|| مطالعۀ تطبیقی استحکامات دفاعی و امنیتی|| 115 || ...

یوسف فاریابی

II

(صص)115 - 135 :
تاریــخ دریافت1397/09/19 :
تاریخ پذیرش1397/12/18 :

چکیده

ارگهــای رایــن و بــم ،بــا قدمــت و تمدنــی کهــن از زمــان ساســانیان ،بهواســطۀ قرارگرفتــن در تقاطــع مســیر
شــمال بــه جنــوب خراســان و گواشــیر کرمــان تــا بندرعبــاس و بزرگــراه غــرب بــه شــرق فــارس بــه بلوچســتان،
موقعیــت تجــاری مناســبی داشــته و بهلحــاظ موقعیــت جغرافیایــی و قرارگرفتــن در مســیر شــاهراه ارتباطــی
مذکــور ،همــواره مــورد تهدیــد و هجــوم اقــوام و دولتهــای مختلــف قــرار میگرفتنــد؛ اســتان کرمــان درطــول
دورۀ اســامی ،از پایگاههــای درگیــری راهزنــان بــا قــوای حکومتــی بــوده و ســاخت بســیاری از ارگهــا و قــاع
کرمــان کارکــرد امنیتــی و دفاعــی داشــته اســت .دو ارگ رایــن و بــم ،از دورۀ ساســانی تــا قاجــار نقــش مهمــی
ن اســت کــه وجــوه اشــترا ک
در حیــات جوامــع و حفــظ امنیــت در ناحیــۀ کرمــان داشــتهاند .پرســش اصلــی ایـ 
و افتــراق ســاختارهای دفاعــی ایــن دو ارگ از منظــر امنیتــی چگونــه بــوده اســت؟ پژوهــش حاضــر در پــی
شــناخت عناصــر دفاعــی امنیتــی دو ارگ رایــن و بــم در اســتان کرمــان و دســتیابی بــه الگوهــای ســاختاری
دفاعــی و نحــوۀ ارتبــاط ،اشــتراک و افتــراق آنهــا بــا یکدیگــر اســت .اطالعــات ایــن مقالــه بــا روشهــای
کتابخان ـهای (اســنادی) ،مشــاهدۀ بصــری و مقایســۀ یافتههــای حاصلــه ،گــردآوری شــده و پژوهــش بــا
روش تطبیقی-تحلیلــی صــورت گرفتــه اســت .داشــتن حصــار ،حاکمنشــین ،بــرج دیدهبانــی و همچنیــن
روزنههــای صلیبیشــکل دیدهبانــی و تیرکشهــا نشــانگر کارکــرد نظامــی و امنیتــی ایــن دو ارگ اســت.
میتــوان ایــن فرضیــه را طــرح کــرد کــه ســاختار اســتحکامات دفاعــی ارگ رایــن متأثــر از ارگ بــم اســت.
نتایــج ایــن پژوهــش نشــان میدهــد کــه بهدلیــل قرارگیــری ایــن دو ارگ در مســیرهای ارتباطــی خراســان،
سیســتان ،مرکــز ایــران ،موجــب شــکلگیری ایــن دو ارگ و اســتحکامات دفاعــی در ایــن دو منطقــه شــده
اســت.
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پیشینۀ پژوهش
رایــن و بــم در تاریــخ كرمــان بهعنــوان دو شــهر بااهمیــت ازنظــر موقعیــت تاریخــی ،جغرافیایــی بــه ثبــت
رســیدهاند و در ا کثــر ســفرنامهها و کتــب تواریــخ و جغرافیــای تاریخــی بــه آنهــا اشــاره شــده اســت.
ش تخصصــی دربــارۀ اســتحکامات دفاعــی ارگ رایــن ،مقال ـهای تحتعنــوان «عوامــل
جامعتریــن پژوه ـ 
امنیتــی مؤثــر بــر ســاختار معمــاری ارگ رایــن کرمــان» در ســال 1394ش .بهوســیلۀ نگارنــده و امیرحاجلــو
ً
در دومیــن همایــش باستانشناســی بیرجنــد بــه انجــام رســیده کــه صرفــا بــه اســتحکامات ارگ رایــن
پرداختــه اســت (برســم و امیرحاجلــو .)1394 ،در کتــب و مقــاالت ،ارگ بــم بهصــورت کلــی از همــۀ جوانــب
بررســی شــده اســت ،امــا ازنظــر نظامــی و دفاعــی ،مقالـهای تحتعنــوان «بازشناســی اســتحکامات دفاعــی
ارگ بــم توســط فر حبخــش و صفامنصــوری» در ســال  1394ش .بــه انجــام رســیده کــه بــه بازشناســی و
معرفــی حصــار جنوبــی ارگ بــم پرداختــه و بــه دیگــر عناصــر دفاعــی اشــارهای نکــرده اســت (فر حبخــش و
صفامنصــوری .)1394 :اســعدپوربهزادی نیــز در کتــاب مرواریــد دریــای کهــن بــه بیــان شــباهت نزدیــک
بــرج و باروهــای ارگ رایــن بــا ارگ بــم بهصــورت گــذرا پرداختــه اســت (اســعدپوربهزادی ،)1381 ،امــا
تأ کیــد وی بیشــتر بــر ارگ بــم و منظــر تاریخــی آن اســت .بنابرایــن ،مقالــۀ حاضــر یکــی از پژوهــش تطبیقــی
اســتحکامات دفاعــی دو ارگ بــم و ارگ رایــن بهصــورت تخصصــی بهشــمار مــیرود.
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ارگ یــا قلعــه از عناصــر مهــم «اداری-نظامــی» شــهرهای ایــران در دورۀ اســامی بــود .در فرهنگهــا،
قلعــۀ درون قلعــه را ارگ نامیدهانــد (اروجــی ،علیپورســیالب .)25 :1392 ،قــاع ایــران ،طیــف وســیعی از
ســازهها بــا کاربردهــای گوناگــون را دربــر میگیــرد .بــا وجــود ایــن ،طر حریــزی بســیاری از قلعههــا بــر پایــۀ
ســاختارهای دفاعــی اســت و اینگونــه از بناهــا بــرای مواقــع ضــروری ،دارای تأسیســات دفاعــی و نظامــی
بودنــد (فرجامــی .)108 :1390 ،ولــی اغلــب بهعنــوان محــل ســکونت و برقرارکننــدۀ مناســبات اجتماعــی در
منطقــه نیــز بهشــمار میرفتنــد (زارعــی و حیدریباباکمــال .)199 :1393 ،در کرمــان قلعههــای متعــددی
وجــود داشــته اســت ،اهمیــت نظامــی قــاع کرمــان همــواره موردتوجــه حاکمــان محلــی کرمــان بــوده و آنــان
در طــول تاریــخ ،بــه بازســازی و تعمیــر ایــن بناهــا اقــدام نمودهانــد ،کــه شناختهشــدهترین آنهــا قلعههــای
رایــن و بــم هســتند .ایــن دو ارگ ،بــا قدمــت و تمدنــی کهــن از زمــان ساســانیان ،بهواســطۀ قرارگرفتــن در
تقاطــع مســیر شــمال بــه جنــوب خراســان و گواشــیر کرمــان تــا بندرعبــاس و بزرگــراه غــرب بــه شــرق فــارس
بــه بلوچســتان ،موقعیــت تجــاری مناســبی داشــته و بهلحــاظ موقعیــت جغرافیایــی و قرارگرفتــن در مســیر
شــاهراه ارتباطــی مذکــور ،همــواره مــورد تهدیــد و هجــوم اقــوام و دولتهــای مختلــف قــرار میگرفتنــد؛
بدینســبب ،اهمیــت تجــاری ،سیاســی و نظامــی ایــن راه از یکســو ســبب گســترش ایــن دو ارگ و ازســوی
دیگــر ،باعــث شــکلگیری اســتحکامات دفاعــی و نظامــی و بازســازی پیدرپــی آنهــا در دوران اســامی
شــده اســت.
پرســش پژوهــش :پرســش اصلــی ایــناســت کــه وجــوه اشــترا ک و افتــراق ســاختارهای دفاعــی ایــن
دو ارگ ازمنظــر دفاعــی و امنیتــی چگونــه بــوده اســت؟ پژوهــش حاضــر در پــی شــناخت عناصــر دفاعــی
امنیتــی دو ارگ رایــن و بــم در اســتان کرمــان و دســتیابی بــه الگوهــای ســاختاری دفاعــی و نحــوۀ ارتبــاط،
اشــترا ک و افتــراق آنهــا بــا یکدیگــر اســت.
روش پژوهــش :دادههــای پژوهــش بــا روشهــای اســنادی ،برداشـتهای میدانــی ،مشــاهدۀ بصــری
و مقایســۀ یافتههــای حاصلــه گــردآوری شــده و ســپس بــا انجــام مطالعــات تطبیقــی ،بــا درنظــر گرفتــن
شــباهتها و تفاوتهــای اســتحکامات دفاعــی بهکاررفتــه در ایــن دو ارگ دســتهبندی و بــا یکدیگــر
تطبیــق داده شــده اســت.
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ب :ارگ بم

شهرســتان بــم از شــمال بــه شهرســتان كرمــان ،از مشــرق بــه شهرســتانهای زاهــدان و ایرانشــهر ،از جنــوب
بــه شهرســتان جیرفــت و از مغــرب بــه شهرســتان بردســیر محــدود اســت ،ارتفــاع شــهر از ســطح دریــای آزاد
 1076متــر اســت (افشــینمهر .)27 :1382 ،ارگ در شــمال شــهر ،بــرروی صخــرهای طبیعــی بنــا شــده و
بــا نقشــۀ مستطیلشــکل دارای پنــج طبقــه ،كــه از خشــت خــام ســاخته شــده اســت (تصویــر  .)4ایــن ارگ
نزدیــکبــه  200000مترمربــع ( 20هکتــار) مســاحت دارد و دیوارهایــی بــه بلنــدی  16تــا  17متــر و درازای
 ۱۸۱۵متــر گردا گــرد آن هســتند (شــاطریان .)534 :1388 ،بــم در دوران پیــش از اســام پایهریــزی شــده و
رونــق آن در قــرن دهــم م .اســت .در آنزمــان بــم یکــی از پنــج شــهر مهــم ســرزمین کرمــان بــوده کــه هریــک
کرســی والیتــی بــوده اســت .ســه شــهر بــزرگ اباریــک ،رائیــن ،دارزیــن و توابــع آنهــا از شــهر بــم اداره میشــده
اســت( .دریاگشــت .)366 :1370 ،ارگ کهــن بــم ،بهعنــوان قلعـهای حکومتــی  -نظامــی کــه در طــی تاریخ
شــکلگیری از پیــش از اســام تــا پــس از آن درکنــار کارکردهــای شــهری ،بهواســطۀ موقعیــت راهبــردی ،از
تمــام اســتحکامات دفاعــی شــهری ،شــامل بــرج و بــارو ،خنــدق و دروازه بهرهمنــد بــوده اســت (مــازاده و
محمــدی( ،)19 :1385 ،تصویــر  .)3فاصلــه ایــن دو ارگ از هــم حــدود  105کیلومتــر اســت (تصویــر .)1

