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 چکیده
 یرا ب را یمختلف  یدفاع هایو روش یداتتمه ی،و مکان یزمان یطبسته به شرا یخ،بشر در طول تار هدف:

 یهاها نمون هها و قلع هرش ه یو بارو مد نظر داشته است. برج یو انسان یعیدر امان ماندن از حوادث طب

بش ر و ب ه  یو فک ر یاستحکامات به فراخ ور رش د نهن  ینخصوص هستند. شکل و فرم ا یندر ا یبارز

پژوهش حاض ر درص دد  یان،م یناست. در ا یافتهیتکامل م یو تدافع یتهاجم یهاسالح یشرفتموازات پ

 14ت ا  10از س ده  آناتولی ش رقیو  یراناشمال غرب  یقالع و استحکامات دفاع یو کالبد ییفضا یلتحل

 است.  یهجر

 یل یتحل -یفیدر قالب توص ینظر یکردبر رو یپژوهش مبتن یندر ا یقروش تحق شناسی پژوهش:روش

 GIS ،AHPبا اس تفاده از ها و روش تحلیل داده یدانیو م یاسناد، هادادهو  اطالعات یروش گردآورو 

 است.  یشرق لیو آناتو یرانپژوهش، شمال غرب ا نیمحدوده مورد مطالعه در ااست.  VIKORو 

از جمله  ینآتش هایسالح یریاز آن است که با اختراع باروت و بکارگ یپژوهش حاک یاصل یافته ها:یافته

تغیی رات اساس ی در پ الن و س اختار معم اری ق الع و ق،  9م/  14ق رن  ه ایدر جن   و توپخانه توپ

 پدید آمد. ق سازی استحکامات با نیازهای روزدر راستای انطبا استحکامات دفاعی

ابت دا  ی،و عثم ان یراندر ا یطراحان و معماران استحکامات دفاعهای آتشین، با ظهور سالح گیری:نتیجه

 یلتبد یرنظ هاییدهیرو به کار بردند و ا ینآتش هایاستحکامات در برابر سالح ینراهکار مستحکم کردن ا

 ه ایس اخت قلع ه در نهای تو  یواره اک ردن د یمو م دور، ض خ ایاستوانه هگوشه به نیمراست هایبرج

کارساز بود، اما در  یها تا حدودیدها این. را به کار بردندای شکل ستاره باستیونی سبک اروپایی موسوم به

و س اخت  اتاس تحکام بن دیمس تحکم ی دجد ه ایی دها پیک ر،غول هایبا اختراع توپ یبعد هایسده

 یب ه ناکارآم د یکارس از نش د و طراح ان و معم اران اس تحکامات دف اع ای شکل نیزت ستارهاستحکاما

 یگاهجا ایقلعه یمعمار یدفاع یستمس یجهدر نت .بردند یپ پیکرغول یهادر برابر توپ یاستحکامات دفاع

و  یبتخر یا هاشهرها و قلعه یق از دست داد و برج و بارو 14م/  20قرن  یجنگ هاییخود را در استراتژ

 شدند. یلتبد یخیتار هاییادمانبه  یاشدند و  یدهبرچ

 .یساختار معمار یی،فضا یعتوز ،ق 14تا  10سده  ی،عثمان یران،ا ی،استحکامات دفاع های کلیدی:واژه
 





 مقدمه و هدف -1

 
 مقدمه -1-1

گ رر اق وام مه اجم  ریخاص و قرار داش تن در مس  ییایجغراف تیبه علت موقع رانیا نیسرزم

ک ه از  طوریمتجاوز بوده است، به لیقبا یلشکرکششرق و غرب، همواره در معرض تاخت و تاز و 

 یبوده و از سو ییترک، اورال و آلتا ،یهپتال ،یتوران فیسمت شرق و شمال شرق مورد حمله طوا

ق رار  ه ایعثم ان یدر پ  یتج اوزات پ  زیو روم و ن ونانی هایمعرض حمله حکومت رد زیغرب ن

و  ج اده ا و ایروش ناند با اتخان بهتریظر داشتههمواره در ن انیرانیا ل،یدل نیداشته است. به هم

 نیمه اجم لیدر مقاب ل س  یش یالجدر نق ا  مه م و س وق یدف اع یبناها نتریمناسب ساخت

خ ود را در  یمجب ور بودن د، ش هرها زی(. سازندگان شهرها ن313-309: 1378 ،ی)پازوک ستندیبا

مس تحکم کنن د. تجرب ه  یات دف اعامن و دور از دسترس دشمن بسازند و با استحکام هاییمکان

 یهانقش مهم شهرها در تهاجم یایشرق و غرب، گو یدر چهار راه ارتباط یبه عنوان کشور رانیا

-نش ان توانیرا م رانیمختلف در مناطق مختلف ا یهاشهرها در دوره -مختلف است. ساخت دژ

 یدی دانست )مج یحلپادشاهان و حکام م یشهرها برا تیحفاظت و امن تدهنده ضرورت و اهمی

عام ل  کی به عنوان  یتوجه به استحکامات دفاع ران،یا نیسرزم خیتار در (.38: 1390، دیگرانو 

که ن ب ه  ه ا و ش هرهایمورد اهتمام ب وده اس ت. دوام س کونتگاه ،یمراکز سکونت یموثر در بقا

مقاب ل ح وادث در  یو ماندگار اتیح ها، در حفظ قدرتساخت آنو انسان یعیاستعداد بالقوه طب

ه ر  (.212-211: 1395 ،بخش و صفا منصوریبوده است )فرح هوابست یو نظام یاسیس ،یطیمح

و  یهستند که با بررس  یباارزش یفرهنگ -تاریخی نهیگنج ،یمیقد هایاز شهرها و سکونتگاه کی

رد مطالعه این یکی از ابعاد مو .بردیپ یاو ناشناخته رمدونیو ابعاد غ ایبه زوا توانیم هاشناخت آن

اطالع ات  ،یدفاع یساختارها نیو مطالعه ا ییشناساها، بحث ساختارهای دفاعی است. سکونتگاه

. ده دیمختلف به دست م یهاحکومت یتیو امن ینظام ،یاسیس ،معماری هنر تیاز وضع یدیمف

ران هجری شمال غ رب ای  14تا  10از این رو، در پژوهش حاضر، قالع و استحکامات دفاعی سده 

 و آناتولی شرقی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است.
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 بیان مساله -1-2

ه ر  ییای و جغراف یع یطب طیبسته به شرا زمانی، مختلف یهادوره و در خلقت یاز ابتدا بشر

-یمحافظ ت م  یو انس ان یعیطب ماتیاز خود در مقابل نامال دفاعیمختلف  یهابا روش منطقه،

 افت هیکرده و رش د  رییبشر تغ یو فکر یدفاع به فراخور رشد نهن شیوهشکل و کرده است. البته 

ساختارهای معماری دفاعی، یکی از ملزوم ات دف اعی بش ر در براب ر نامالیم ات طبیع ی و است. 

