشهرستان مرند
و مرکز ایرانآذربایجان غربیاز شهرهاي استان : خوي. 6

.استشهرستان خوي
بـِتلیس یا بدلیس یکی از شهرهاي ترکیه و مرکز : بطلیس. 7

)ذیل واژه:  1356معین، . (استاستان بتلیس
والیت دیاربکر، نزدیک رود دجله در نام شهري در : ارزن. 8

)استترکیهدیاربکر یا آمد یکی از شهرهاي کردستان (میافارقین 
، در کشور دیار بکرمیافارقین یک شهر باستانی در نزدیکی . 9

پاشا، .(شودنامیده میسیلواناین شهر امروزه شهر . بودترکیه
)ذیل واژه: 1335

اي در جنوب شرقی ترکیه آمد از قدیم شهر مهم و عمده.10
مرکز واقع بود و دجلههاي رودخانه بود که در بستر و جلگه

. بودایالت دیاربکر
.یعنی بایست بنگر. 11

یک دره تصویري از شهر بطلیس امروز واقع در -3شکل
)www.ogrensek.com: مأخذ (
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النهرین در مسیر بعدي سفر ناصرخسرو بین
- وي از شهرها و دیه. سرزمین عراق فعلی است

. بردنام می2و سروج1حرّانهاي 
پس از آن شهرهاي سوریه، لبنان و فلسطین 

هاي معماري و برد و به ویژگیامروزي را نام می
شهرها و . کندشهرسازي برخی از آنها اشاره می

، طرابلس، طرابرزن، جبیل، ٣هایی چون حلبدیه
بیروت، صیدا، صور، عکّه، حیفا، قیساریه، رمله، 

نهایت وارد حجاز شده و در در. المقدسبیت
طی سفر چهاربار به حج مشرف شده و از 
شهرهاي مکّه، مدینه، اسیوط، قوص، اخیم، 

.کنداسوان، عیذاب، جده گذر می

النهرین در قسمت جنوب شهري باستانی در بین: حران.  1
.شرقی ترکیه که منزل ابراهیم پیغمبر بود

حراناي به نام سروج در غرب محدودهواکديشهر : سروج. 2
بوده ) סאראה:عبري(که براساس یوبیل، نخست نام آن روح

.تاست و پس از بناي شهر اور نامش به سروج تغییر یافته اس
)ذیل واژه: 1352دهخدا، (
) گمرك خانه(در زمان ناصرخسرو باجگاه این شهر: حلب. 3

.بکر و مصر و عراق بوده استمیان بالد شام و روم و دیار
) ذیل واژه: همان(

در طی مراحل چندگانه سفر خود از راه 
خشکی به مصر رفته و در بازگشت از راه دریا 

مصر وارد شده و به گفته خود بسیار 4به سرزمین
ها دیده بدین شرح که خود به ا و دیهبسیار شهره

،5رمله: تفصیل آورده است، شهرهایی چون
، 9، مهدیه8، اسکندریه، قیروان7، تنیس6عسقالن

در بین شهرهاي . ، اندلس، سقلیه، قاهره9مهدیه
یاد شده برخی از آنها متعلق به ایتالیاي امروز

و برخی متعلق به ) مثل جزیره سقلیه یا سیسیل(
برخی در فلسطین ،)مثل اندلس(اسپانیاي امروز
و برخی از ) مانند عسقالن و رمله(اشغالی امروز 

قاهره،مثل اسکندریه،(آن متعلق به مصر امروز
است که در زمان ناصرخسرو همانگونه که ) مصر

و بدین تاریخ به دست ،کندخود به آنها اشاره می

به تعبیر خودش والیت مصر. 4
.قسمت مرکزي فلسطین اشغالی امروزي نزدیک تل آویو: رمله. 5