عوامل مؤثر بر شکلگیری ساختارهای دفاعی و امنیتی ارگهای بم و راین در استان کرمان

بهرهگیــری از ســاختارهای دفاعــی در ارگهــا در دو نــوع طبیعــی یــا ســازههای انســانی نقــش مهمــی در
رویارویــی بــا تهاجــم فرا گیــر و حفــظ ارگهــا داشــت .امــا نحــوۀ شــکلگیری ایــن ســاختارهای دفاعــی متأثــر از
عوامــل درونــی و بیرونــی بــود کــه بهواســطۀ رویدادهــای سیاســی ،بســترهای اقتصــادی ،وضعیــت اقلیمــی
و تمایــات فکــری حــکام ضــرورت مییافــت .بــر ایناســاس بهنظــر میرســد عواملــی کــه بــر شــکلگیری
ســاختارهای دفاعــی ایــن دو ارگ اثرگــذار بودهانــد ،در ســه گــروه زیــر قابــل بررســی اســت :الــف) عوامــل
نظامی-دفاعــی ،ب) قرارگیــری در مســیر ارتباطــی ،ج) ویژگیهــای اقلیمــی (برســم ،امیرحاجلــو:1394 ،
.)9
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رایــن یکــی از بخشهــای شهرســتان کرمــان بــا مســاحتی معــادل  2596کیلومترمربــع (خیــام و رجبقانــع،
 )58 :1393در  110کیلومتــری جنــوب کرمــان و  28کیلومتــری جنوبباختــری راه آســفالته کرمــان -بــم،
بــا مختصــات  26درجــه و  57دقیق ـه طــول و  36درجــه و  29دقیقــۀ عــرض جغرافیایــی در ارتفــاع 2200
متــری از ســطح دریــا قــرار گرفتــه اســت (ســعیدیان( ،)447 :1387 ،نقشــه  .)1رایــن نــام آبــادی بیــن راه بــم
و كرمــان اســت كــه بســیار خــوش آبوهــوا اســت و  21فرســنگ تــا كرمــان فاصلــه دارد (ابوحام ـ د کرمانــی،
 .)343 :1373عالوهبــر ایــن ،مورخــان و جغرافیادانــان دیگــری قبــل از دورۀ صفــوی ازجملــه مقدســی (قرن
چهــارم ه.ق) ،افضلالدینکرمانــی (قــرن ششــم و هفتــم ه.ق) و ناصرالدینمنشــیکرمانی (قــرن هفتــم
ه.ق) و نویســندگان پــس از دورۀ صفــوی ازجملــه خواجــه محمدامینمنشــی کرمانــی ،وزیــر و فرمانفرمــا در
دورۀ قاجــار در توصیــف رایــن اغلــب بــه معرفــی کلــی ایــن ناحیــه و شــرح رویدادهــای تاریخــی آن بســنده
کردهانــد .ارگ رایــن ،در جبهــۀ جنوبغربــی ایــن شــهر و بــر بــاالی یــک بلنــدی ،بــا مســاحت 21300
ً
هزارمترمربــع  27849مترمربــع زیربنــا (چهارطبقــه) ســاخته شــده کــه محیــط آن تقریبــا مستطیلشــکل و
بــا ابعــاد تقریبــی  170متــر در  142متــر در طویلتریــن و عریضتریــن قســمتهای آن اســت .دیــوار بیرونــی
ارگ از  12حصــار (پارهدیــوار) بــه طولهــای مختلــف تشــکیل شــده اســت کــه بــا  12بــرج بــه ارتفــاع  11تــا 12
متــر بــه یکدیگــر متصــل شــدهاند .فضــای داخــل ارگ توســط دو دیــوار (دارای شــش حصــار و چهــار بــرج)،
بــه ســه قســمت اصلــی تقســیم شــده اســت (برســم( ،)39 :1394 ،تصویــر .)2
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نقشه  .1موقعیت شهرستان بم و راین در نقشۀ استان کرمان (.)www. tishine. com

ومتر

 1کیل

05

تصویر  .1تصویر ماهوارهای فاصلۀ ارگ راین و بم (.)Google Earth

2
تصویر  .3عکس هوایی ارگ راین (.)Google Earth

تصویــر  .4عکــس هوایــی ارگ بــم
.)Earth

(Google

|| مطالعۀ تطبیقی استحکامات دفاعی و امنیتی|| 119 || ...

قرارگیری در مسیر ارتباطی-تجاری

از عوامــل مهــم احــداث قلعههــا ،اشــراف و تســلط آنهــا بــر شــهرها بهخصــوص راههــای ارتباطــی اســت.
بــه همیــن منظــور تعــدادی از قلعههــا در امتــداد راههــای مواصالتــی و بــرای تأمیــن امنیــت راههــای مهــم
ارتباطــی بنــا شــدهاند (مهجــور و خالدیــان .)151 :1391 ،برخــاف دورۀ معاصــر کــه شــهرها بهوجودآورنــدۀ
خطــوط ارتباطــی هســتند ،در دورههــای تاریخــی ،علــت ایجــاد و یــا رونــق شــهرها ،جادههــای ارتباطــی
بــوده اســت (حســینی و فالحمهرجــردی .)148 :1395 ،اســتان کرمــان بــا قــرار داشــتن در مســیر جــادۀ
مهــم ارتباطــی مرکــز ایــران بــه سیســتان ،ســواحل دریــای مکــران و هندوســتان و همچنیــن قرارگیــری در
یکــی از چهارراههــای ارتبــاط (شــمال بــه جنــوب و شــرق و غــرب) همیشــه بهعنــوان یکــی از کانونهــای
سیاســی ،تجــاری مطــرح بــوده اســت ،بــه همیــن دالیــل ،حکومــت کرمــان در هــر دوره یکــی از وســیعترین،
مقتدرتریــن و ثروتمندتریــن حکومتهــا در میــان ایالتهــای جنوبــی کشــور بــوده اســت (نجمــی ،بیتــا:
 .)585-586راه بــزرگ و کاروانــی کــه از ســیرجان بــه ســمت خــاور تــا مکــران ادامــه مییافــت ،مهمتریــن
راه جنــوب و جنوبشــرقی کشــور بــود .بــر ســر ایــن مســیر ،شــهرهایی واقــع بــود کــه ا کنــون از برخــی از آنهــا
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امنیــت و نظــام تدافعــی ازجملــه مهمتریــن عوامــل موثــر در شــکلگیری ســکونتگاههای انســانی در تمــام
طــول تاریــخ بــوده اســت .شــیوۀ مقابلــه بــا هجــوم بیگانــگان ،تأثیــر زیــادی در شــکل گســترش ســکونتگاهها
و بافــت کالبــدی آنهــا داشــته اســت .در بیشــتر روســتاهای کویــری و دشــتی ایــران ،ازنظــر معمــاری دوگونــه
ســامانۀ تدافعــی ایجــاد شــده اســت؛ گونــۀ نخســت ،ســکونتگاههایی اســت کــه دژ ،حصارهــای تودرتــو و
بــرج و بــارو در اطــراف روســتاهای آنهــا قــرار گرفتــهاســت و دســتیابی بــه واحدهــای مســکونی و بناهــای
دیگــر از طریــق دروازۀ آنهــا صــورت میپذیرفــت .گونــۀ دوم ،روســتاهای دارای قلعــه بودنــد کــه مــردم
هنــگام خطــر و تهدیــد ازســوی دشــمنان ،بــه درون آنهــا پنــاه میبردنــد و مدتــی در آنجــا ســپری میکردنــد
(راعــی .)50 :1390 ،بــر ایناســاس ،افــزون بــر قــاع نظامــی کــه در نواحــی اطــراف کرمــان بنــا شــد ،برخــی
از روســتاها و شــهرها بــه اســتحکامات دفاعــی و نظامــی مجهــز شــدند .بســیاری از ایــن قــاع نظامــی تــا
دورۀ قاجــار مــورد اســتفاده بودنــد و بازســازیهایی در آنهــا صــورت گرفــت .شــهرها و روســتاهایی کــه از
اســتحکامات دفاعــی و نظامــی برخــوردار بودنــد ،نیــز تــا دورۀ قاجــار بــه حیــات خــود ادامــه دادنــد .ارگ رایــن
و بــم کــه از گونــۀ نخســت ایــن ســامانههای تدافعــی یعنــی گونــۀ «شــهرهای بــرج و بــارودار «شــمرده مــی-
شــوند ،همــواره درمعــرض تهدیــد دشــمنان و غارتگــران بودنــد و از صدراســام تــا دورۀ قاجــار درگیریهــا
و نبردهایــی در آنهــا روی داده اســت .از ســدۀ ســوم تــا پنجــم ه.ق ،ایــاالت مجــاور دشــت لــوت محــل
جنــگ و ســتیز امیــران محلــی و غیرمحلــی بــرای کســب قــدرت و حکومــت بــود .ســلجوقیان کرمــان نیــز
در ســدههای ششــم و هفتــم ه.ق ،مدتــی ســلطۀ خــود را در ایــن منطقــه برقــرار کردنــد ،بــا وجــود ایــن،
دشــت لــوت در تمــام ادوار جوالنــگاه طوایــف بیابانــی و غارتگــر بــوده اســت .از ایــن غارتگــران بهعنــوان
کوفجــان نــام بــرده شــده کــه در حواشــی بیابانهــای مرکــزی ،تکیهگاههــا و حتــی شــهرهایی بهعنــوان
ِ
پایــگاه خــود داشــتهاند (زارعــی و حیدریباباکمــال .)202 :1393 ،همچنیــن در اواخــر دورۀ زندیــان ،رایــن
محــل برخــورد و نــزاع میــان لطفعلیخــان زنــد و آغامحمدخــان قاجــار بــود (اســعدپور .)51 :1381 ،پــس از
آن ،فتحعلیشــاه قاجــار بــه تشــویق همســر کرمانــی خــود تصمیــم بــه بازســازی خرابیهــای ناشــی از ایــن
درگیریهــا گرفــت (خوشــرو .)178 :1387 ،بنابرایــن بخــش عمــدهای از ســاختارهای دفاعــی و نظامــی
ارگ رایــن و بــم بهدلیــل رویدادهــای سیاســی یــا بــرای جلوگیــری از یــورش اقــوام مهاجــم شــکل گرفتــه
اســت .وجــود اقــوام مهاجــم در نواحــی مــرزی کشــور گاهبـیگاه بــه درون خــاک کشــور رخنــه نمــوده و وجــود
اقــوام کوچنــده کــه در حمــات خــود بــه مرا کــز جمعیتــی و جــان و مــال افــراد را مــورد تجــاوز قــرار میدادنــد
(شــاطریان.)345 :1394 ،
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ویژگیهای اقلیمی