 ،یاس یس ،یگرشته تا کنون در رابطه با عوام ل متع دد م رهب یهااز زمانانسانی بوده است، که 

س بب  ه اینودگرگ  نی ا یکه طبعاً تم ام دهیرا به خود د یاریبس و تحوالت راتییو ... تغ ینظام

 ینظ ام یمعمار ،یاهر جامعه یمعمار یهااندام نیاست. در ب دهش یمعمار ییو شکوفا شرفتیپ

 یو اس تحکامات دف اع ینظام یبرخوردار بوده است. معمار ایژهیو گاهیاز جا یو استحکامات دفاع

از نف ون و تس لط دش من  یریاست که با هدف دف اع و جل وگ یآن دسته از بناها و عناصر معمار

 یبا ظاهر نسبتاً مش ابه ب ا روس تاها و ش هرها ییهاها مجموعهقلعه ان،یم نیاند. در اساخته شده

 ،ی)پارس  ان دیافت هحصارها و برج و باروها ش کل گرفت ه و گس ترش  انیاند که در مبوده یخیتار

1383 :136.) 

مح ل و مص الم موج ود س اخته  یعیمختلف و براساس وضع طب یهاشکل به رانیها در اقلعه

-است؛ ب هبوده داشته، مواد و مصالم  ریها تاثو ساخت قلعه یکه در طراح یگری. عامل دشدندیم

س اخت  یاز الشه سن  ب را یاز خشت و آجر و در مناطق کوهستان یریکو یکه در نواح یاگونه

به دو دس ته  یها از نظر محل استقرار(. اساساً قلعه108: 1390 ،ی)فرجام شدیها استفاده مقلعه

 یها. ط رح و پ الن قلع هش وندیم میتقس یدشت ای یاجلگه یهاو قلعه یکوهستان یهاقلعه یکل

در س اختار  یکن واختیو  نینوع ط رح مع  چیداشته و ه یبه ساختار کوه بستگ عمدتاً یکوهستان

 گریهم د یب ر ب اال ای فض اها تودرت و، دره م و  ،یکوهستان یاه. در قلعهشودینم دهیآنها د یکل

تمام اً  وارهاید هیو پا هستند یمنظم یسازکف یپالن و حت یفضاها دارا به ندرتاند ساخته شده

ش امل ب ارو، ب رج،  یمختلف  یه ابخش یها عموم اً دارا. قلعهساخته شده استها صخره یبر رو

 یدش ت ای  یاجلگه یهاانه و ... هستند. گونه دوم قلعه، قلعهانبار، خندق، ارگ، سربازخ آبراهرو، 

گوشه آنها چهار برج مدور ق رار دارد.  و در چهار هستند لیاست که عمدتاً به شکل مربع و مستط

 یبودن د و برخ  ییهابرج یبوده که در فواصل مشخص دارا یارهیها به شکل داقلعه نیاز ا یبرخ

را  یدشت یها(. قلعه355-353: 1340اند )ستوده، نداشته یمنظمبوده و ساختار  یچند ضلع زین

 یاز معم ار یاگون ه ،یدش ت یهابزرگ دانست. قلع ه یشهرها دهندهشکل بنیان اولیه و توانیم

ب رج و باروه ا  رای اند؛ زاح داث ش ده یهستند که صرفاً در گرداگ رد نق ا  مس کون نیسرزم نیا

 (.297: 1376 ،یبوده است )پازوک یگونه معمار نیبخش ا نیتریو خارج نیتربرجسته

کش ورها محس وب  یت یو امن یاس یس خیدر ت ار ینقط ه عطف  یو اس تحکامات دف اع هاقلعه

 تیب ه لح او وض ع میش ویمتوج ه م م؛یکن  یرا بررس  رانی ا خیکه اگر تار یاگونهبه شوند؛یم



 فصل اول: مقدمه و هدف

 

باز، س اخت قلع ه و در ام ان  یهادر دشت یرانیا یهاتمدن یریگو شکل رانیفالت ا یی،ایجغراف

س اخت  یک ه مهندس  ی؛ ب ه ش کله استبرخوردار بود یادیز تیاز اهم نانماندن از هجوم دشم

و اواسط  لیاوا یها. قلعهه استشدیها محسوب مدولت یاطالعات حکومت نیترها از محرمانهقلعه

س اخته  یارتباط یهاشاهراهدر کنار  یطور کلهپراکنده هستند و ب رانیدر سرتاسر ا یدوره اسالم

است ک ه در نق ا  مختل ف بن ا  هیلیفرقه اسماع هایقلعه عیشبکه وس ،هاقلعه نیاند. نمونه اشده

رو س اخته ک اروان یرهایدر مس تیامن جادیها و امحافظت از راه یکه فقط برا یقالع ایاند و شده

 ه ایتی حاکم ییاند. ب ا برپ اش ده دج ایها اه ا و رودخان هپل یکیکه در نزد یقالع ایاند و شده

ی ه ا، س اخت معم ارآن یاس یس یه اتی و حما یو عثم ان یچون ص فوهم یرومند و مقتدرین

-3000) دوره مف ر از  رانی در ا س ازیمواجه شد. هنر قلع ه یشتریبا تحوالت ب ینظام -دفاعی

ک ه از لح او  ییه افتشریکه پ ایگونهاست؛ به افتهیتکامل  جیتا زمان قاجار به تدر ق.م( 1500

ه ا موج ب در جن   دیمدافعان به وجود آمده و استفاده از فنون جد زیمهاجمان و ن یبرا یجنگ

-ین یبشتر بنا شوند و تمام پ یمستحکم وارهایبه هم و د کیمدور بزرگتر و نزد هایشده که برج

لع ه و حص ار و الاقل کندتر کردن س رعت مهاجم ان در خ ارج ق ایمتوقف کردن  یالزم برا های

 (.177-175: 1387 ،یانی)ک ردیداخل آن مورد توجه قرار گ

دوره ب ر  نی از ا یادیز یدفاع یآثار معمار ران،یدر ا یمدت دوره صفو یطوالن اتیرغم حیعل

مختل ف  ه ایو جنب ه یگ رارخیت ار ،یشناس در مطالعه س بک ینمانده است؛ لرا مشکالت یجا

ه ا و در کن ار ت داوم طرح یدوره ص فو یدف اع ید. معم اردوره وج ود دار نی ا یدف اع یمعمار

و اج زا و عناص ر  ه اکیتکن ها،یو نوآور یقبل یهاشاهد تکامل طرح ،یقبل یهادوره یهاکیتکن

ب ا  یدف اع یواره ایها، دش امل خن دق یدوره ص فو یدف اع یمعم ار یاست. عناصر اصل دیجد