.آویو
و دریاي مدیترانهن نام شهري بندري در کنار یا اَشکلو: عسقالن. 6

)ذیل واژه: 1356معین، . (اشغالی استاستان جنوبی فلسطیندر 
دلتاي تانیس نام یونانی شهر باستانی جانت در شمال خاوري . 7

نیلاي این شهر در کنار شاخه قهوه. باشدمیمصردر دلتاي نیل
این شهر به مدت طوالنی پایتخت مصر بود .گرفته استجاي

باشندگان دریاچه منزلهسیالب سده ششم میالديتا اینکه در 
پس این شهر خالی از مردمان شد و ساکنانش . آن را تهدید کرد

.را در نزدیکی آن ساختند و در آن جاگیر شدندشهر تنیس
)ذیل واژه: 1351انجوي شیرازي، (
این . استتونسشور ز شهرهاي مهم و تاریخی کا: قیروان. 8

است و نخستین شهري است تونسدر استان قیروانشهر مرکز 
.میالدي در تونس بنا نهادند670که اعراب مسلمان در سال 

)ذیل واژه: 1335پاشا، (
امپراتوري فاطمیکه پایتخت تونسشهري است در : مهدیه. 9

) ذیل واژه: 1356معین، . (در شمال آفریقا بود

دیار بکراستحکامات و حصار و باروي از دورنمایی .4شکل
)www.yurtgundemi.com: مأخذ (
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ار ـر به شمـع مصـاز توابد، وـر بـان مصـسلط
)51: 1356ناصرخسرو، (.آمدندمی

در راه بازگشت از سفر، از طایف، ناحیه فلج، 
شهر یمامه، شهر لحسا، والیت عمان، بصره و اُبلّه 

، لودرغان، 4، ارجان3، مهروبان2، خشاب1و عبادان
، اصفهان، نایین، طبس، 5لودرغان، خان لنجان

تون، قاین، سرخس، مروالرّود، فاریاب و بلخ 
.گرددباز میگذر نموده و به موطن خود

استحکامات ةتبیین اصطالحات تخصصی حوز
سفرنامهشهري متن 

از برخی سفرنامهناصرخسرو به کرات در متن 
لغات یا اصطالحات تخصصی در حوزه معماري 
یا شهرسازي استفاده کرده که بررسی و تدقیق 
لغوي آنها جهت تطبیق ویژگی عناصر از حیث 

ط کنونی معماري در عصر ناصرخسرو و شرای
از سویی در روزگاران گذشته . مؤثر خواهد افتاد

هاي ساختمانی بیشتر براساس طرح«شهرها و

ش که به پیشنهاد 1314نام آبادان تا پیش از : عبادان. 1
الخط امروزي ایران و تصویب دولت، تلفظ و رسمفرهنگستان 

همچنین . شدرا پیدا کرد، به شکل عبادان خوانده و نوشته می
آمدهباید دانست که عبادان از والیات تابعه بصره به شمار می

به طور جزئی، چنین بود که از » بصره ـ عبادان«البته راه . است
یک مرحله، و بعد » بیان«ا ، سپس ت)پیک(بصره تا ابلّه، دو برید 

)ذیل واژه: 1356معین، (.تا عبادان یک مرحله دیگر راه بود
گرمسیريبخش الوارروستایی از توابع ): اندیمشک(خشاب . 2

.استایراناستان خوزستاندر شهرستان اندیمشک
کوره قبادماهرویان یا مهروبان بندر قدیمی و تاریخی در . 3

قریه امامزاده موقعیت کنونی مهرویان در .استبودهفارس قدیم
استان خوزستانشهرستان هندیجانعبداهللا فعلی و از توابع 

.باشدمی
.یکی از شهرهاي فارس است نزدیک خوزستان: ارجان. 4
)احتماالً همان بهبهان باشد(
.شهرستان مبارکه امروز در استان اصفهان: خان لنجان.  5