اقلیــم یکــی از عوامــل مهــم و تعیینکننــده در تشــکیل پوشــش گیاهــی هــر حــوزه و در نحــوۀ شــکلگیری
بافــت و معمــاری هــر منطقــه مؤثــر اســت (فرهنــگ جغرافیایــی آبادیهــای اســتان کرمــان -شهرســتان
بــم .)4 :1382 ،نظــام تدافعــی بســیاری از شــهرها و روســتاهای ایــران افــزون بــر عوامــل امنیتــی ،از اقلیــم
و ویژگیهــای اقلیمــی نیــز تأثیــر میپذیرفــت .در نواحــی کویــری فــات ایــران بــرای ســاخت اســتحکامات
تدافعــی ،بیشــتر از خشــت و آجــر اســتفاده میشــد .حــال آنکــه در مناطــق کوهســتانی اســتفاده از ســنگ،
دس ـتکم بــرای پــی بنــا رواج داشــت (راعــی .)51 :1391 ،کاربــرد مصالــح گلــی در مناطــق کویــری ،دالیــل
اقلیمــی ،کاربــردی و فنــی داشــته اســت .در دســترس بــودن و ســهولت در کاربــرد نیــز در بهکارگیــری
ایــن مصالــح اهمیــت داشــت .در ارگهــای بــم و رایــن ،بهدلیــل دسترســی آســان ،از خشــت در ســاخت
حصارهــا ،باروهــا ،بر جهــا و ســایر ســازهها اســتفاده شــدهاســت .در برخــی نواحــی کویــری و جنوبــی کشــور،
خشــتهایی موســوم بــه «ســازو» مــورد اســتفاده قــرار میگرفــت کــه از ترکیــب خــاک رس و الیــاف خرمــا
ســاخته میشــدند (ورجاونــد .)3 :1352 ،در ارگ رایــن و بــم نیــز نمونــۀ چنیــن خش ـتهایی باقــی مانــده
کــه نشــاندهندۀ اســتفاده معمــاران ایــن دو ارگ از الیــاف خرمــای نواحــی گرمســیری کرمــان ماننــد بــم و
جیرفــت اســت (برســم.)122 :1394 ،
از ســوی دیگــر ،روشهــای ســرمایش و گرمایــش طبیعــی در معمــاری ســنتی ایــران همــواره مــورد توجــه
بــوده اســت .در ایــن نواحــی هیــچ مصالحــی بــه انــدازۀ خشــت خــام و گل در برابــر گرمــای تابســتان مقــاوم
نیســت .در فصــل ســرما نیــز اتاقهــای خشــتی بــا حــرارت اندکــی ،گــرم میشــوند .همچنیــن ،دیوارهــای
قطــور بــا خشــت و چینــه بهعنــوان عایــق حرارتــی عمــل میکنــد و از نفــوذ حــرارت جلوگیــری نمــوده و
مقاومــت باالیــی دربرابــر تابــش طوالنیمــدت خورشــید دارد .ایــن دیوارهــای قطــور کــه باعــث پدیــد آمــدن
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اثــری نیســت ،امــا برخــی دیگــر هنــوز بــه حیــات خــود ادامــه دادهانــد .ایــن راه از راییــن میگذشــت و از راه
دارزیــن و بــم و نرماشــیر بــه فهــرج در حاشــیه کویــر و ســپس سیســتان میرفــت (غالمیدهقــی:1382 ،
( ،)284تصویــر  .)5بنابرایــن ،اهمیــت تجــاری ،سیاســی و نظامــی ایــن راه ،از یکســو ســبب گســترش ایــن
دو ارگ و ازســوی دیگــر باعــث شــکلگیری اســتحکامات دفاعــی و نظامــی و بازســازی پیدرپــی آنهــا در
دوران اســامی شــده بــود (برســم.)84 :1394 ،
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تــاش بــرای دســتیابی بــه امنیــت بهعنــوان یكــی از مهمتریــن نیازهــای انســان در طــول تاریــخ ،بــا انــواع
ابــزار دفاعــی صــورت میپذیرفــت .اقدامــات دفاعــی كــه بهمنظــور تضمیــن اســتقالل ،حفــظ تمامیــت و
امنیــت ارضــی و حراســت از مــردم خــود در مقابــل هرگونــه تهاجــم دشــمن صــورت میگیــرد (اروجــی،
علیپورســیالب .)19 :1392 ،ســاختارهای دفاعــی و امنیتــی ایــن دو ارگ دربرابــر هجــوم دشــمنان ،از دو
منظــر بیرونــی و درونــی قابــل بررســی اســت.

ساختارهای دفاعی بیرونی ارگ
قرار گرفتن برروی بلندی

محــل احــداث قلعــه بــه ســنت پیشــینیان (مادهــا ،پارتیــان) بــر تپ ـهای بلنــد انتخــاب شــده اســت ،قــرار
گرفتــن قلعــه بــر روی مکانــی مرتفــع در منطقــۀ کویــری ،دسترســی دشــمنان را دشــوار ســاخته اســت و
عالوهبــر ایــن ،قرارگیــری کاخ حا کــم و مقــر حکومــت در باالتریــن نقطــه نشــاندهندۀ اشــراف کامــل
خانــدان حکومتــی بــر ســایر قســمتهای ارگ اســت .ایــن موقعیــت بهنحــوی پیشبینــی شــده اســت
ً
کــه شارســتان یــا خانههــای صنعتگــران ،پیش ـهوران و کشــاورزان همگــی در موقعیتــی نســبتا همــوار و
در دامنــۀ صخــرۀ ســنگی و مقــر حا کــم و ارگ حکومتــی بــر قلــۀ تپــه واقــع و مســیرهای دسترســی بــه مقــر
حاکــم از بــر ج و بــاروی دوم بــا شــیبهای تنــد همــراه شــود .شــیب ایــن مســیرها بــه نســبت نزدیــک شــدن
بــه مقــر حکومتــی بیشــتر میشــدند (افشــینمهر .)29 :1382 ،گاهــی ارگ در وســط شــهر (حلــب ،بلــخ و
اربیــل عــراق) و گاهــی در کنارههــا (بــم ،تبریــز و شــهر بلقیــس اســفراین) قــرار میگرفــت ،یــا رودخان ـهای
از نزدیــک ارگ میگذشــته (اســتخر ،شــوش ،شــهر بلقیــس اســفراین و  )....و یــا خندقهــای عظیمــی
بــرای محافظــت مناطــق ضعیــف ارگ (بــم ،شــهر بلقیــس اســفراین) حفــر میکردنــد (ســتوده:1340 ،
.)350
ً
ارگ رایــن بــر همیــن اســاس نیــز روی تپــهای نســبتا مرتفــع واقــع اســت کــه بــر نواحــی پیرامــون
دســتکم تــا شــعاع هفــت کیلومتــری تســلط دارد (تصویــر  .)6قلعــۀ بــم نیــز ماننــد ارگ رایــن ،در
محوطــهای محصــور در شمالشــرقی شــهر كنونــی بــم ،بــرروی صخــرهای بــه ارتفــاع حــدود دویســت
ذر ع ( 2متــر) قــرار دارد ،ایــن قلعــه از دو قســمت تشــكیل شــده اســت :قســمت شــمالی كــه بــر روی تپـهای
ســنگی و مرتفــع قــرار دارد و قســمت جنوبــی كــه در گــودی واقــع اســت (حامدكرمانــی،)92 :1373 ،
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ً
هــوای نســبتا مطلوبــی در زمســتان و تابســتان میشــود ،نمونــهای از تدبیــر معمــاران ارگ رایــن بــرای
ســاکنان آن اســت (برســم و امیرحاجلــو )9 :1394 ،چرا کــه خشــتها درطــول روز دیــر گــرم میشــوند و
هنــگام شــب ،دیرتــر حــرارت خــود را پــس میدهنــد (قبادیــان .)142 :1382 ،بنابرایــن در رایــن و بــم کــه
اختــاف دمــای شــب و روز زیــاد اســت ،اســتفاده از خشــت باعــث تعدیــل نوســان دمــا در بناهــا در طــول
شــبانهروز میشــود .در عینحــال ،کاربــرد همیــن مصالــح در فصــل ســرما بهعنــوان عایــق مناســبی بــرای
جلوگیــری از اتــاف انــرژی گرمایشــی درون فضاهــا عمــل مینمــودهاســت .بنابرایــن ،اســتفاده از خشــت و
چینــه راهحلــی اســت کــه جنبههــای آزاردهنــده اقلیمــی را کاهــش میدهــد (برســم و امیرحاجلــو:1394 ،
 .)9اســتفاده از دیوارهــای خشــتی ضخیــم و ســقفهای بــه ناچــار منحنــی خشــتی کــه تنهــا مصالــح در
دســترس در کویــر بــوده اســت ،بهدلیــل خاصیــت انباشــت گرمــا در خــود و هدایــت تدریجــی آن ،همچــون
خازنــی بــرای حفــظ گرمــا و خنکــی داخــل اتــاق عمــل کــرده و وجــود حداقــل بازشــو شــامل در و پنجــره ،ایــن
خصوصیــت مصالــح را خنثــی نکــرده اســت ،ارتفــاع بلنــد اتاقهــا کــه حاصــل انحنــای ســقف اســت حجــم
زیــادی از هــوا را در خــود جــای داده اســت و مانــع گــرم و ســرد شــدن ســریع اتــاق میگــردد (طاهبــاز:1374 ،
.)23
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حصار