 یه اپناهش کل، ج ان یمثلث ایمسطم  یهاها با پوششرکشیکور، ت یهامطبق، پنجره یهاشین

ب ا ط رح م دور،  ش تریه ا بو برج واره ایک م ع رض در داخ ل د یه ااتاق ای راهروها  ،یاکنگره

 یدف اع یمعمار یایاز بقا ی. بخششودیو ... م ینگهبان یهاها و اتاقدر حد فاصل برج ییهادروازه

 ،یمسکون یهاشهرها و محوطه رامونیپ یااز جمله حصاره یتدافع ساتیبناها و تاس ،یدوره صفو

 بی ب ه ش دت تخر ایآثار  نیاست. ا اریبس یبا برج و باروها یدفاع میعظ یوارهایها و دانواع قلعه

اند. در خود را از دست داده هیاول شکلشده و  یبارها بازساز یبعد یهادر دوره نکهیا ایاند و شده

 توس عه لی تهران ب ه دل شهر ژهیوهشهرها ب یاختار دفاع، سو اوایل دوره پهلوی عصر قاجاراواخر 

 لی برج و باروها ب ه دل نی. همچنگرفت شکل« دفاعیشهر ب» ییو سازمان فضا ختیفرو ر یشهر

دادن د. خود را از دس ت  نیشیپ تیاهمهای گرم پیشرفته و ظهور سالحها جن  تیدر ماه رییتغ

 طیب ه ش را یبع د یه او دوره یدر دوره ص فوشکل، جنس و تعداد ب رج و باروه ا  ،یطور کلهب

و  یو طوالن ضیبلند، عر یوارید یها داراداشت، اما عمده آن یهر منطقه بستگ یعیو طب یاسیس

در گرداگ رد خ ود بودن د ک ه  زی ن یچند دروازه و گ اه ای کیو  ضلعیچند ای یااستوانه یهابرج
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ب ه  ی نی زعثم ان یدفاع یمعمار سبک .(103: 1393 ،ی)ورمقان کردیبه آن را دشوار م یدسترس

ک ه از  یراتیصرف نظر از تاث یعثمان یدفاع یبوده است. معمار زانسیب یمعمار ریشدت تحت تاث

امپرات وری  عیجدا است. در قلمرو وس  یخود سبک رفته،یها پرسبک گریو د رانیا یو حت زانسیب

م. ب ه  14ها از قرن قلعه نیااست.  با اشکال و پالن متنوع ساخته شده یاریبس یهاقلعه ،یعثمان

در پ الن،  یو تح والت ریی گرم مانند توپ و تفن   دچ ار تغ سالح یفناور یریکارگهب یبعد در پ

و تح والت ب ا عن وان  ریی تغ نی ش دند. پروفس ور اوزگ وون از ا یعناصر معمار یطرح و فضاساز

 دارهوی زا دفاعی استحکاماتع و قال جادیا ان،یم نیکرده است. در ا ادی «یدفاع یرنسانس معمار»

، رون د در این راستا (.Özgüven, 2014: 747رنسانس است ) نیعنصر ا نیترمعمول دارو ستاره

آن اتولی و  رانی ا غربی شمالو استحکامات دفاع ینظام -دفاعی یدر معمار یتحوالت و دگرگون

 یو کالبد ییرم بر ساختار فضاسالح گ یفناور یریکارگهب ریو تاث یهجر 14تا  10از سده  شرقی

 نک هیا یپژوهش بدان پرداخته شود. ب را نیدر ا شودیم یاست که سع یاستحکامات موضوع نیا

-یهو فرض  ه البه سوا ییگومند شود، پاسخبهره یشتریب یاز تمرکز و غنا پژوهش یبحث محور

 است: گرفته قراراساس پژوهش  ر،یز های

 
 پژوهش هایسوال -1-3

 وال اصلی پژوهشس -1-3-1

 غربی شمالدفاع یاجزا و عناصر معمار بر یریگرم چه تاث سالح یفناورکارگیری ابداع و به -

 داشته است؟آناتولی شرقی و  رانیا

 
 های فرعی پژوهشسوال -1-3-2

عوام ل  ای شمال غرب ایران کدام ی ک ازهای قلعهگزینی سکونتگاهدر توزیع فضایی و مکان -

 ؟داشته استتری موثر نقش فیاییطبیعی و جغرا

 یه ادوره یدف اع یت داوم معم ار ی تا قاجاردوره صفو ی شمال غرب ایران ازدفاع یمعمار -

 ها، اجزا و عناصر مختص به خود است؟با طرح زیمستقل و متما ایوهیش ایاست  یقبل

ز لحاو پ الن، ا یعثمانآناتولی شرقی در دوره و  رانیاشمال غرب  یقالع و استحکامات دفاع -

 داشته است؟ هایو شباهت هاچه تفاوتعناصر معماری  یفرم و فضاساز

 
 پژوهش هاییهفرض -1-4

 فرضیه اصلی پژوهش -1-4-1

 رییباعث تغ لیتوپ در اوا از جملهگرم  یهاابداع سالح ژهیوهافزارها بجن  نهیدر زم ینوآور -

-و نیمه استوانهو بزرگتر شدن  وارهایدن دمستحکم ش ژهیوهب یدفاع یعناصر معمار یدر فضاساز



 فصل اول: مقدمه و هدف

 

 جیب ه ت در ه ا و اس تحکامات دف اعی، قلعهپیکرغول هایها شد، بعدها با ابداع توپبرجای شدن 

 دفاعی حرف شدند. -و از عرصه معماری نظامی دادند دستخود را از  یدفاع آییکار

 
 ی فرعی پژوهشهاهیفرض -1-4-2

گزین ی طبیعی و جغرافیایی موثر در توزی ع فض ایی و مک ان رسد در میان عواملبه نظر می -

فاصله از من ابع آب و رودخان ه، ش کل زم ین )دش تی و ای شمال غرب ایران، های قلعهسکونتگاه

 ها داشته است.در میزان و الگوی توزیع فضایی قلعهنقش موثرتری کوهستانی( و ارتفاع 

از  ییاروپ ا ینف ون معم ار لیبه دل تا قاجار هیدوره صفوشمال غرب ایران از  یدفاع یمعمار -

 دارد. ییهاتفاوت یقبل هایدوره یدفاع یبا معمار ی عناصر معماریلحاو پالن، فرم و فضاساز

از س بک  یریرپریتاث لیبه دل ی در آناتولی شرقیامپراتوری عثمان یقالع و استحکامات دفاع -

، از لحاو پالن، ف رم و عثمانی اص معمارانخ اقیو سبک و س ییایجغراف طیشرا زانس،یب یمعمار