حمله و ) سیستم(معلومات و تجربه کلی نسبت 
بهشتی (».هاي محلیشد تا سنتدفاع ریخته می

مطالعات باستان شناختی )41: 1388و همکاران، 
نی شهرهاي قرون اولیه تا میا«دهد درنشان می

اسالم، برج و بارو و حصار و ارگ از عناصر 
تقوي، (».شدندمیاصلی بافت شهر محسوب

از این نظر در ادامه ضمن تعریف )11: 1389
ترین عناصري که استحکامات به بررسی مهم

ناصرخسرو دارد سفرنامهکاربرد بیشتري در متن 
:پرداخته خواهد شد

هاي دفاعی که از ساختمان«:استحکامات.1
».هاي متشکل به وجود آمددو پیدایش جنگب
ها،ساختمان) ذیل واژه: 1345مصاحب، (

-ریزها، و مانند آن که براي هدفسنگرها، خاك

ذیل : 1383انوري،(.شدندهاي دفاعی ایجاد می
ها که براي ها و برجاي از قبیل قلعهابنیه)واژه

دهخدا،(.دکردنمیدفاع از شهر یا قصبه بنا 
)ذیل واژه: 1362

انوري،(دیوار گرداگرد یک شهر یا دژ: بارو.2
معین، (.دیوار قلعه، حصار)ذیل واژه: 1383
میان بارو و سایر استحکامات )ذیل واژه: 1356

رسوم در ایران که براي محافظت ـن مـکه
شد باید فرق هاي مختلف قلعه ساخته میقسمت

)40: 1388بهشتی و همکاران، (».نهاد
چهار باروي قوي از پس : سفرنامهر نمونه د-

ناصرخسرو، . (یکدیگر در گرد او کشیده است
1356 :105(
. دیوار و حصار قلعه و شهر را گویند«: باره.3

)ذیل واژه: 1362دهخدا، (».دیوار درون حصار
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عظیم داشت از ايباره«: نمونه در سفرنامه-
)10: 1354ناصرخسرو، (».هسنگ سفید برشد

ها، نواحی، این کلمها، ناحیهشهره«: بالد.4
ور به کار ـت و کشـوم مملکـاده مفهـبراي اف

)ذیل واژه: 1356معین، (».رودمی
شهر باجگاه است میان : سفرنامهنمونه در -

)13: 1354ناصرخسرو، (. ...بالد شام و روم و 
ها جایی در باالي دیوار قلعه«: گاهجنگ.5

همکاران، بهشتی و (».براي تیراندازي و جنگ
1388 :86 (
- بر سر هر برجی جنگ«: سفرنامهنمونه در -

)11: 1354ناصرخسرو، (» .گاهی ساخته
) 172: همان(.دروازه: در.6
)172: همان(دیوار، باره شهر: سور.7

کشیدند، حصاردیواري که در اطراف شهر می«
ذیل : 1356معین، (».، باره، گرداگرد شهر)سخن(

)واژه
و بیرون این سور، «: امهسفرننمونه در -

)11: 1354ناصرخسرو، (» .سوري دیگر است
، قسمت اصلی )مقابل ربض(«: شارستان.8

قلعه (شهرهاي قدیم که بر گرداگرد کهندژ
بر گرداگرد شارستان ... شد ساخته می) حکومتی

کشیدند  و خارج از حصار را ربض حصار می
)159: 1388بهشتی و همکاران، (».می گفتند

: 1352دهخدا، (کنگره قلعه و بام : شرفه.9
)ذیل واژه

دیوار کوچک درون حصار یا : فصیل.10
)ذیل واژه: همان(. باره شهر

در فصیل بباید رفت تا به : سفرنامهنمونه در -
)11: 1354ناصرخسرو، (.دروازه سور دوم رسند

.هاي باالي دیوار شهرداندانه: کنگره.11
)ذیل واژه: 1356معین، (

و کنگره بر آن نهاده و «: سفرنامهنمونه در -
از ،)5: 1354ناصرخسرو، (»بازارهاي خوب

هاي نخستین در ایران مشاهده آثار سکونت گاه
- شکل آنها به موازات پیشرفت سالحپیداست که