نخســتین بخــش در ســاخت قلعــه ،کــه درواقــع معــرف اصلــی آن اســت ،حصــار یــا بــارو اســت (اشــمیت،
 .)2 :1376حصــار یــا بــارو از مهمتریــن عوامــل دفــاع در ارگهــا بهشــمار میرفتــه اســت (حاجیقاســمی،
موبیــش همــواره اصولــی ازنظــر معمــاری رعایــت
 .)11 :1384در ســاختن قلعههــا و دژهــای ایــران زمیــن ،ک 
میگردیــد و هــر قلعـهای از قســمتهای مختلفــی تشــکیل میشــد کــه تــا انــدازهای ثابــت بــوده و نخســتین
قســمت در ســاختن قلعههــا ،دیوارهــا یــا حصــار یــا بــاروی قلعــه بــود (ذکاء .)214 :1374 ،در قــاع دوران
اســامی ،شــکل ،جنــس و تعــداد بــرج و باروهــا بــه اهمیــت و وســعت هــر شــهر و نیــز بــه شــرایط اجتماعــی
و طبیعــی هــر منطقــه بســتگی داشــته اســت؛ امــا عمــوم آنهــا دارای دیــواری بلنــد ،عریــض و طوالنــی و
بر جهایــی اســتوانهای یــا چندوجهــی و یــک یــا چنــد دروازه بــرای ورود و خــروج و گاهــی نیــز خندقــی در
گردا گــرد خــود بودنــد کــه دسترســی بــه آن را دشــوار میکــرد (پازوکــی.)309-310 :1378 ،
ً
در نواحــی پیرامــون کویــر ،عمومــا حصارهــا بــا خشــت و چینــه ســاخته و بــا افزایــش ضخامــت و عــرض،
مســتحکمتر میشــدند .بــه تناســب ابعــاد قلعــه و انــدازه حصارهــا ،چهــار یــا چنــد بــر ج در گوش ـههای بنــا
یــا درطــول حصــار ســاخته میشــد کــه از حصــار بلندتــر بــود و چشــم-انداز گســتردهتری را تأمیــن میکــرد.
کنگرههــای لبــه حصارهــا امــکان پنهــان شــدن و تیرانــدازی کــردن را فراهــم میســاختند (ذکاء:1374 ،
 .)213در ارگ رایــن نیــز حصــاری بــا بیــش از  11متــر ارتفــاع و پهنــای پنــج متــر امــکان دفــاع بیشــتر
را فراهــم میکــرد ،همچنیــن ،کنگرههایــی در قســمت فوقانــی بر جهایــی و لبــۀ بــارو ایجــاد شــده کــه
مخصــوص کمانــداران بــوده اســت .ارتفــاع ایــن کنگرههــا  12ســانتیمتر ،عــرض آنهــا  11ســانتیمتر
و فاصلــۀ هــر کنگــره تــا کنگــرۀ بعــدی  22ســانتیمتر اســت (تصویــر ( ،)8برســم .)40 :1394 ،بــرای
مجموعــۀ ارگ بــم ،بــا وســعتی درحــدود  20هکتــار ،چهــار حصــار میتــوان برشــمرد کــه حصــار بیرونــی،
بهعنــوان عظیمتریــن و حجیمتریــن ســاختار معمــاری مجموعــه بــا ارتفــاع نزدیــک بــه  18متــر و عــرض
مســیر تــردد در قســمت مردگــرد ،درحــدود  6متــر بــوده اســت کــه در بخشهــای مختلــف ،ایــن عــرض
متغیــر بــوده و در فواصــل نامنظمــی بــه بر جهــای منتهــی شــده کــه دارای ابعــاد و تناســبات متفاوتــی
هســتند .طــول تقریبــی حصــار باتوجــه بــه شــکل کلــی شــهر ،در ضلــع جنــوب  441متــر ،غربــی  560متــر،
شــمالی  428متــر و در جبهــۀ شــرقی  583متــر اســت کــه محیطــی درحــدود  2000متــر را دربــر میگیــرد
(فر حبخــش ،صفامنصــوری .)220 :1395 ،حصــار اطــراف قلعــه معلــوم اســت کــه بارهــا تعمیــر شــده و
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تصویر .6ارگ راین و قرارگرفتن در سطح بلندتری تصویــر  .7تســلط دیــد از حاکمنشــین بــر ســایر فضاهــای
مجموعــه ارگ و شــهر بــم (نگارنــدگان).
نسبت به جادۀ اصلی (.)Google Earth
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(تصویــر  .)7ایــن ارگ بــر بــاالی صخــرهای آذریــن 50 ،متــر از اراضــی اطــراف بلندتــر ســاخته شــده ،درواقــع
همــراه بــا حصــار ،اصیلتریــن بخــش ایــن دژ اســت (توحیــدی.)85 :1383 ،
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.)hamshahrionline.ir

برج

مســلمانان تــا قــرن دهــم ه.ق .اســتفاده از بر جهــای جانبــی بهشــیوۀ رومــی کــه ازنظــر شــکل ،انــدازه و
تدابیــر دفاعــی مطلــوب و کارآمــد بــود را ادامــه دادنــد قوسهــای بیرونــی بر جهــای مــدور جانبــی موجــب
اســتحکام دیــوار میــان بر جهــا میشــد ،بر جهــای مــدور ازنظــر امنیتــی کار دفــاع را راحتتــر میســازد و
دسترســی راحــت بــه همــۀ قســمتهای ارگ را فراهــم م ـیآورد (فرجامــی .)125 :1390 ،در نظــام دفاعــی
قــاع و شــهرهای گذشــته ،بــرج و بــارو بههــم وابســته بودنــد .بــرج و بــارو در یکدیگــر قفــل شــده ،ســازهای
مســتحکم و نفوذناپذیــر بهوجــود میآوردنــد .بــر لبــۀ خارجــی بــرج و بــارو ،دیــوارک جانپناهــی ســاخته
میشــد تــا پاســداران و نگهبانــان ازطریــق روزنههــا و تیرکشهــای تعبیهشــده در آن بتوانــد نســبت بــه
ً
مهاجمانــی کــه قصــد تســخیر را دارنــد ،در موضــع دفاعــی قــرار گیرنــد .بر جهــا معمــوال چندطبقــه و هــر طبقــه
دارای یــک یــا دو اتاقــک بــرای اســتراحت نگهبانــان یــا انبــار مهمــات بــود (رســولی .)12 :1389 ،ارگ رایــن
نیــز دارای  16بــرج در گوشـهها و میانــۀ حصــار بیرونــی و درونــی اســت کــه بهنظــر میرســد  15بــرج ،فضــای
داخــل و بیــرون ارگ را تحــت مراقبــت و کنتــرل داشــتهاند و از یــک بــرج مــادر یــا بــرج شــمارۀ  )1بهمنظــور
اطالعرســانی اســتفاده میشــده اســت (نقشــه  ،)2تمــام ایــن بر جهــا دوطبقــه هســتند و پلههایــی از دو
ســمت دارنــد کــه یکــی بــه بــاالی بــرج و دیگــری بــه مردگــرد و در ادامــه بــه بــرج بعــد میرســد (نقشــه .)3
مصالــح بر جهــای ارگ رایــن ،خشــت و چینــه اســت و در پلکانهــا از چــوب بــرای زیرســازی و لبــه پلههــا
اســتفاده شــده اســت (تصویــر .)10
بــاروی پیرامونــی مجموعــۀ ارگ بــم ،در فواصــل نامنظــم بــا بر جهایــی کــه تناســبات و ابعــاد آنهــا
در مکانهــای متفــاوت ،متغیــر بــوده ،همــراه هســتند .تعــداد بر جهــا  48عــدد بــوده کــه بیــن  36تــا 52
عــدد نیــز باتوجــه بــه حصارهــای حاکمنشــین ذکــر گردیدهانــد (فر حبخــش و صفامنصــوری:1395 ،
 )220و حدفاصــل ایــن برجکهــا بهفاصلــۀ  35الــی  40متــر اســت کــه همــۀ آنهــا هماننــد دیــوار حصــار،
از بیــرون اوج گرفتهانــد و از داخــل در مجــاور آنهــا ،اتاقهــای در دو طبقــه جهــت اســتراحت نگهبانــان
و جنگجویــان درنظــر گرفتــه شــده و دارای مردگــرد اســت (محالتــی .)43 :1365 ،حجــم و شــکل بر جهــا
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تصویــر  .8حصــار ارگ رایــن ( http://www.تصویر  .9حصار ارگ بم (نگارندگان).
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تعمیــر آن در دورۀ قاجــار صــورت گرفتــه و اطــراف بــارو خنــدق اســت (باســتانیپاریزی.)12 :1355 ،
حصــار اصلــی را خنــدق وســیعی دربــر گرفتــه کــه دورتــادور آن گســترش مییابــد و در دیــوارۀ ایــن حصــار
بهفاصلــۀ  35الــی  40متــری ،بر جهــای و برجکهایــی تعبیــه شــدهاند کــه همــۀ آنهــا هماننــد دیــوارۀ
حصــار ،از بیــرون اوج گرفتهانــد و از داخــل در مجــاور آن دســته از بر جهــای بــزرگ ،اتاقهایــی در دو
طبقــه جهــت اســتراحت نگهبانــان و جنگجویــان درنظــر گرفتــه شــده و دارای مردگــرد اســت (فر حبخــش،
صفامنصــوری( ،)220 :1395 ،تصویــر .)9

|| || 124

ش ــمارۀ  ||7ســال سوم || بهــار || 1398

تصویر  .10برج شمارۀ  11ارگ راین (نگارندگان).

تیرکش یا روزنهها

تصویر  .11بر جها ارگ بم (.)www.tishineh.com

پیرامــون حصــار قلعههــا و بــاالی بر جهــا همــه دارای کنگــره اســت .کنگرههــا عالوهبــر اینکــه بــر زیبایــی
معمــاری قلعههــا میافزودنــد ،دارای مزایــای تدافعــی و جنگــی نیــز بودنــد ،بدینصــورت کــه ســربازان و
مدافعــان قلعــه در پنــاه و پشــت آنهــا قــرار میگرفتنــد و از شــکاف و روزنه-هایــی کــه در وســط آنهــا بــود و
یــا از فاصلــۀ دو کنگــره ،دشــمن را پاییــده ،تیــر میانداختنــد (ذکاء .)215 :1374 ،بلندیهــای هرچیــزی را
ً
َ
گوینــد و عمومــا و آنچــه برســر دیــوار حصــار قلعــه و دیوارهــای دیگــر ســازند کــه عربــان آنرا «شــرفه» گوینــد
(همــان) .در بدنــۀ همــۀ بر جهــای ارگ رایــن ،روزنههــای دیدهبانــی و تیرکشهایــی بــرای دفــاع تعبیــه
شــده اســت (تصویــر  .)12شــماری از ایــن روزنههــا و تیرکشهــا از نــوع «پــازن» هســتند؛ بدینترتیــب کــه

Downloaded from journal.richt.ir at 4:28 IRST on Friday January 21st 2022

ً
و فضاهــای موجــود ،بــا توجــه بــه موقعیــت اســتقرار در مجموعــه ،متفــاوت اســت .تقریبــا ،اکثــر بر جهــای
جبهــۀ جنوبــی بهغیــر از ورودی ،چهارضلعــی و دارای فضاهــای ویــژهای بــرای اســتقرار بــوده و ســایر
بر جهــا بــه فــرم مــدور و تعــداد معــدودی چهاروجهــی هســتند .در جبهــۀ غربــی ،یکــی از بر جهــا از پیچیدگــی
فضایــی و ســاختاری خاصــی برخــوردار بــوده اســت .بهنظــر میرســد ســاختار اولیــۀ آنهــا چندضلعــی بــوده و
ســپس در دورههــای بعــد بــه فــرم مــدور تغییــر شــکل یافتهانــد (فر حبخــش و صفامنصــوری،)220 :1395 ،
ً
ی ارگ ،بــه فواصــل مســاوی قــرار نگرفتهانــد و اصــوال جاهایــی آنهــا
(تصویــر  .)11برجکهــای دیدهبان ـ 
وابســته بــه فــراز و نشــیب ســطح تپــه و شکســتگیهای حصــار بــوده اســت (پازوکــی.)96 :1376 ،
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نقشه  .2شمارهگذاری بر جها در ارگ راین (طرح از :نگارندگان).
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ُ
تصویــر  .12تیرکشهــای اریــب و
روزن ههــای ارگ رایــن (نگارنــدگان).

خندق

تصویر  .13تیرکشها و روزنههای ارگ بم (نگارندگان).