 دارد. رانیاشمال غرب  یبا قالع و استحکامات دفاع هاییی عناصر معماری تفاوتفضاساز

 
 اهداف پژوهش -1-5

ی تاثیر عوامل مختلف طبیعی از جمله ارتفاع، فاصله از رودخانه و شکل زم ین در توزی ع بررس

بن دی ای ن ایران و آناتولی شرقی و ارزی ابی و رتب ه فضایی قالع و استحکامات دفاعی شمال غرب

است. از اهداف دیگر ای ن پ ژوهش ک ه ه دف اص لی پ ژوهش پژوهش  نیا اولیه فاهدعوامل از ا

 پ الن، عناص ری )کالب د س اختارگ رم مانن د ت وپ ب ر  هایسالح یریکارگهب ریتاثاست، بررسی 

 غربهجری شمال 14تا  10 هایسدهی اعقالع و استحکامات دف (و مصالم مورد استفاده معماری

 است.  آناتولی شرقیو  رانیا

 
 پژوهش تیضرورت و اهم -1-6

ط ور ت ا قاج ار ب ه یص فو غرب ایران در بازه زم انیی شمالدفاعقالع و استحکامات  یمعمار

 نی تحول و تکام ل ا ریخصوص س در یو مطالعه نشده و ابهامات اساس ییو جامع شناسا ستهیشا

 شناس یمص المساخت و  یهاوهیو ش هاکی، تکنمعماریاجزا و عناصر  ،یشناسگونه ،یارنوع معم

از سوی دیگر، ابهاماتی اساسی در خصوص تاثیر و تاثر معماری دفاعی این محدوده ب ا وجود دارد. 

معماری دفاعی آناتولی شرقی در دوره زمانی عثم انی وج ود دارد و وج وه اش تراک و افت راق در 

در رابطه با ق الع و  اعی این دو محدوده مورد بررسی قرار نگرفته است. با وجود اینکه،معماری دف

انجام ش ده، ام ا در ای ن تحقیق ات  ی، تحقیقاتمحدوده مکانی و زمانی مرکور یدفاع تاستحکاما

عناص ر  یو فضاس از از لحاو ساختار آناتولی شرقیو  رانیاغرب شمال یقالع و استحکامات دفاع

در رابط ه ب ا  یقیتحق زین یسیگلو ان یاستانبول ینشده است. در منابع ترک سهیهم مقا با یمعمار
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انج ام نش ده اس ت.  این مناطق و مقایسه آنها یقالع و استحکامات دفاع یو کالبد ییفضا لیتحل

گ رم ب ر  س الح یفن اور یریک ارگهب  ریوجود ندارد که تاث یخاص قیتحق ایتر از همه، منبع مهم

، هایکاس ت نیبا توجه به ا ن،یکند. بنابرا یرا بررس محدوده مکانی و زمانی مرکور یاعدف یمعمار

ق.(  14ت ا  10 یهاسده نی)ب آناتولی شرقیو  رانیاشمال غرب  یدفاع یاست که معمار یضرور

 شود. لیتحل یکالبدساختار  -ییفضاتوزیع و از لحاو  یبررس یقیتطب -یاسهیمقا کردیبا رو

 
 پژوهش نهیشیپ -1-7

است ک ه ف رد پژوهش گر  ییالگو یدارد، چارچوب نظر یچارچوب نظر کیبه  ازین قیتحق هر

 یپردازهاند نظریداده شده صیمساله مهم تشخ جادیکه در ا یعوامل نیبراساس آن درباره روابط ب

 رامونی( پقیتحق نهیشی)پ یقبل قاتیتحق جیاز نتا یستیبا یطور منطقهب ی. چارچوب نظرکندیم

-هیب ه فرض  قیدرک پژوهشگر از مساله تحق لیدر تکم یچارچوب نظر جادی. اردیگ تأمساله نش

 یچارچوب نظ ر یمبنا قیتحق نهیشیپ یگونه که بررس. همانکندیها کمک مو آزمون آن یساز

 نیت دو یالزم برا یمنطق یخود، مبنا یدر جا زیخوب ن یچارچوب نظر کی دهد،یم لیرا تشک

به عمل آم ده، ت اکنون پژوهش ی  یهایتوجه به بررس با .آوردیم اهمرا فر ریپرآزمون یهاهیفرض

ت ا  10از سده  یو عثمان رانیا یقالع و استحکامات دفاع یو ساختار ییفضا لیتحل»تحت عنوان 

هر چن د انجام نشده است. « (غرب ایران و آناتولی شرقیمحدوده مورد مطالعه: شمال) یهجر 14

شود، اما پ ژوهش د مطالعه، مطالبی در منابع فارسی، ترکی و انگلیسی یافت میدرباره موضوع مور

حال، به تحقیقات  این ابمستقلی در خصوص رویکرد مورد نظر پژوهش حاضر انجام نگرفته است. 

 دارند از جمله: یموضوع یکی، نزدپژوهش نیاشاره کرد که با موضوع ا توانیم ییهاو پژوهش

، «اس تحکامات دف اعی در ای ران دوره اس المی»تحت عن وان  یدر کتاب (1376ناصر پازوکی )

شناسی استحکامات دفاعی و بررس ی پیش ینه اس تحکامات دف اعی ای مختصر به واژهضمن اشاره

پردازد. در های مختلف تاریخی، به بررسی استحکامات دفاعی ایران دوره اسالمی میایران در دوره

ق الع و اس تحکامات »تحت عنوان  ی( در کتاب1385) یمحمد میرمالزاده و م کاظمهمین راستا، 

و  یاق الع جلگ ه ،یاز جمل ه ق الع کوهس تان رانی ا یانواع استحکامات دف اع یبه بررس «ینظام

 انی مجموع ه از م نان د. اطالع ات ای )برج و ب ارو و دروازه( پرداخت ه یشهر یاستحکامات دفاع

 نی ا یش ده اس ت. در ابت دا یگ ردآور ییایمتون جغرافو  خیاسناد تار ،یشناختنباستا یآمارها

 ه تفکی کب  رانی ا یها آمده، سپس اس تحکامات دف اعقلعه یو معمار خیدرباره تار یاتیکتاب کل

 زیآن و ن یفعل تیو موقع ییایجغراف تیبنا، وضع خیآمده است. اطالعات هر قلعه شامل تار یاستان

 نیگ ود یگ ادفر تل ف ب ر آن اتف اق افت اده اس ت.مخ یه ااست که در دوره یراتییحوادث و تغ

تا با اشاره ب ه گس ترش  دهی، کوش«یعثمان یمعمار خیتار یبررس»تحت عنوان  ی( در کتاب1388)

و اس الو، نظ ام  یارمن  ،یون انیمختل ف از جمل ه  یآن با اقوام و نژادها یختگیآم ،یقلمرو عثمان



 فصل اول: مقدمه و هدف

 