در .استهاي تهاجمی و تدافعی تکامل یافته
دوران پیش از تاریخ و اوایل دوران تاریخی نوعی 

تابع مقتضیات ناشی از محل استحکامات عموماً 
در . قلعه یا دهکده و اوضاع طبیعی سرزمین بود

ترین نقطه بنا ها استحکامات را در مرتفعهمه دوره
هاي تند تپه یا کردند تا به سبب وجود شیبمی

دستیابی به آن دشوار باشد و مدافعان هم در کوه،
».باال قرار گیرند و از لحاظ دید مسلط باشند

این روش ) 41- 42: 1388و همکاران، بهشتی (
استحکام بخشی شهر که جنبه تدافعی داشته در 

ناصرخسرو به خوبی توصیف شده است سفرنامه
.که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد

تبیین انواع استحکامات شهري از نگاه 
ناصرخسرو

در شهرسازي بسیاري از بالد کهن، از 
رها استفاده استحکامات شهري جهت دفاع از شه

این آثار معماري شهري و متأثر از . کردندمی
داراي اجزاي کوچک و ،تمدن هر سرزمین

بزرگی بوده که ناصرخسرو تا حدودي به بررسی 
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آنچه از . برخی از این اجزاء نیز پرداخته است
آید حاکی از آن است که وي برمیسفرنامهمتون 

که معموالً شهرهایی داراي استحکامات هستند 
ده و هم آبادان و داراي باغات و امکانات بسیار بو

وي در . ودندبهم از امنیت الزم برخوردار 
و شهري جلیل «: نویسدتوصیف شهر لحسا می

میان این حصار نهاده است با همه آلتی که در در
در شهر بیش از بیست . شهرهاي بزرگ باشد

: 1354ناصرخسرو، (».هزار مرد سپاهی باشد
لحسا شهري است «: نماید کهاشاره میلذا) 105

و روستاهاي او حصاري است و 1که همه سواد
چهار باروي قوي از پس یکدیگر در گرد او 

: 1354ناصرخسرو، (».کشیده است از گل محکم
و من در «: و یا در توصیف شهر اصفهان) 105

تر گویان شهري نیکوتر و جامعهمه زمین پارسی
و در ) 118:  همان(».مندیدتر از اصفهانو آبادان

و شهر دیواري حصین «:مورد استحکاماتش نیز
...ها ساخته و ها و جنگ گاهبلند دارد و دروازه

و «: نگارددر مورد شهر تون می) 117: همان(».
هاي بسیار بود و حصاري بر جانب شرقی باغ

و همین طور در ) 120: همان(».محکم داشت
از استحکامات آنها یاد مورد سایر شهرهایی که

کند او همچنین به شهر سرمین اشاره می. کندمی
قابل توجه دیگري که بدون بارو است و توضیح 

رسد دهد و به نظر میدر مورد شهر ارائه نمی
شهر چندان آبادي نبوده و گرنه ناصرخسرو از 

نمود چنانکه در مورد سایر وصف آن دریغ نمی
.شهرها قصور نداشته است

.طراف شهرهاي اباديآ: سواد. 1

هایی ها و قصبهانواع استحکامات شهرها و دیه
از شرق و غرب که ناصرخسرو در طی این سفر 
هفت ساله آنها را مشاهده نموده و طی مشاهداتش 

هاي معماري آنها ویژگیبه توصیف و ثبت
:پرداخته به شرح ذیل قابل تقسیم است

سفرنامه قالع در.1
تحکامات ترین اسها از مهمقالع در شهرها و دیه

شهري است که ناصرخسرو آنها را معرفی کرده 
به والیت سفرنامههایی از متن در بخشاو. است