حفــر خنــدق در پیرامــون قــاع ،از تدابیــر دفاعــی و امنیتــی در ایــن بناهــا بــود .خنــدق دور قلعــه بهگونـهای
طراحــی و اجــرا میشــد کــه بــا اتصــال بــه منبــع آب (رودخانــه و )...درصــورت لــزوم بــا آب پــر شــده و بــه
مانــع مهمــی دربرابــر نفــوذ دشــمن تبدیــل میشــد .در فقــدان آب ،حجــم خالــی خنــدق خــود مانــع مهمــی
برســر راه دشــمن و دســتیابی او بــه حصــار قلعــه ،بهویــژه انتقــال تجهیــزات ســنگین قلعهکوبــی میشــد
(خیــام و رجبقانــع .)111 :1393 ،در ارگ رایــن نیــز وجــود خندقــی بهطــول  154متــر در جهــات جنــوب،
جنوبشــرقی و شــرق ،بخشــی از تدابیــر امنیتــی بــرای حفــظ امنیــت ســاکنان بــود کــه هــم جنبــۀ دفاعــی
داشــته و هــم مســیر بــاران و ســیالب بــوده اســت (همــان)( ،تصویــر  .)14خنــدق نیــز اولیــن مانــع دفاعــی
اطــراف ارگ بــم اســت کــه درســت در پــای حصــار خشــتی شــهر ایجــاد شــده اســت .ایــن خنــدق را کــه عــرض
آن از  10متــر تــا  15متــر و عمــق  4متــر میرســیده اســت ،هنــگام حملــۀ دشــمن پــر از آب میکردهانــد .ایــن
خنــدق کــه کارکــرد اصلــی آن دفــاع از شــهر بــه هنــگام حملــه مهاجمــان بــوده ،گاهــی اوقــات ضــد خــود
شــهر عمــل میکــرده و بــه ســاحی در دســت دشــمنان تبدیــل میشــده اســت ،بهطوریکــه دشــمنان ابتــدا
شــهر را محاصــره میکردنــد و ســپس آب رودخانــۀ ابــارق را در خنــدق میانداختنــد و ایـنکار باعــث خرابــی
دیــوار و حصــار شــهر میشــده (مختــاری .)35 :1384 ،آب ایــن خنــدق از نهــری تأمیــن و ارتبــاط بــا قلعــه
نیــز بهوســیلۀ تنهــا پلــی کــه درمقابــل در ورودی اصلــی روی نهــر احــداث میشــده اســت ،ایــن خنــدق کل
مجموعــه ارگ ،شــامل کهنــدژ و شارســتان را دربــر میگیــرد (افشــینمهر( ،)30 :1382 ،تصویــر  .)15در
بخــش جنوبــی از عمــق و عــرض بیشــتری برخــوردار اســت و تنهــا راه ارتباطــی بــه داخــل شــهر نیــز در ایــن
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روزنهها

تیرکشهای اریبیشکل
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ُ
ســوراخهایی اریــب بــودن روزنههــا ،پاســخ غیرممکــن بــوده اســت (توحیــدی :1383 ،پاورقــی  .)45بهنظــر
میرســد تعــداد زیــاد روزنههــا ،بهدلیــل وقــوع نبردهــا و عــدم امنیــت نواحــی پیرامــون ارگ بــوده اســت
ً
(برســم .)40 :1394 ،در بــرج و باروهــای ارگ بــم نیــز ماننــد ارگ رایــن ،خصوصــا در قســمت حاکمنشــین
روزنههایــی بــرای دیدهبانــی بــا ســطح مقطــع ذوزنقـهای پیشبینــی شــده اســت ،بهنحویکــه تســلط دیــد
بــه خــارج را امکانپذیــر و بــا وجــود وســیع بــودن ایــن روزنههــا امــکان عبــور تیــر و برخــورد آن بــا افــراد را
بســیار محــدود ســاخته اســت (تصویــر  .)13در بــاالی بــارو ســوراخهایی بــرای فــرو ریختــن مــواد آتشــین و
مــذاب برســر دشــمن پیشبینــی شــده اســت (افشــینمهر.)30 :1382 ،

|| || 126

ش ــمارۀ  ||7ســال سوم || بهــار || 1398

تصویــر  .14خنــدق در عکــس هوایــی ارگ رایــن
( .)www.kerman-info.ir

تصویــر  .15خنــدق در عکــس هوایــی ارگ بــم
(Earth

.)Google

ساختارهای دفاعی درونی
ورودی ارگ

ورودیهــا بهعنــوان فضایــی مبــدل و جایــگاه گــذر از جایــی بــه جــای دیگــر هســتند و عالوهبــر آنکــه
بوهــوا بهشــمار میآینــد
حریــم دو فضــای مختلــف را نشــانهگذاری میکننــد ،عاملــی بــرای تغییــر دیــد و آ 
(دانشــمند و نقــرهکار .)80 :1392 ،ایــن عنصــر معمــاری از مهمتریــن عناصــر پیونــد درون و بــرون فضــا
یــا خانــه بــوده و بهنوعــی نشــانگر طــرز فکــر ،آداب معاشــرت و بهطــور کلــی فرهنــگ ســاکنان آن اســت.
ســردر ورودی اصلــی ارگ رایــن (بــرج شــمارۀ  )2از دو طبقــه تشــکیل شــده و معبــر ورودی در طبقــۀ همکــف
در ورودی ســاخته شــده اســت .در کــف ایــن اتــاق مرب عشــکل کــه طــاق
و اتاقــک مربعشــکلی در بــاالی ِ
معبــر ورودی نیــز محســوب میشــود ،دو روزنــۀ چهارضلعــی بــا ابعــاد  40در  30ســانتیمتر ایجــاد شــده
تــا ورود و خــروج افــراد را بررســی و کنتــرل نماینــد .همچنیــن ،امــکان تیرانــدازی یــا ریختــن مــواد مــذاب
بــرروی مهاجمــان از درون ایــن روزنههــا وجــود داشــت (تصویــر  .)16در ارگ بــم ،عالوهبــر دو بــرج ورودی،
روزنــهای در ابتــدای ورودی ســمت راســت بدنــۀ ارگ دیــده میشــود .تعــدادی از ایــن روزنههــا ،انــدازۀ
کوچکــی دارنــد و در ادبیــات معمــاری بــه «مزغــل» معروفانــد .ایــن عناصــر کارکــرد تدافعــی و دیدهبانــی
دارد و در مواقــع محاصــره ازطریــق آن مدافعیــن «ســبک اســلحه» بــه دشــمن تیرانــدازی کردهانــد (جودکــی
و همــکاران( ،)137 ،تصویــر.)17

کوچههای باریک

طر حهــای پیچدرپیــچ ،ابعــاد کوچههــا و ســاباطها در بافتهــای اصیــل و ســنتی ایــران باعــث کنــدی
ســرعت مهاجــم پــس از فروپاشــی شــهر و خــط دفاعــی دوم میشــد .چنانکــه اغلــب معابــر ،نیروهــا را بــه
اهــداف انحرافــی هدایــت کــرده و یــا بــه بنبســت میکشــاندند (داعینــژاد .)18 :1385 ،باوجــود ایــن،
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بخــش قــرار دارد .خنــدق در بخــش شــمالی مجموعــه ،بهدلیــل وجــود ســاختار صخرهــا و کالبدهــای دفاعی
کــه امــکان نفــوذ دشــمن را محــدود نمــوده ،کمعرضتــر اســت .بــه همیندلیــل رســوبگذاری جریانهــای
آب و انباشــت آوارهــا و نخال ـه درطــول تاریــخ بخــش عمــدهای از خنــدق پــر شــده اســت( .فر حبخــش و
صفامنصــوری .)220 :1395 ،امــروزه بهطــور میانگیــن در جبهــۀ جنوبــی ،عــرض خنــدق حدفاصــل جــادۀ
روبهرویــی ارگ تــا خطالــرأس اول شــیب خا کهــای جــداره خنــدق ،مجــاور حصــار بیــن ده تــا  15متــر
باتوجــه بــه ویژگیهــای توپوگرافــی بســتر حصــار متغیــر بــوده و عمــق نســبی فعلــی خنــدق درحــدود دو متــر
از کــف جــاده اســت (همــان.)221 :
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تصویر  .18کوچۀ اصلی ارگ راین (نگارندگان).

تصویر  .19کوچۀ اصلی ارگ بم (نگارندگان).
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باریــک بــودن عــرض معابــر دالیــل دیگــری نیــز داشــته اســت .نخســتین دلیــل ،تنظیــم شــرایط محیطــی
اســت .باریــک بــودن و مســقف بــودن معابــر ،تبــادل حرارتــی بــا بیــرون را بهویــژه در تابســتان کاهــش
میدهــد .دومیــن دلیــل نزدیکــی روابــط اجتماعــی اســت کــه امنیــت بیشــتر قلعــه را در ورود مزاحمــان و
راهزنــان در پــی داشــته اســت .عالوهبــر ایــن عوامــل ،ترکیــب مناســب بناهــا بــرای رســیدن بــه نظــام
ّ
ایســتایی بهتــر ،دلیــل دیگــری اســت .معابــر باریــک و مســقف میتوانــد نقــش استحکامبخشــی و ایســتایی
بیشــتری دربرابــر نیروهــای رانــش ناشــی از ســقف فضاهــای خانههــا را بــازی کنــد (حناچــی و آرمــان،
 .)75 :1392تعریــف مســیرهای ارتباطــی قــاع در ســطوح متفــاوت و بهطــور همزمــان ،بــر پیچیدگــی
ســاختمان ایــن بناهــا افــزوده اســت .البتــه گــذرگاه اصلــی قــاع ،دارای عملکــرد عمومــی اســت کــه هســتۀ
مرکــزی قلعــه (فضاهــای عمومــی ،بــازار ،حاکمنشــین ،میــدان و مســجد را بــه بافتهــای مســکونی وصــل
میکنــد (داورپنــاه .)18 :1383 ،در ارگ رایــن ،کوچــه اصلــی بــه عــرض دو متــر بهســوی فضاهــای اصلــی
ارگ ســاخته شــده اســت (تصویــر  .)18عــرض ســایر معابــر نیــز کمتــر از آن اســت .بنابرایــن ،تنــگ و باریــک
بــودن کوچههــا در ایــن دو ارگ عالوهبــر آنکــه بــه حفــظ امنیــت رفتوآمــد کمــک می-نمــود ،در تنظیــم
شــرایط دمایــی ،ایســتایی ســازهها و نزدیکــی روابــط اجتماعــی نیــز مؤثــر بــوده اســت .بهنظــر میرســد
کمعــرض بــودن مســیرهای عبــور و مــرور در کوچــۀ اصلــی ایــن دو ارگ ،کــه شــریان ارتباطــی بیــن فضاهــای
عمومــی و خصوصــی ارگ بــه حســاب میآمــد بهدلیــل مالحظــات امنیتــی و دفاعــی بــوده اســت .بســنده
کــردن بــه کوچههــای تنــگ و باریــک بهعنــوان شــریانهای گذرگاهــی در ســطح محلــه و پرهیــز از احــداث
خیابانهــای وســیع بهعلــت مالحظــات دفاعــی اســت (رهنمایــی و شاهحســینی .)42 :1386 ،در ارگ
رایــن ،معابــر و کوچــۀ اصلــی باتوجــه بــه جنبههــای گوناگــون ،تفاوتهایــی بــا معابــر فرعــی داشــته اســت.
یکــی از ایــن تفاوتهــا ســنگفرش بــودن راههــای اصلــی اســت کــه در ارگ بــم ایــن موضــوع ،در راههــای
فرعــی نیــز رعایــت شــده اســت.
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در ورودی و بیــرون در
تصویــر  .16دو روزنــه در کــف اتــاق بــاالی ِ
ورودی (نگارنــدگان).

تصویــر  .17روزنــه در ورودی ارگ بــم
(نگارندگان).
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تصویر  .20ارگ حاکمنشین راین (نگارندگان).