ن ه  ی. ووددوره نش ان داده ش  نی ا یمعمار ها برآن ریو تاث یجامعه عثمان ینید یمش ،یحکومت

گرداگ رد  یط رح، نقش ه و ک ارکرد بناه ا میبلکه ب ه تش ر کندیم فیتنها مساجد بزرگ را توص

ه ا، ه ا و آب انباره ا، آرامگاهها، منبعخان هب زرگ، مطبخ یهاها، خانهمدارس، حمام ریمساجد نظ

 یکه س بک معم ار دهدیکتاب نشان م نی. اپردازدیها مها و پلباروها، فواره یبررس زیبازارها و ن

 یمعمار نیبوده است. ا زانسیب یمعمار ریبه شدت تحت تاث یمساجد جامع عثمان ژهیوبه یعثمان

زه را  ج دا اس ت. یخود سبک رفته،یها پرسبک گریو د رانیا زانس،یکه از ب یراتیصرف نظر از تاث

های ها و کارکرد قلعهبررسی ویژگی»رشد با عنوان نامه کارشناسی ا(، در پایان1393حفیظ الهی )

 ب ر پای ه من ابع ت اریخیرا  یعص ر ص فو یهاو کارکرد قلعه هایژگیو ، سعی کرده«دوران صفوی

جنب ه  ش تریب خیها در طول ت ارقلعه احداثاگرچه  دهدنشان میپژوهش  نیا جیکند. نتا بررسی

 ی،خ زانن س لطنت ،زن دانی نظی ر گ رید یاکارکرده  یاما در عصر صفو ،داشته یو نظام یدفاع

 است.  داشتهی نیز من مردم عادأم ی ومخالفان حکومت پناهگاه

: دف اعی باروت و اس تحکامات»خود با عنوان  ی( در رساله دکتر1997زگوون )وبرجو ا دهیحم

 یاست، س ع یاستانبول یکه به زبان ترک «یرنسانس معماراز منظر سلطان محمد فاتم  یهاقلعه

دوره سلطان محمد فاتم نشان  یگرم را در قالع و استحکامات دفاع یهاباروت و سالح ریده تاثکر

 یفن اور یریک ارگهب یاستحکامات در پ نیا یکه در ساختار معمار یو تحوالت رییتغاز  یدهد. و

و  ق الع ج ادیا ان،ی م نیکرده است. در ا ادی «یرنسانس معمار»سالح گرم اتفاق افتاده، با عنوان 

( 2014زگوون )وبرجو ا دهیحم رنسانس است. نیعنصر ا نیترمعمول دارهویزا دفاعی استحکامات

 زاتیتجه ریکرده تاث یسع «یمدرن در امپراتوری عثمان ینظام یمعمار»عنوان  با ی نیزادر مقاله

دهد. را نشان  یامپراتوری عثمان یقالع و استحکامات دفاع یو سالح گرم در فرم و ساختار معمار

و تحول  رییدر تغ ییسزاهب ریسالح گرم مانند توپ، تاث یفناور یریکارگهب ق،یتحق یهاافتهیطبق 

و س اخت  واره اید نقالع، مس تحکم ش د یشکل هندس رییاز جمله تغ یتدافع یمعمار یفضاها

 دیکلحصار در استانبول و  یبه رومل توانینمونه م ی. براه استها شدتوپ استقرار یبرا ییفضاها

 اشاره کرد. ریالبح

توان اشاره کرد که ب ه بررس ی تطبیق ی هن ر ص فوی و عثم انی هایی میهمچنین به پژوهش

تح ت عن وان خ ود ارش د  ینام ه کارشناس انی ( در پا1391ظ اهر ) ع ادلاند. از جمله پرداخته

مبح ث  نی ب ه ا «یشاهنامه تهماسب تیبا محور رانیا یاز نگارگر یعثمان ینگارگر یریرپریتأث»

س ده نه م ق.  لی در اوا دنیپس از به قدرت رس یعثمان یو نوپا یاشاره کرده که حکومت اسالم

ده م و  یهانمود. بعدها در س ده رانیاز جمله ا ،یاسالم یاز کشورها یفرهنگ یریگشروع به وام

ز حاص ل ا یِفرهنگ  میگون اگون از جمل ه غن ا لی به دال ینگارگر ژهیوبه یق. هنر عثمان ازدهمی

 یعثم ان یگون اگون وارد مرزه ا یهاکه از راه یرانیو حضور نگارگران ا یو عثمان رانیا یهاجن 

 ارش د ینامه کارشناسانی( در پا1392) یطاهر یصادق یعل بهره جست. یرانیا یشدند، از نگارگر
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 ازدهمی ق رن ده م و  یو دوره عثم ان یدوره ص فو یسفالگر یقیمطالعه تطب»تحت عنوان  خود

 یهن ر یهادوره نیتراز درخشان یو عثمان یصفو مبحث اشاره کرده که دو دوره نیبه ا «یهجر

از هن ر  ،گریک دیاز  پ ریریریتاث ضمنهر دو دوره  یهاسفال ، کهاست یدر فرهن  و هنر اسالم

 یبررس »تح ت عن وان خود  یدر رساله دکترنیز ( 1393) ییفنا زهرا .اندرفتهیپر نیز تاثیر نیچ

 مهی)طرح، رن  و نقش در سده دهم تا ن یشناسییبایاز نظر ز یو عثمان یصفو یهایالق یقیتطب

و  یص فو بافی در دورهیهنر قال گاهیجا یضمن بررس «هفدهم( مهیه / شانزدهم تا ن ازدهمیسده 

از نظر طرح، رن   و را هر دو حوزه  یهایقال ی،و اکتشاف یلیتحل یهااز کاوش فاده، با استیعثمان

ب ه ک ار  یهاو رن  هاهیها، آراشناسانه طرحییبایز یهاو جنبهکرده  یصورت جدا بررسه بنقش 

 .کرده است لیتحل یی وشناسارا  هایرفته در قال

 
 تحقیق شرو -1-8

اس ت و  یل یتحل -یفیدر قال ب توص  ینظر یکردیبر رو یپژوهش مبتن نیدر ا قیروش تحق

هجری شمال  14تا  10سده  قالع و استحکامات دفاعی ی)بررس یدانیو م یها با روش اسنادداده

ارچوب س واالت و ه در چ یاسپس با مطالع ات کتابخان ه ،ی( گردآورآناتولی شرقیو  رانیاغرب 

 :اس ت. روش کار در این پ ژوهش ب ه دو ش یوه ه استشد لیو تحل یبندپژوهش، طبقه اتیفرض

انج  ام ش  ده در رابط  ه ب  ا ق  الع و  یاه  پژوهش جینت  اای: اس  تفاده از مطالع  ات کتابخان  ه -ال  ف