و به کنار شهر «:نویسدطارم اشاره کرده می
اي بلند، بنیادش بر سنگ خاره نهاده، سه هـقلع

)6: 1354ناصرخسرو، (».دیوار بر گرد او کشیده
اي قلعهو ... «:و در رابطه با قلعه شهر حلب

محل )13: همان(».عظیم همه بر سنگ نهاده
ارگ یا قلعه در بعضی از شهرها در مرحله 

اي بود که حداقل نخستین احداث قلعه به گونه
یک ضلع قلعه در لبه خارجی حصار شهر قرار 

ها، گاه قلعه)151: 1385زاده، سلطان(.داشت
دروازه مخصوص به خود داشتند که یک یا چند 

.آن در داخل شهر بوددروازه 

قلعه شهر حلب.5شکل
)www.iranboom.ir: مأخذ(
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سفرنامه بررسی انواع حصارها در .2
حصارها و فضاهاي پیرامونی آنها از عناصر مهم 

آمدند و به سبب کارکردي شهري به شمار می
موقعیت و نقش ارتباطی خاصی که داشتند،  

هاي مکان استقرار و جریان برخی از فعالیت
ز محسوب ـادي نیـفرهنگی و اقتصاجتماعی،

البته همه عناصر حفاظتی شهر داراي . شدندمی
. خصوصیات کالبدي و کارکردي یکسانی نبودند

هایش به این حتی ناصرخسرو نیز در نوشته
این حصارها در متون . کندموضوع اشاره می

سور، حصار و بارو،باره،«سفرنامه تحت عناوین 
نکته حائز . اندمورد توصیف قرار گرفته» دیوار

این خصوص آن است که به اهمیت در 
هاي معماري این حصارها نیز اشاره یـژگـوی

ايباره«شهر میافارقین: نویسدکند، چنانکه میمی
، هر سنگی 1عظیم داشت از سنگ سفید برشده

، یا )10: 1354ناصرخسرو، (»٢مقدار پانصد من
و قزوین را شهري «: کنددر جایی دیگر اشاره می

و کنگره بر آن نهاده و 3حصینباروينیکو دیدم، 
بنیاد شهر«: ، همچنین)5: همان(»بازارهاي خوب

و گرد او ... نهاده 4بر سنگی یک لخت) آمد(
ها کشیده است از سنگ سیاه که خشتسوري

: همان(».بریده است از صد منی تا یک هزار منی
و این شهر را «:نویسددر مورد شهر اربل می)10

اند که از لب دریا گرفتهحصین است، چنان دیوار

.ساخته شده: برشده. 1
)294: 1358ملکی، (.از واحدهاي وزن قدیمی ایرانی: من. 2
)ذیل واژه: 1356معین، (.مستحکم: حصین. 3
)ذیل واژه: همان. (یک پارچه: یک لخت.  4

، همچنین در )22: همان(»و گرد شهر گردانیده
».محکم داشتحصاريو ... «:مورد شهر تون

)120: همان(

وي در اشارات خود به برخی از این حصارها 
توان دیوار بیرونی و به دو الیه بودن دیوار که می

و بیرون این «:کندگذاري کرد تأکید میدرونی نام
: 1354ناصرخسرو، (».سوري دیگر استسور،

و گاه تعداد این دیوارهاي حصار را بیش از ) 11
آن چهار باره ... «شمارد مثل شهر لحسا،این برمی

)107: همان(».دارد
برخی از این دیوارها و باروها داراي تزئینات 

سر باره و«:اي بود، مثل شهر میافارقینکنگره
و ) 10: 1354پور، نوزی(»نهادههمه کنگره بر

».و بر همه بارو کنگره نهاده... «: شهر اصفهان
)118: همان(

دروازه.3
هاي متعدد در شهرهاي مختلف که معرفی دروازه

معموالً تعداد آنها از دو عدد بیشتر است از دیگر 

باروي شهر میافارقین.6شکل
)www.iranboom.ir: مأخذ (
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هاي معرفی استحکامات مورد بحث است، بخش
و چهار دروازه «:گویدوي در وصف شهر آمد می