وجود راه فرار

تصویر  .21ارگ حاکمنشین بم (نگارندگان).

در ارگ رایــن و بــم راه گریــز مخفــی پیشبینــی شــده تــا ســاکنان آنهــا بتواننــد در زمــان حملــۀ دشــمنان
و ســقوط دژهــا از دســت مهاجمــان بگریزنــد .ایــن راههــای گریــز در بعضــی مــوارد در کیلومترهــا دورتــر ســر
برمیآوردنــد .حفــظ امنیــت بیشــتر در ایــن دو ارگ ،فقــط بــه یــك عنصــر دفاعــی بســنده نشــده و الیههــای
مختلفــی بــرای دفــاع درنظــر گرفتــه شــده اســت .ایــن الیههــا درواقــع نظــام شهرســازی را تشــكیل داده و
مقولــۀ دفــاع در شــكلگیری آن نقــش اساســی داشــته اســت .ســبک بنــای قلعههــا بــا وضــع امنیتــی محــل
در زمــان ایجــاد بنــا رابطــه داشــته اســت .ارگهــای حکومتــی بــر قلــۀ تپــه بهنحــوی بنــا شــده اســت کــه
ضمــن قرارگرفتــن در باالتریــن نقطــه بهســادگی و ازطریــق راهــی مخفــی امــکان ارتبــاط بــا خــارج در مواقــع
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ارگ بــه معنــای دژ درون قلعــه ،از عناصــر مهــم «اداری  -نظامــی «شــهرهای ایــران در دورۀ اســامی نیــز بــود
(اروجــی و علیپورســیالب ،)25 :1392 ،فضاهــا ،عناصــر و تأسیســات درون ارگ تــا حدامــکان یــک زندگــی
نیمهمســتقل را بــرای ســاکنان آن تأمیــن میکــرد و بــه آنهــا امــکان ادامــۀ حیــات را درصــورت محاصــرۀ
طوالنیمــدت مــیداد .ارگ درحقیقــت حفاظــت از حاکــم و مأمــوران وی را درمقابــل نیروهــای خارجــی
و مخالفــان محلــی برعهــده داشــت (ســلطانزاده .)286-288 :1365 ،ارگ بهعنــوان مقــر حکومتــی،
جنبــۀ نمادیــن امنیــت دیوارهــا بهشــمار میرفــت و دارای بیشــترین اســتحکامات و امنیــت بــود و ســقوط
آن بهمنزلــۀ ســقوط کل قلعــه یــا شــهر محســوب میشــد (افشــینمهر .)30 :1382 ،در رایــن ،فضاهایــی
شــاخص بهعنــوان ارگ حاکمنشــین در جبهــۀ غربــی قلعــه ســاخته شــده اســت ،ارگ حاکم-نشــین رایــن
دارای پنــج بــرج دیدهبانــی ،حصــاری مرتفــع ،فضاهــای مســکونی و خدماتــی و چــاه اســت (تصویــر.)20
محــل دیدهبانــی قلعــه حاکــم بــم ،از ســه طبقــه تشــکیل شــده و کســی کــه در طبقــۀ فوقانــی قــرار دارد ،تمــام
شــهر بــم و اطــراف و دهــات را تــا شــعاع قابــل توجهــی میبینــد (افشــینمهر .)31 :1382 ،ارگ حکومتــی
بــر قلــۀ تپــه بهنحــوی بنــا شــده اســت کــه ضمــن قــرار گرفتــن در باالتریــن نقطــه بهســادگی و ازطریــق راهــی
مخفــی امــکان ارتبــاط بــا خــارج را ازطریــق ضلــع شــمالی قلعــه در مواقــع اضطــراری دارد .ایــن قســمت از
ارگ خــود بهوســیلۀ حصــار و بــرج و باروهایــی از ســایر بخشهــای قلعــه مجــزا شــده اســت و پــس از عبــور از
ً
دروازه و احتمــاال انجــام کنترلهــای الزم و گــذر از معبرهــای طوالنــی و شــیبدار و عبــور از قســمت نظامــی و
مقــر فرماندهــان دسترســی بــه مقــر حاکــم امکانپذیــر میشــده اســت .ایــن همــه راههــای پیچدرپیــچ و قــرار
دادن مقــر فرماندهــان نظامــی و ایجــاد راههــای مخفــی و ...حاکــی از وجــود تدابیــر شــدید امنیتــی بــرای
ً
مقــر حکومتــی اســت .خانههــای ایــن ارگ کوچــک کــه در ســطوح پایینتــر قــرار گرفتهانــد ،کال رو بــه ارگ
ً
حکومتــی هســتند و ایــن از آن جهــت اســت کــه ا گــر کســی قصــد شــورش و بلــوا داشــته باشــد ،فــورا از ارگ کــه
مشــرف اســت ،دســتور دفــع و رفــع صــادر شــود (همــان( ،)30 ،تصویــر .)21
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تصویــر  .22راه فــرار حا کــم بــه بیــرون ارگ رایــن
(نگارنــدگان).

تصویــر  .23راه فــرار حا کــم به بیــرون ارگ بم (Google
.)Earth

تحلیل و مقایسه تطبیقی استحکامات دفاعی و نظامی دو ارگ (وجوه تشابه و تمایز)

اگرچــه قــاع ایــران طیــف وســیعی از ســازهها بــا کاربردهــای گوناگــون را دربــر میگیرنــد ،امــا طر حریــزی
بســیاری از قــاع برپایــۀ ســاختارهای دفاعــی اســت و اینگونــه از بناهــا بــرای مواقــع ضــروری ،دارای
تأسیســات دفاعــی و نظامــی بودنــد .ولــی اغلــب بهعنــوان محــل ســکونت و برقرارکنندۀ مناســبات اجتماعی
در منطقــه نیــز بهشــمار میرفتنــد (زارعــی و حیدریباباکمــال .)199 :1393 ،ارگ رایــن و بــم نیــز نمونـهای
از قــاع بــا کارکــرد مســکونی و دارای عناصــر دفاعــی هســتند .ایــن ســاختارهای دفاعــی بهدلیــل موقعیــت
ویــژۀ ناحیــۀ کرمــان برســر راههــای خراســان ،سیســتان و مرکــز ایــران ضــرورت داشــت .زیــرا نواحــی پیرامــون
کرمــان از پایگاههــای ثابــت راهزنــان بــوده و ســاخت بســیاری از قــاع کرمــان کارکــرد دفاعــی و امنیتــی
داشــتهاســت (مســتوفی .)99 -101 :1351 ،بنابرایــن اســتمرار و پایــداری آنهــا دربرابــر تهاجــم دشــمنان
و قبایــل یاغــی ،درراســتای کنتــرل و مدیریــت کرمــان و سیســتان ،موردتوجــه حاکمــان در هــر زمانــی بــوده
اســت.

تحلیل ساختارهای بیرونی

ً
 .1یکــی از نخســتین تدابیــر امنیتــی و دفاعــی در مکانگزینــی ارگهــا ،قرارگیــری آنهــا روی تپ ـهای نســبتا
بلنــد اســت .شــهر بــم ازنظــر اقلیمــی در دشــت کویــری واقــع شــده اســت و همیــن مســأله باعــث شــده کــه
کاخ حاکــم در باالتریــن نقطــه ارگ قــرار بگیــرد تــا بــر ســایر نواحــی پیرامونــی خــود تــا شــعاع چندکیلومتــری
تســلط داشــته باشــد و ســایر قســمتها در ســطوح پایینتــری قــرار گیرنــد ،امــا در رایــن باتوجــه بــه موقعیــت
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دروازهی کتکرم
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اضطــراری دارد (افشــینمهر .)30 :1382 ،در ارگ رایــن راه فــرار شــاه یــا حاکــم در خانــۀ حاکــم درنظــر گرفتــه
شــده اســت .ایــن راه فــرار در هنــگام تســلط دشــمن بــر ارگ بــه ســه قســمت راه داشــته اســت؛ یکــی بــه بیــرون
ارگ ،دوم بــه اســتراحتگاه تابســتانی حاکــم بــر فــراز ارگ حاکمنشــین و ســوم بــه بــرج شــمارۀ هشــت و از
آنجــا بــه بیــرون ارگ (تصویــر  .)22در ارگ بــم نیــز ایــن راه مخفــی در ارگ حاکــم ،امــکان ارتبــاط بــا خــارج را
ازطریــق ضلــع شــمالی قلعــه در مواقــع اضطــراری دارد (افشــینمهر .)30 :1382 ،ایــن راه مخفــی در قســمت
ُ
شاهنشــین قلعــه بــوده کــه از پشــت عمــارت چهارفصــل ،راهــی بــه طــرف دروازۀ معــروف به«کتکــرم» کــه
رو بــه شــمال بــاز میشــده اســت و بهنظــر میرســد مخصــوص فــرار افــراد مســتقر در دارالحکومــه در شــرایط
بحرانــی بــوده اســت (تجرب ـهکار( ،)51 :1335 ،تصویــر .)23