مطالع ات  -ب ؛آن اتولی ش رقیو  رانی اهج ری ش مال غ رب  14تا  10سده  یاستحکامات دفاع

 14ت ا  10ی س ده قالع و استحکامات دفاعتعدادی از ( ی)به صورت سطح یدانیم یمیدانی: بررس

  .رانیاهجری شمال غرب 

 
 تحدید و تدقیق موضوع -1-9

ب ا اهمی ت تعی ین مح دوده موض وع اس ت. تحدی د در مقاب ل  مسئله پس از تعیین موضوع،

هاى ام ر گستردگى است و به معنى کوچک نمودن گستره کار محقق است. با توجه به پیچیدگى

ش ود. تر باشد به ناگزیر مشکالت رعایت روانى و اعتب ار بیش تر مىتحقیق، هرچه موضوع گسترده

هاى زم انی، مک انی، تحقیق، معموالً نس بت ب ه مح دودیتاجراء یک بدین روال و اعتبار، قابلیت 

نم ودن  تدقیق به معنى دقی ق نم ودن و ری ز. شود... بررسى و تحدید مى مالی، ابزاری، ارزشى و

ترین کار محقق در آغاز، دقیق نمودن عنوان و موض وع ک ار اس ت. ب ه لح او موضوع است. عمده

ها در موض وع را یرد. براى تدقیق بیشتر باید پراکندگىگتقابلی، تدقیق در برابر پراکندگى قرار مى

طور روش ن و عین ى هوی دا گ ردد. بن ابراین ی ک موض وع یکى حرف نمود تا اصل مسئله بهیکى

کند و از گسترش تفکرات جنب ى و تحقیق، خواننده یا محقق را دقیقاً به اصل موضوع هدایت مى

در هم ین راس تا، مح دوده م ورد  نمای د.مىجل وگیرى  ایجاد شرایط احساسى و عاطفى ش دیداً



 فصل اول: مقدمه و هدف

 

و  هاقلع هت ک غرب ایران و آناتولی شرقی انتخاب شده اس ت. ت کمطالعه در این پژوهش، شمال

ق. و در مح دوده  14ت ا  10ه ای استحکامات دفاعی ایران و عثمانی که در محدوده زمانی س ده

و  هاقلع هو در ادام ه ک ار،  ان دگرفتهمکانی تحقیق هستند، در این پ ژوهش م ورد بررس ی ق رار 

 یریک ارگهب  ریت اثاستحکاماتی که محقق را در جهت رسیدن به ه دف اص لی پ ژوهش )یعن ی 

ی( ی اری و عثم ان رانی ا یقالع و استحکامات دفاع یو کالبد ییگرم بر ساختار فضا سالح یفناور

پژوهش بر آن است تا ب ه اند. از لحاو موضوعی این رسانند، به عنوان مطالعه موردی بررسی شده

غ رب ای ران و آن اتولی ش رقی را بررس ی صورت مطالعه موردی قالع و استحکامات دفاعی شمال

نماید و در ادامه این استحکامات را از منظر توزیع فضایی و ساختار معماری مورد مقایسه و مداقه 

غرب ایران و آن اتولی الاستحکامات دفاعی شم کوشدیمقرار دهد. از لحاو زمانی راقم این سطور 

ق. را مورد بحث قرار دهد، بنابراین تمرکز زمانی این پژوهش از آغاز  14تا  10های شرقی از سده

 صفویه تا پایان دوره قاجار است.

 



 مبانی و پیشینه تحقیق -2

 
 مقدمه -2-1

ع گیری جوام گیری حیات انسانی وجود امنیت است که بدون آن شکلیکی از ضروریات شکل

ترین عوامل ت أمین کنن ده امنی ت، رسد. از مهمانسانی و حیات و تداوم آنها غیرممکن به نظر می

های مناسب، مستحکم و تدافعی است. از این رو، انسان نخستین با پناه گرفتن در غاره ا و پوشش

ه ا ض من ک رد. ای ن مک انای، خود را در یک حریم قابل دف اع محص ور م یهای صخرهپناهگاه

ه ای دف اع یعن ی اس تتار را ترین مولفهخورداری از امنیت نسبی در برابر دشمنان، یکی از مهمبر

مندی از محصوالت کشاورزی، انس ان غارنش ین را های بعدی، نیاز به بهرهکرد. در دورهتداعی می

و ب ا  ها کرد و نوع دیگری از سرپناه را با کاربرد مصالم طبیعی اختی ار ک ردها و جلگهروانه دشت

ها، رویکرد دفاع را ب ا اس تفاده از جغرافی ای زم ین و ت دابیر معماران ه حصارکشی در اطراف خانه

گزینی جمعی را در مک انی متمرک ز ت وام ب ا عملی کرده و در نهایت با تشکیل اجتماعات، سکنی

ی ه اطلب ی دول تاستحکامات، بارو و دیوارهای دفاعی محصور طراحی کرد. از سوی دیگر، سلطه

های جدید شد و ب ا همسایه، باعث جن  و درگیری و در پی آن، طراحی معماری دفاعی به شیوه

ای در ساختار معم اری های گرم به عرصه جن ، تدابیر ویژهتکامل تکنولوژِی از جمله ورود سالح

دفاعی قالع و استحکامات دفاعی طرح و ایجاد شد. در همین راستا، ساختار فصل حاضر مش تمل 

فن اوری س الح گ رم  کارگیریدو بخش: الف( قالع و استحکامات دفاعی؛ ب( پیشینه ابداع و بهبر 

 است. 

 
 قالع و استحکامات دفاعی  -2-2

 شناسی استحکامات دفاعیشناسی و مفهومواژه -2-2-1

 استحکامات -2-2-1-1

ها و ل قلع های از قبی جم ع اس تحکام؛ ابنی ه»نامه دهخدا به معن ای واژه استحکامات در لغت

« ها که برای دفاع از شهر ی ا قص به بن ا کنن د؛ اس تحکامات داخلی ه، اس تحکامات خارجی هبرج

ها؛ بناهایی جمع استحکام؛ استواری»( و در فرهن  معین به معنای 2124: 2، ج 1377)دهخدا، 

« ه ادیدگاه ها وها، برجکه سپاهیان برای مدافعه، مخصوصاً در نقا  سرحدی برپا کنند مانند قلعه



 

 

ای از بناه ای ( آمده است. از نظ ر پ ازوکی، اس تحکامات ب ه مجموع ه137: 1، ج 1386)معین، 

هایشان و فراهم کردن امکان دفاع بهتر شود که جهت حفظ جان مدافعان و سالحدفاعی گفته می

خته شده است و امروزه نیز سادر مواضعی که ممکن است تهاجم از آنجا صورت گیرد، ساخته می

ها، برج و باروها و حصارها در زمان گرش ته و ها، دژها، قلعهشود. نظیر دیوارهای دفاعی، خندقمی