ی چوب، هر یکی ببر این شهر است همه آهن
ناصرخسرو، (1».روي به جهتی از جهات عالم

: نویسددر اشاره به شهر صیدا نیز می)11: 1354
و محکم دارد و سه دروازه و 2اي سنگینباره«

وي حتی به )22: همان(».مسجد آدینه خوب
کند که داراي دروازه بوده اما شهرهایی اشاره می

شهر قاهره پنج «:رداگرد شهر ندارنددیواري گ
)55: همان(» .و شهر بارو ندارد... دروازه دارد

ها را به دو جزء بیرونی و درونی وي دروازه
-و این سور بیرون را نیز دروازه«: کندتقسیم می

هاي اند مخالف دروازههاي آهنین بر نشانده
هاي سور اول اندرونی، چنان که چون از دروازه

در فصیل بباید رفت تا به دروازه 3لغیروند مب
جهتبه ظاهر) 11: همان(».سور دوم رسند

چنان که وي (ي امنیت بیشتر در شهر ربرقرا
هاي دو حصار بیرونی و دروازه) کنداشاره می

هاي اصلیدرونی که به ترتیب داراي دروازه
روي هبودند در روب) ربض(و فرعی) شارستان(

.یکدیگر قرار نداشتند
. ها داراي کارکردهاي گوناگون داشتنددروازه

ترین کارکرد ارتباطی، و دفاعی و امنیتی آنها مهم
کارکرد دروازه بود، اما به غیر از آن به لحاظ 

به . اقتصادي و اجتماعی نیز داراي اهمیت بودند
عنوان مثال ناصرخسرو به یکی از کارکردهاي 

و «،دکناقتصادي دروازه در شهر حلب اشاره می

.منظور چهار جهت شرق و غرب و شمال و جنوب است. 1
.سنگی: سنگین .2
.مقداري: مبلغی .3

است میان بالد شام و روم و 4گاهآن شهر باج
این همه بالد، تجارازو. دیاربکر و مصر و عراق
»..چهار دروازه داردو. و بازرگانان آنجا روند

او به شهرهاي )13: 1354ناصرخسرو، (
مستحکم عیذاب و مهروبان نیز به عنوان باجگاه 

م کسب از آنجا که یکی از منابع مه. کنداشاره می
درآمد در گذشته وصول مالیات و عوارض از 
کاالهاي وارداتی و صادراتی بوده، گاه چنین 

ها از بازرگانان و در کنار دروازه«عوارضی 
».شدمیصاحبان کاالهاي تجاري دریافت

)145: 1385زاده، سلطان(

برج.4
ها به شمار ها از عناصر مهم کارکردي دروازهبرج
ها ساخته الً در اطراف دروازهآمدند که معمومی
در روي آنها مأموران مواظبت از «شدند و می

شهر را به عهده داشتند و در هنگام جنگ از 
».کردندباالي آنها به سوي دشمن تیراندازي می

ها گاه از بر روي برج)159: 1385زاده، سلطان(
عناصر تزئینی و کارکردي خاص جهت حمله یا 

دند که ناصرخسرو هم به آنها کردفاع استفاده می
5به هر صد گز... شهر آمد«،اشاراتی داشته است

برجی ساخته که نیم دایره آن هشتاد گز باشد و 
و بر سر هر برجی ...6کنگره او هم از این سنگ

) 11: 1354ناصرخسرو، (».جنگ گاهی ساخته

)72: 1358ملکی، . (محل وصول عوارض، گمرك خانه: هگاباج.4
:  1368نشاط، . (انگشت24واحد طول در قدیم معادل : گز. 5

104.(
منظورش سنگ سیاه است که در سطور قبل متن آمد به آن . 6

.کنداشاره می
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در 2و مقاتالت1وي به عناصر جنگی چون عرّاده
آورد، ار شهر سخن به میان میها و دیوجوار برج