|| || 130

ش ــمارۀ  ||7ســال سوم || بهــار || 1398

 .1ورودی اصلــی :ورودی هــر دو ارگ ،کــه باعــث شــکلگیری سلســله مراتــب در شــبکه دسترســی بــه
محــات و فضاهــای مســکونی درطــول گــذر اصلــی اســت .یکــی از مهمتریــن کارکردهــای هــر فضــای ورودی
تأمیــن امنیــت بیــن فضــای درونــی بــا فضاهــای بیرونــی یــک بنــا یــا مجموعــه اســت ،زیــرا ورود و خــروج بــه
هــر بنــای محصــور و بســته تنهــا ازطریــق فضــای ورودی امکانپذیــر اســت .بررســی فــرم ورودی ایــن دو
ارگ دو پارامتــر «عــرض ورودی» و «مســاحت دارای دیــد ،پیچیدگــی فضایــی» متناســب بــا اهمیــت و کارکرد
آنهــا رعایــت شــده اســت .ارگ بــم دارای ورودی کشــیدهتر ،پیچیدهتــر ،کمعرضتــر و دارای دو بــرج در
ابتــدای ورودی نســبت بــه ارگ رایــن ،نشــان از اهمیــت و کارکــرد آن و عــدم امنیــت در منطقــه حکایــت دارد
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ناهمــوار کوهســتانی تمــام قســمتهای حاکمنشــین بــا ســایر قســمتها در یــک ســطح قــرار دارنــد .بهطــور
کلــی ســاخت قــاع روی بلنــدی در ایــران همــواره موردتوجــه بــوده و امــکان تســلط بیشــتر مدافعــان بــر
مهاجمــان را فراهــم میکــرده اســت.
 .2ایــن دو ارگ دارای حصــار مرتفــع و مســتحکمی هســتند کــه از خشــت و گل ســاخته شــده ،ایــن
ً
یشــد .ضخامــت و
حصارهــا معمــوال در فواصــل معیــن و بهویــژه در زوایــا بــا بر جهــای دفاعــی تقویــت م 
ارتفــاع حصارهــا در ایــن دو ارگ ،متغیــر اســت بهطوریکــه حصــار ارگ بــم ،بــا ارتفــاع نزدیــک بــه  18متــر
نســبت بــه ارگ رایــن  7متــر بلندتــر اســت و عــرض مســیر تــردد در قســمت مردگــرد ،درحــدود  6متــر بــوده
اســت کــه در بخشهــای مختلــف ،ایــن عــرض متغیــر بــوده و در فواصــل نامنظمــی بــه بر جهــای منتهــی
شــده کــه دارای ابعــاد و تناســبات متفاوتــی هســتند .در ارگ رایــن ایــن حصــار بــا بیــش از  11متــر ارتفــاع و
پهنــای پنجمتــر امــکان دفــاع را فراهــم میکــرد.
 .3در ایــن دو ارگ ،بر جهــا در محلهــای حســاس ســاخته شــدهاند کــه بــر اطــراف اشــراف دارنــد و
یــا مشــرف بــر ورودیهــای ارگهــا بودهانــد تــا وورد و خــروج افــراد را کنتــرل کننــد .آنهــا از لحــاظ شــکل،
دایــرهای و بــا خشــت و گل ســاخته شــدهاند و بــاالی بر جهــا و دیوارهــا کنگرههایــی ســاخته شــده تــا
مدافعــان بتواننــد در پشــت آنهــا پنــاه گرفتــه و از روزنههــا و مزغلهــا بهســوی مهاجمــان تیرانــدازی کننــد.
طبــق مطالعــات انجامشــدۀ ارگ بــم  38بــرج دیدهبانــی دارد ،امــا ارگ رایــن  16بــرج کــه نشــاندهندۀ
وســعت و اهمیــت راهبــردی ارگ بــم اســت.
 .4از دیگــر تدابیــر امنیتــی و دفاعــی در ساختوســازهای ایــن دو ارگ ،وجــود روزنههایــی بــر در ورودی
کــه امــکان کنتــرل ورود و خــروج افــراد و همچنیــن تیرانــدازی و ریختــن آتــش یــا آبجــوش یــا مــواد مــذاب
را روی مهاجمــان فراهــم میکــرده اســت .در ایــن دو ارگ ،ســاختار روزنههــا ازنظــر فــرم و شــکل بهصــورت
ذوزنقــه ،اریبــی و شــیبدار ســاخته شــدهاند .باتوجــه بــه وســعت و اهمیــت ارگ بــم تعــداد روزنههــای آن
نســبت بــه ارگ رایــن بیشــتر اســت .بهنظــر میرســد تعــداد زیــاد روزنههــا ،بهدلیــل وقــوع نبردهــا و عــدم
امنیــت نواحــی پیرامــون ارگ بــوده اســت .وجــه اشــتراک ایــن دو ارگ در ورودیهــا ،داشــتن روزنــه اســت
بــا ایــن تفــاوت کــه ارگ بــم دارای یــک روزنــه در ســمت راســت ورودی ،امــا ارگ رایــن دارای دو روزنــه در
بــاالی درگاه ورودی ارگ اســت.
 .5در گذشــته اولیــن اقــدام دفاعــی بــرای حفــظ ارگ ،شارســتان ،ربــض و احــداث خنــدق بــوده اســت.
میــزان امنیــت مناطــق مســکونی و حــوزۀ نفــوذ آنهــا را بــاال میبــرده اســت .در ارگ رایــن نیــز وجــود خندقــی
بشــرقی و
کــه عــرض آن بــه  10متــر تــا  15متــر ،عمــق  4متــر و طــول  154متــر در جهــات جنــوب ،جنو 
شــرق ،بخشــی از تدابیــر امنیتــی بــرای حفــظ امنیــت ســاکنان بــود کــه هــم جنبــۀ دفاعــی داشــته و هــم
مســیر بــاران و ســیالب بــوده اســت .در ارگ بــم ایــن خنــدق را کــه عــرض آن بــه  10متــر تــا  15متــر و عمــق 4
متــر میرســیده اســت ،هنــگام یــورش دشــمن پــر از آب میکردهانــد .کــه کارکــرد اصلــی آن دفــاع از شــهر بــه
هنــگام یــورش مهاجمــان بــوده اســت.
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عناصر دفاعی

ارگ راین

ارگ بم

قرارگیری بر بلندی

تسلط در شعاع  7کیلومتری

تسلط بیشتر بر دشت و اطراف قلعه

حصار

مصالح از خشت و چینه دارای

مصالح از خشت و چینه دارای

مردگرد و کنگره

مردگرد و کنگره

برج

دو طبقه-فرم مدور

دو طبقه-فرم مدور

روزنه

ذوزنقۀ اریبی شیبدار

ذوزنقۀ اریبی شیبدار

خندق

عرض بین  10تا  15متر

عرض بین  10تا  15متر

کوچههای باریک

کمعرض-خطی بودن

کمعرض-خطی بودن

حاکمنشین

قرارگیری در بهترین فضای ارگ

قرارگیری در بهترین فضای ارگ

راه فرار

در ضلع شمالی خانۀ حاکم

در ضلع شمالی خانۀ حاکم

ورودی اصلی

دوطبقه

دوطبقه

سازههای درونی

سازههای بیرونی
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وجوه اشتراک عناصر دفاعی دو ارگ راین و بم در استان کرمان
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و بــر اهمیــت نظامــی بــودن آن تأ کیــد دارد.
 .2کوچههــای باریــک :کوچههــای اصلــی در ایــن دو ارگ نســبت بــه کوچههــای فرعــی عریضتــر
هســتند ،بنابرایــن نخســتین دلیــل تنــگ و باریــک بــودن ایــن کوچههــا ،تنظیــم شــرایط محیطــی اســت.
از دیگــر ویژگیهــای شــاخص و قابلتوجــه در ســطح تمامــی معابــر اصلــی و فرعــی ارگهــا ،کیفیــت خطــی
منظــم آنهاســت .ایــن مســأله نشــاندهندۀ ســاخت آنهــا براســاس طر حهــا و نقشــههای از پیــش
تعیینشــده بــوده اســت .از نمونههــای بــارز آن ،بــه کوچــۀ اصلــی ارگهــا میتــوان اشــاره کــرد.
 .3حاکمنشــین :وجــود حاکمنشــین در میــان مجموعــه ارگهــا ،بیانگــر تدابیــر امنیتــی و دفاعــی در
طراحــی ســازمان فضایــی ارگ اســت .ایــن ارگهــا کــه بــرای حفاظــت از حاکــم ،خانــوادۀ او و مأمــوران
تحتنظــر وی درمقابــل نیروهــای خارجــی و مخالفــان محلــی ســاخته شــدهبــود ،دارای اســتحکاماتی
همچــون بــاروی مرتفــع و بر جهــای دیدهبانــی اســت .تفــاوت عمــده ایــن ارگهــا در قســمت حاکمنشــین
اســت بهطوریکــه حاکمنشــین بــم از سـهطبقه در باالتریــن نقطــۀ ارگ واقــع شــده ،امــا حاکمنشــین رایــن
دو طبقــه و همســطح بــا ســایر بناهــای مجموعــه اســت.
 .4تدبیــر دیگــری کــه در طراحــی ســامانۀ دفاعــی و امنیتــی ارگهــا اندیشــیده شــده ،وجــود راه فــرار در
خانــه حاکــم و در محــل ارگ حاکمنشــین اســت .ایــن راه فــرار در هنــگام تســلط دشــمن بــر ارگ بــه بیــرون
راه داشــته اســت .طبــق شــواهد راه فــرار در ارگ رایــن بــه ســه بخــش تشــکیل شــده ،امــا در ارگ بــم تنهــا
یــک راه فــرار در ضلــع شــمالی در خانــه حاکــم قــرار دارد .تنهــا شــباهت راه فــرار در ایــن دو ارگ ایــن اســت
کــه هــردو در خانــۀ حاکــم قــرار دارنــد ،درصــورت کاوش و بررســی در ارگ بــم احتمــال وجــود راههــای فــرار
دیگــری وجــود دارد.
باتوجــه بــه ســاختارهای امنیتــی در ایــن دو ارگ (حصــار ،بــارو ،بــرج ،دروازه ،وجــود راه فــرار ،خنــدق،
روزنههــا و )...تمــام پیشبینیهــای الزم بــرای متوقفکــردن و یــا الاقــل کندترکــردن ســرعت مهاجمیــن
در خــارج قلعــه ،حصــار و داخــل آن اندیشــیده شــده اســت .علــت وجــودی قلعــه بــرای محــل اصلــی ســکونت
ناشــی از عــدم امنیــت منطقــه و جنگهــا و خونریزیهایــی در ایــن منطقــه از ایــران اســت .ســبک بنــای
قلعههــا بــا وضــع امنیتــی محــل در زمــان ایجــاد بنــا رابطــه داشــته اســت.