 (.20: 1376ها، میادین مین و ... در زمان فعلی )پازوکی، ها، کانالخاکریزها، سنگرها، خندق

 
 قلعه -2-2-1-2

(، در 17679: 11، ج 1377)دهخ دا، « ب رج و ب ارو»نامه دهخدا ب ه معن ای واژه قلعه در لغت

حصن، حصار بلند، پناهگاهی که بر فراز کوه یا جایی بلند ساخته ش ود، »فرهن  عمید به معنای 

کالت، »( و در فرهن  معین به معنای 1587: 2، ج 1379)عمید، « دژ، دز، جمع آن قالع و قلوع

که جهت اقامت سربازان های محکم ای محصور با دیوارها و برجدژ، جمع آن قالع و قلوع، محوطه

( آمده است. قلع ه 1256: 2: ج 1386)معین، « یا سکنه بنا کنند تا از حمالت دشمن مصون ماند

فارسی کَال، کَالت و کالک است که همانند بسیاری از واژگان هنگام تعری ب ک اف ب ه  معرب واژه

م بیش تر واژه دز و دی ز قاف تغییر شده و از فارسی وارد عربی شده است. در زبان فارسی، در ق دی

ک ه ش ود. چنانه ای جغرافی ایی ه م دی ده میدر این معنی رواج داشته و این در بسیاری از نام

( و دیزج که نام بس یاری از 10765: 7، ج 1377دزفول )دزپل( به معنای پل قلعه است )دهخدا، 

)دژدار( فارسی ب ه  روستاهای ایران است، معرب دزگ و دیزگ به معنای قلعه کوچک است. دِزدار

معنای محافظ قلعه نیز در زبان ترکی عثمانی به عاریت گرفت ه ش ده و در من اطق تح ت س لطه 

(. بر ای ن اس اس، آنچ ه از Shipley, 1984: 62شده است )عثمانی از جمله بوسنی استعمال می

ادی به عنوان شود آن است که قلعه مکان یا امکنه بوده که در آن افرواژه قلعه در نهن تداعی می

اند و در روز به سر برده و وظیف ه حفاظ ت از آن را ب ر عه ده داش تهنگهبان در تمام اوقات شبانه

اند اند و هم کار خبررسانی را به عه ده داش تهدادهصورت حمله و هجوم، هم کار دفاع را انجام می

 (.332: 1385پور، )آخوندی سورکی و زمانی

 
 ژدژ/ قهنددژ/ کهن -2-2-1-3

(، در 10769: 7، ج 1377)دهخ دا، « قلع ه و حص ار»نامه دهخدا ب ه معن ای واژه دژ در لغت

( و در فرهن   مع ین ب ه 944: 1، ج 1379)عمی د، « دز، قلعه، حص ار»فرهن  عمید به معنای 

دژ ( آمده است. در همین راستا، مفهوم کهن674: 1، ج 1386)معین، « قلعه، حصار و دز»معنای 

اسم عام است به معنی شهر و قلعه کهن، قهن دز و قن دز مع رب و »دهخدا به معنای  نامهدر لغت

(، در فرهن  عمی د 18792: 12، ج 1377)دهخدا، « دز، قلعه قدیم، حصار کهنمخفف آن، کهن

( و در فرهن   1667: 2، ج 1379)عمی د، « دژ کهن، قلعه کهن، کندز، قهندز، قن دز»به معنای 
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، قهندز معرب، قلعه قدیم، حصار کهن، غال ب ش هرهای ای ران در ق دیم دزکهن»معین به معنای 

( 1420: 2، ج 1386)مع ین، « اند، نام چند قلعه و شهر قدیم از جمل ه نیش ابورکهن دژی داشته

دژ ب ه قهندز در اصل معرب کلمه که ن»نامه دهخدا به معنای آمده است. واژه قهندز نیز در لغت

-های تکی که در شهرهای غیرمشهور اس ت اط الق م یینک به قلعهمعنی قلعه باستانی است و ا

دژ، دژ که ن، مع رب که ن»(، در فرهن  عمید به معن ای 17826: 12، ج 1377)دهخدا، « شود

دژ، مع رب که ن»( و در فرهن  مع ین ب ه معن ای 1594: 2، ج 1379)عمید، « قلعه کهن، قندز

های ق دیمی آم ده اس ت. برخ ی از قلع ه (1420: 2، ج 1386)مع ین، « قلعه قدیمی، ارگ شهر

گفتند و پس از آمدن اعراب به دژ میدشتی و برج و بارو و حصار شهرها را در ادبیات فارسی کهن

 اند.ایران این کلمه معرب شده و آن را قهندز گفته

 
 ارگ/ ارک -2-2-1-4

ای بزرگ سازند، عهقلعه کوچکی باشد که در میان قل»نامه دهخدا به معنای در لغت 1واژه ارگ

ارک، قلع  ه »در فرهن    عمی  د ب  ه معن  ای  2(،1891: 2، ج 1377)دهخ  دا، « دز، قلع  ه، حص  ار

)عمی د، « مستحکم، عمارت حکومتی؛ قصر یا قلعه کوچک که در میان قلعه ب زرگ س اخته ش ود

دژ کوچکی که در میان دژ بزرگ سازند؛ دژ در »( و در فرهن  معین به معنای 117: 1، ج 1379

( آمده است. ارگ در برخی ش هرها 123: 1، ج 1386)معین، « دژ؛ قلعه کوچک میان قلعه بزرگ

شد و محل زندگی ح اکم ش هر به صورت بنای مستقل و مجزا به عنوان مقر حکومتی ساخته می

های کوهس تانی عموم اً ب االترین نقط ه از ای و قلعههای دشتی یا جلگهبوده است. در داخل قلعه

دادند که های قلعه را به ساختن ارگ که محل زندگی حکمران قلعه بود اختصاص میسطم زمین

(. نظی ر 20: 1376تر و زیباتر نسبت به بقیه بناها ب وده اس ت )پ ازوکی، بنایی استوار و مستحکم

 ارگ حکومتی بم که در باالترین نقطه قرار گرفته است.