و ...«: نویسدچنان که در مورد شهر طرابلس می
ها بر سر ها و مقاتالت هم چنین، و عرّادهکنگره

)11: همان( ».دیوار نهاده

خندق.5
پیرامون حصار بیشتر شهرهاي متوسط و بزرگ «

و گاه کوچک خندقی وجود داشت که معموالً 
انداختند تا آب میدر هنگام خطر در آن

».مهاجمان نتوانند به  شهر دسترسی پیدا کنند
این تکنیک که بیشتر )164: 1385زاده، سلطان(

اده ـهاي فارسی زبان از آن استفدر سرزمین
لذا در مناطق . شد نیاز به آب فراوان داشتیـم

کم آب ابعاد خندق و به خصوص عمق آن را 
ستفاده دادند تا در موقع دفاع قابل اتغییر می

هاي چوبی براي عبور از آنها گاهی از پل. باشد
شد، ها تعبیه میروي دروازههیا آهنی که در روب

ناصرخسرو به خندق اطراف . کردنداستفاده می
شهرستان قائن، و خندق سمت خشکی در شهر 

.کندطرابلس اشاره می

بخشی استفاده از خود بناها جهت استحکام.6
شهر

و «: نویسداره به شهر قاهره میناصرخسرو با اش
شهر بارو ندارد، که بناها چنان مرتفع است که از 

هاي قدیم تر از منجیق که در جنگآلتی جنگی کوچک: عراده. 1
.دندبربراي پرتاب سنگ به کار می

) ذیل واژه: 1356معین، (.هاجنگ گاه:مقاتالت. 2

ناصرخسرو، (».تر استتر و عالیبارو قوي
به مناره اسکندریه نیز به عنوان نماد ) 11: 1354

اي است که و آنجا مناره«،کندتدافعی اشاره می
من دیدم آبادان بود به اسکندریه و آنجا یعنی بر 

ساخته بودند که هر3اي حرّاقهناره، آیینهآن م
آمدي، چون به رومیان که از استنبول میکشتی

مقابله آن رسیدي آتشی از آن آیینه در کشتی 
)51: همان(».افتادي و بسوختی

استفاده از عناصر طبیعی جهت استحکام.7
بخشی شهر

کند که او همچنین به شهرهاي ساحلی اشاره می
شهر بدون استحکامات است و سمت دریاي آن 

) عنصر طبیعی(به نوعی استفاده از ساحل دریا
... «،آمدبخشی از استحکامات شهر به حساب می

به شهر جبیل رسیدیم، و آن شهري است مثلث، 
چنان که یک گوشه آن به دریاست و گرد وي 

یا در )17: همان(»...دیواري کشیده بسیار بلند
دیواري . صره رسیدیمبه شهر ب... «مورد بصره

عظیم داشت الّا آن جانب که با آب بود دیوار 
)108:  همان(» .نبود

کند که وي همچنین به ژرفاي زمینی اشاره می
گیري شهر همچون خندقی طبیعی براي شکل

... «:گرددنوعی استحکام بخشی محسوب می
وادي است عظیم ژرف و در آن وادي ـ که 

بزرگ است بر همچون خندقی است ـ بناهاي
در مورد شهر مکه )27:  همان(».نسق پیشینیان

گوید که از کوه اطراف شهر به عنوان می

)ذیل واژه: 1356معین، (.سوزان: حراقه. 3
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کردند و هر کجا شکافی استحکامات استفاده می
در کوه وجود داشته جلوي آن را با استحکامات 

اي به میان و هر کجا رخنه... «،کردندمسلح می
دروازه بر اند و کوه در است دیوار باره ساخته