 
 ن و ساختار معماریشناسی استحکامات دفاعی از منظر پالگونه -2-2-2

( غارها و 1نظامی تاریخی از منظر پالن و ساختار معماری به چهار دسته:  -استحکامات دفاعی

( استحکامات دف اعی 4روستایی و  -( استحکامات دفاعی شهری3ها؛ ( قلعه2های سنگی؛ پناهگاه

 ای قابل تقسیم است:منطقه

 

                                                                                                                               
( و در 1892: 2، ج 1377)دهخ دا، « رنیس ارگ، رنیس قصر، کوت وال، دژب ان»نامه دهخدا به معنای در لغتارگبد  1

 ( آمده است.123: 1، ج 1386)معین، « رنیس ارگ، رنیس قصر، کوتوال، دژبان»فرهن  معین نیز به معنای 

ای ک ه درون ش هر باش د؛ ه ر ه ر قلع های که مسکن پادشاه باشد؛ هر قلعه»نامه دهخدا به معنای ارک نیز در لغت 2

 ( آمده است.1887: 2، ج 1377)دهخدا، « ای دیگر باشدای که درون قلعهقلعه



 

 

 های سنگیغارها و پناهگاه -2-2-2-1

های اولیه بشر در طول ت اریخ ب وده اس ت. در ای ن های سنگی، یکی از پناهگاهاهگاهغارها و پن

های سنگی بدون دخالت انسان و ب ر اث ر تغیی رات طبیع ی ایج اد میان، برخی از غارها و پناهگاه

شده، برخی نیز با توجه به نیازهای الزم، با اندک تغییراتی به صورت پناهگ اه مس تحکم درآم ده 

ونه ساختارها در تاریخ ادبیات گرشته این سرزمین، اشگفت یا شگفت نامی ده ش ده و است. این گ

(. از ای ن دس ته، 27: 1376گفتن د )پ ازوکی، کردند را اشگفتیه میکسانی که در آنها زندگی می

ت وان ه ا میهای فراوانی در مناطق کوهستانی ایران شناسایی و بررسی شده که از جمله آننمونه

ب ی کن دی در آنربایج ان غرب ی، ای کرفتو در کردس تان، ب یاکره لرستان، غار صخرهبه غار کلم

 کندوان در آنربایجان شرقی و دژ زیرزمینی گلستان در اردبیل اشاره کرد.

 
 هاقلعه -2-2-2-2

دهن د. ب ا توج ه ب ه تن وع ها تشکیل میبخش عمده استحکامات دفاعی تاریخی ایران را قلعه

بن دی علم ی ک اری ب س دش وار ظر ساختار معماری و کارکرد، ارانه یک تقسیمها از نبسیار قلعه

گونه اطالعات تاریخی )تاریخ ساخت، بانی، نوع ویژه اینکه در خصوص بسیاری از آنها هیچاست، به

بن دی های بازسازی و ...( وجود ندارد. با ای ن ح ال، در ی ک تقس یماستفاده، مدت استفاده، دوره

 ای تقسیم کرد. توان به انواع کوهستانی و دشتی/ جلگها میها رکلی، قلعه

 
 های کوهستانیقلعه -2-2-2-2-1

انسان در طول زندگی خویش، از هر مأمنی به عنوان پناهگاه استفاده ک رده اس ت. در گس تره 

خت س اهایی انسانشود که بر باالی آنها، پناهگاههایی بلند دیده میکوهاین سرزمین پهناور، رشته

گی ری ق الع ت رین دلی ل ش کلهای کوهس تانی ن ام گرفت ه اس ت. مهمبنا شده است ک ه قلع ه

کوهستانی، استفاده از عامل طبیعی در امر دفاع و بازدارندگی و جلوگیری از غلب ه دش من اس ت. 

ت وان ب ا نی رو و های کوهستانی به شر  انتخاب مک ان مناس ب ب رای س اخت قلع ه، میدر قلعه

های کوهس تانی از ، حداقل در کوتاه مدت، در برابر لشکر بسیار مقاومت ک رد. قلع هامکانات اندک

دهند؛ در حالی که تعدادی از فض اهای معم اری در نظر ساخت و مصالم تنوع زیادی را نشان می

ش دند. مص الم اند، فضاهای دیگر با مصالم متداول و به ص ورت آزاد بن ا میدل صخره کنده شده

های کوهستانی به جهت فراوانی مصالم س نگی در مح ل، عم دتاً از س ن  ر قلعهمورد استفاده د

الشه، قلوه سن  و در مواردی سن  تراشیده است، که با م الت س اروج، گ ل، آه ک، گ چ و در 

ها همچنین از آجر، خشت و گ ل اس تفاده اند. در این قلعهچین کار شدهمواردی به صورت خشکه

ها از انواع مسطم تیرپوش و طاق و گنبد اس ت. تفاده در این قلعههای مورد اسشده است. پوشش

 های کوهستانی، الگو و نظم هندسی معینی وجود ندارد و طراح یا معمار، در طرح و پالن قلعه
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Abstract 

Research Aim: hroughout history, human beings have adopted various defense 

measures and methods to protect them from natural and human disasters, 

depending on time and place. Towers and fortresses of cities and castles are 

prime examples. The form and plan of these fortifications have evolved as a 

result of human mental and intellectual development as the offensive and 

defensive weapons develop. In the meantime, the present study seeks to 

analyze the spatial and physical fortifications and defenses of northwestern 

Iran and eastern Anatolia from the 10th to the 14th century AH. 

Research method: The research method in this research is based on a theoretical 

approach in descriptive-analytical format and method of gathering 

information and data, documentation and fieldwork and the method of data 

analysis using GIS, AHP and VIKOR. the study area is northwestern Iran and 

eastern Anatolia. 

Findings: The main findings of the study indicate that with the invention of 

gunpowder and the use of firearms, including cannons and artillery in the 

wars of the 9th AH/ 14th AD century, fundamental changes in the plan and 

architectural structure of forts and defensive fortifications to adapt the 

fortifications. It came with the needs of the day. 

Conclusion: With the advent of firearms, designers and architects of defensive 

fortifications in Iran and the Ottoman Empire, first used a strategy to 

strengthen these fortifications against firearms and ideas such as turning right 

corner towers into semi-cylindrical and circular, They thickened the walls and 

eventually built European-style castles called star-shaped. These ideas worked 

to some extent, but in the following centuries, with the invention of giant 

balls, new ideas for strengthening fortifications and constructing star-shaped 

fortifications did not work, and designers and architects of defensive 

fortifications failed to make defensive fortifications ineffective against giant 

cannons. As a result, the castle's architectural defense system lost its place in 

the war strategies of the 14th AH/ 20th AD century, and the towers and 

fortifications of cities and castles were either destroyed or turned into 

historical monuments. 
Keywords: fortifications, Iran, Ottoman, 10th to 14th century AH, spatial 

distribution, architectural structure. 

 

 





 
University of Mohaghegh Ardabili 

Faculty of Literature and Humanities 

Department of Archaeology 

 

 

Dissertation submitted in partial fulfillment for the degree of Doctor 

of Philosophy in Archaeology 
 

 

 

Spatial and Structural Analysis of  Forts and Fortifications of 

Iran and Ottoman from 10th to 14th Century AH  

(Case Study: Northwest of Iran and Eastern Anatolia) 

By: 

Parviz pourkarimi 
 

Supervisor: 
Karim Hajizadeh- Reza Rezalou 

Advisor: 

Behrouz Afkhami 

 October 2019 