).86: 1356ناصرخسرو، (».نهاده

گیرينتیجهبحث و 
ناصرخسرو از علم معماري و شهرسازي به 
معناي امروزي آشنا نبوده و از سیستم دفاعی 
شهرها و قصبات اطالعات زیادي نداشته است،  

ها یا به اصطالح ها و شنیدهاما با تکیه بر دیده
از ) ه و مصاحبهو مشاهد(امروز با مطالعه میدانی 

نکات بسیار دقیق و ظریفی در باب استحکامات 
شهري و معماري و شهرسازي برخی والیات و 

به طورکلی از مباحث .شهرها سخن گفته است
: شودمقاله نتایج ذیل حاصل میمطرح شده در

ناصرخسرو، اغلب شهرهاي سفرنامهدر-
آبادان و داراي ثروت و جمعیت بسیار داراي 

.ات قوي بودنداستحکام
بخشی هر شهر و یا دیه مرزبندي با استحکام-

.شده استو قصبه به صورت مجزا انجام می

ها اختصاص به خالف امروز که این مرزبنديبر(
.)ها و کشورها داردسرزمین

بخشی شهرها به میزان نوع و میزان استحکام-
که امنیت هر شهر و دیه بستگی داشته چنان

ي چند بارو و برخی شهرها برخی شهرها دارا
. بدون استحکامات بوده است

ناصرخسرو،  نخستین کارکرد ۀبنا بر نوشت-
استحکامات شهرها مربوط به کنترل آمد و شدها 

هاي ورود و دسترسی به و محدود ساختن راه
ها بوده شهر و انحصار رفت و آمد به دروازه

انواع حصارهاي بیرونی و درونی و چند . است
. بودن آنها حاکی از این مطلب استالیه 
هاي بیرونی و ،  دروازهسفرنامهمنطبق با متن -

ارتباط (درونی که داراي کارکردهاي مهم ارتباطی
، دفاعی، اقتصادي و )ها با هم و با شهرراه

اجتماعی هستند به لحاظ کارکردي در دسته دوم 
.گرفتنداستحکامات شهري قرار می

هاي ر شهر یا برجهاي پیرامون حصابرج-
هاي پیرامون شهر و ها و نیز خندقدروازهاطراف

ی ـحصار به عنوان استحکامات شهري معرف
اي ها جهت دفاع از شهر در مرحلهبرج. اندشده

که شهر مورد حمله قرار گرفته و خندق جهت 
روي و دسترسی سریع ایجاد مانع در راه پیش

ین ترین عناصر تدافعی ادشمن به شهر مهم
رفتند، اما ها به شمار میاستحکامات یا قلعه

هاي ها خود داراي قلعهبرخی از شهرها یا دیه
نظامی بودند که سیستم دفاع و حمله را در مواقع 

کردند که جنگ یا کشورگشایی تعریف می
. ناصرخسرو هم به آنها اشاراتی داشته است

استفاده از عناصر معماري مثل دیوارهاي بلند 

حصار و دیوار شهر جبیل.7شکل
)www.iranboom.ir: مأخذ(
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ر معمارانه نیز ـگر تدابیـر یا دیـبر شهط ـمحی
تواند سیستم دفاع یا حمله را به لحاظ تکنیکی می

حمایت کند، همچنین استفاده از بستر طبیعی 
مثل شیب زمین یا توپوگرافی محل یا (زمین

یا ) هاي طبیعی ایجاد شده در دل زمینخندق
گر عناصر استحکامات ـاز دی... ساحل دریاها و 

برخی از آنها را مشاهده و معرفی شهري که وي
تزئینات این . شوندکرده، محسوب می

استحکامات و اجزاي آن نیز در تحقق هدف 
. بسزایی داشته استتأثیرایجاد امنیت در شهر 

ها و قرارگیري عرّاده ها و کنگرهگاهجنگوي از 
و منجیق به عنوان عنصر جنگی متصل به 

ئینی آن معماري استحکامات، و نیز جزء تز
.مواردي را نام برده است
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