|| || 132

ش ــمارۀ  ||7ســال سوم || بهــار || 1398

سازههای بیرونی

نتیجهگیری

قرارگیری بر بلندی

بیشتر از  50متر

 50متر از اراضی اطراف بلندتر

حصار

با ارتفاع  11متر

ارتفاع  18متر

برج

تیرکشهای کمتر

تیرکشهای بیشتر

روزنه

دو روزنه در باالی ورودی

یک روزنه در گوشه سمت راست ورودی

خندق

در سه جهت ارگ-با طول کمتر

در جهات ارگ-طول بیشتر

کوچههای باریک

عرض دو متر

عرض بیشتر از دو متر

حاکمنشین

دو طبقه و هم سطح با سایر

سه طبقه در باالترین نقطه ارگ

بناهای ارگ
راه فرار
ورودی اصلی

عرض بیشتر با دو روزنه در باال

عرضکمتر-یک روزنه در بدنه سمت راست

مطالعــات میدانــی و اســنادی نشــان میدهــد کــه ســاختار معمــاری ارگهــای رایــن و بــم از ســه منظــر قابــل
تطبیــق و مقایســه هســتند.
الــف) امنیتــی و دفاعــی :علــت وجــودی ایــن ارگهــا جهــت ســکونت ناشــی از عــدم امنیــت منطقــه
و جنگهــا و خونریزیهایــی اســت کــه در ایــن منطقــه رخ داده اســت ،ایــن ارگهــا بــرای حفاظــت از
جــان حاکــم خانــواده و درباریــان او درمقابــل مخالفــان محلــی یــا منطقــهای ســاخته شــدهاند .درواقــع
میتــوان گفــت حفــظ حاکمیــت و تــداوم حکومــت تحــت هــر شــرایط نقطــۀ کلیــدی در ســاختار سیاســی
جوامــع گذشــته بــوده ،چرا کــه ســقوط حاکــم بهمنزلــۀ ســقوط یــک شــهر بــوده ،بــه همینمنظــور در طراحــی
خانــه حاکــم در ایــن ارگهــا مســائل امنیتــی بهشــدت رعایــت شــده ،بهگونهایکــه در شــرایط محاصــره
یــا نفــوذ دشــمنان بــه محــدودۀ ارگهــا راههــای فــرار بهصــورت مخفــی بــرای حاکــم درنظــر گرفتــه شــده
اســت .ســاختارهای امنیتــی در ایــن دو ارگ نظیــر حصــار ،بــارو ،بــرج ،دروازه ،وجــود راه فــرار ،خنــدق،
روزنههــا و ...تمــام پیشبینیهــای الزم بــرای متوقفکــردن و یــا الاقــل کندتــر کــردن ســرعت مهاجمیــن
در خــارج قلعــه ،حصــار و داخــل آن اندیشــیده شــده اســت ،بهمنظــور تأمیــن امنیــت بیشــتر اغلــب گذرگاههــا
و کوچههــای ایــن دو ارگ بــا پهنــای کــم و پیچدرپیــچ ســاخته شــدهاند تــا ســرعت مهاجمــان کــم شــود
و اغلــب معابــر بهگون ـهای طراحــی شــدهاند کــه درصــورت ورود مهاجمــان آنهــا را بــه اهــداف انحرافــی و
بنبســت هدایــت کنــد.
ً
ب) شــرایط اقلیمــی و ارتباطــی :ازلحــاظ اقلیمــی ایــن دو ارگ در دو منطقــۀ کامــا متفــاوت قــرار دارنــد،
رایــن در یــک منطقــه سردســیری و کوهســتانی در دامنــۀ کوههــای مرتفــع الل ـهزار ،رمشــک ،ســربنه ،واقــع
شــده کــه ایــن ارتفاعــات بهمنزلــۀ یــک مانــع طبیعــی و مســتحکم ســاکنان ارگ را درمقابــل تهدیدهــای
21
مهاجمــان ازســوی غــرب و جنــوب غربــی محافظــت میکنــد ،حــال آنکــه ارگ بــم در یــک ناحیــۀ گرمســیری
بــا پوشــش انبــوه درختــان خرمــا ،بــه بــاالی یــک تپــۀ کمارتفــاع در یــک دشــت وســیع و ســوزان واقــع شــده و
هیچگونــه مانــع طبیعــی بــرای حفاظــت نــدارد و همیــن مســأله باعــث شــده تــا ارتفــاع و ضخامــت بر جهــا و
باروهــای آن نســبت بــه ارگ رایــن بیشــتر باشــد .ازلحــاظ ارتباطــی ایــن دو ارگ در تقاطــع دو راه تجــاری و
بازرگانــی قــرار دارنــد .بهدلیــل قرارگیــری در تقاطــع دو راه ارتباطــی «هرمــز ـ جیرفــت ـ کرمــان ـ مرکــز ایــران» و
«سیســتان ـ بــم ـ ســیرجان ـ فــارس» دس ـتکم در دوران اســامی اهمیــت ویــژهای داشــتند.
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 اروجــی ،فاطمــه؛ و علیپ ورســیالب ،جــواد (« .)1392ســاخت دفــاع شــهری ماوراءالنهــر در قــروننخســتین اســامی (بــا تأ کیــد بــر بخــارا و ســمرقند)» .پژوهشنامــهتاریــخ اجتماعــی و اقتصــادی .ســال
دوم .شــمارۀ دوم .صــص.19-43 :
 اسعدپوربهزادی ،زهرا ( .)1381مروارید دریای کهن .تهران :انتشارات امیررضا. اشــمیت ،اریــک ،ف ( .)1376پــرواز بــر فــراز شــهرهای باســتانی ایــران .ترجمــۀ آرمــان شیشــهگر،تهــران :ســازمان میراثفرهنگــی کشــور.
 افشــینمهر ،وحیــد (« .)1382اصــول حاکــم بــر طراحــی مجموعــه ارگ بــم» ،پیــک نــور ،ســال اول،شــمارۀ  ،4صــص.25-33 :
 باستانیپاریزی ،محمدابراهیم ( .)1355وادی هفتواد .جلد اول ،تهران :انجمن آثار ملی. برســم ،معصومــه (« .)1394تحلیــل فضایــی قــاع روســتایی و شــهری ایالــت کرمــان در دورۀ صفــویتــا قاجــار (برپایــۀ مطالعــۀ مــوردی ارگ رایــن» .پایاننامــۀ کارشناسیارشــد رشــته باستانشناســی .دانشــگاه
جیرفت.
 برســم ،معصومــه و امیرحاجلــو ،ســعید (« .)1394عوامــل امنیتــی مؤثــر بــر ســاختار معمــاری ارگ رایــنکرمــان» .دومیــن همایــش ملــی باستانشناســی ایــران .صــص.1-15 :
 پازوکــی ،ناصــر ( .)1376اســتحکامات دفاعــی در دورۀ اســامی .تهــران :انتشــارات ســازمانمیراثفرهنگــی و گردشــگری.
 تجربهکار ،نصرت (« .)1335داستان هفتواد» .مجلۀ مردمشناسی .سال اول .شمارۀ اول. توحیدی ،محمود ( .)1383ارگنامه .کرمان :مرکز کرمانشناسی. جودکیعزیــزی ،اســداهلل؛ ابراهیمــی ،افشــین؛ و موســویحاجی ،رســول (« .)1394پژوهشــی درمکانیابــی دروازۀ دوم یــا ورودی حاکمنشــین در مجموعــۀ تاریخــی ارگ بــم» ،مجلــۀ صفــه ،شــمارۀ ،4
دورۀ  ،25صــص.71-147 :
 حاجیقاســمی ،کامبیــز (« .)1384کاروانســراها» ،گنجنامــۀ آثــار فرهنــگ معمــاری ایــران .دانشــگاهشهیدبهشــتی ،تهــران :انتشــارات روزنــه.
 حامدکرمانی ،افضلالدین ( .)1373ســلجوقیان و غز در کرمان .تصحیح و تحشــیه :محمدابراهیمباســتانیپاریزی ،تهران :انتشــارات کوروش.
 حســینی ،ا کــرم؛ و فالحمهرجــردی ،مهســا (« .)1395بررســی رونــد شــکلگیری ســاختار کالبــدیشهــای باستانشناســی .دورۀ ششــم .شــمارۀ  .10صــص.141-160 :
فضایــی شــهر هاتــرا» .مجلــۀ پژوه  حناچــی ،پیــروز؛ و آرمــان ،فهیمــه (« .)1392شــناخت ســاختار کالبــدی قلعــه روســتای خورانــق بــارویکــر تأثیرپذیــری از الگوهــای رفتــاری» .فصلنامــۀ مطالعــات معمــاری ایرانــی .شــمارۀ  .4صــص-65 :
.86
 خوشرو ،فاطمه ( .)1387آثار تاریخی کرمان .کرمان :انتشارات ودیعت. -خیام ،محمد؛ و رجبقانع ،علی ( ،)1393از رائین تا راین .کرمان :انتشارات هزار ،آیینه سبز.
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ج) نقشــه و مصالــح :در طراحــی و ســاختار ایــن دو ارگ ،اصــول معمــاری ســنتی ایــران مشــاهده
میشــود ،ازنظــر نقشــه هــر دو ارگ بــه فــرم مســتطیل طراحــی شــدهاند ،امــا ازنظــر ابعــاد ارگ بــم وســعت
ً
بیشــتری نســبت بــه ارگ رایــن دارد .ارگ بــم ازنظــر وســعت و فضاهــای معمــاری تقریبــا نــه برابــر ارگ رایــن
اســت کــه نشــاندهندۀ جمعیــت بیشــتر ،خدموخشــم و ســربازان بــوده اســت .شــرایط اقلیمــی ایــن مناطــق
دلیــل اصلــی انتخــاب مصالحــی نظیــر خشــت و گل بــرای ســاخت ایــن ارگهــا بــوده اســت؛ بهگونهایکــه
در تابســتانها فضــای مســکونی داخــل ارگهــا خنــک و در زمســتان فضــای گــرم را فراهــم میکــرده اســت.
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 داعینــژاد ،فرامــرز ( .)1385اصــول و رهنمودهــای طراحــی و تجهیــز فضــای بــاز مجموعههــایمســکونی بــه منظــور پدافنــد غیرعامــل .مشــاوران بهنــام امی ـنزاده و سیدبهشــید حســینی ،تهــران :مرکــز
تحقیقــات و مســکن.
 دانشــمند ،ســارا؛ و نقــرهکار ،عبدالمجیــد (« .)1392چگونگــی طراحــی ورودی بنــا باتوجــه بــه اصــولشــکلگیری معمــاری آســتانگی» .فصلنامــۀ مطالعــات شــهر ایرانــی اســامی .شــمارۀ نهــم .صــص.79-89 :
 داورپنــاه ،افشــین ( .)1389بازســازی مرد مشــناختی حیــات اجتماعــی قلعــه خورانــق .تهــران :مرکــزمطالعــات و همکاریهــای علمــی بینالمللــی ،وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری.
 دریاگشــت ،محمدرســول ( .)1370كرمــان در قلمــرو و تحقیقــات ایــران .کرمــان :انتشــارات مركــزكرما نشناســی.
 ذکاء ،یحیــی (« .)1374مفهــوم دژ و ارگ یــا هســته مرکــزی ایجــاد شــهرها در ایــران» .مجموعــهمقــاالت تاریــخ معمــاری و شهرســازی ایــران .جلــد اول ،تهــران :ســازمان میراثفرهنگــی کشــور.
 راعــی ،حســین (« .)1391بر جهــای دیدهبانــی :عناصــر نوشــناختهای ازنظــر دفاعــی حومــه نیاســرکاشــان» .نشــریۀ مرمــت آثــار و بافتهــای تاریخــی ،فرهنگــی .ســال دوم .شــمارۀ چهــارم .صــص.47-65 :
 رسولی ،هوشنگ ( .)1389ساختار شهرها و برونشهرهای کهن .شیراز :نوید شیراز. رهنمایــی ،محمدتقــی و پروانــه ،شاهحســینی ،)1386( ،فرآینــد برنامهریــزی شــهری ایــران .تهــران:انتشــارات سمت.
 زارعــی ،محمدابراهیــم؛ و حیــدری باباکمــال ،یــداهلل (« .)1393اهمیــت قــاع و اســتحکامات دورۀامنیــت حاشــیۀ غربــی کویــر لــوت» .پژوهشهــای باستانشناســی
قاجــار منطقــۀ شــهداد در برقــراری
ِ
ایــران .دورۀ چهــارم .شــمارۀ  .6صــص.195-211 :
 ســتوده ،منوچهــر ( ».)1340اســتحکامات ســرزمین ایــران در دورۀ اســامی» .مجلــۀ فلســفه کالم وعرفــان .شــمارۀ  .6صــص.348-358 :
 سعیدیان ،عبدالحسین ( .)1387شناخت شهرهای ایران .تهران :انتشارات علم و زندگی -آرام. سلطانزاده ،حسین ( .)1365مقدمهای بر تاریخ و شهرنشینی در ایران .تهران :نشر آبی. شاطریان ،رضا ( .)1388اقلیم و معماری .چاپ دوم ،تهران :انتشارات سیمایدانش. طاهبــاز ،منصــوره ( « .)1374اصــول یــك معمــاری کویــری» .مجلــۀ صفــه .دورۀ پنجــم .شــمارۀ 19و  .20صــص.78-89 :
 غالمیدهقــی ،علــی (« .)1382جغرافیــای تاریخــی شــهرهای راه ابریشــم ،از بغــداد تــا کاشــمر».قســمت دوم .فرهنــگ جهــاد .شــمارۀ  .33-34صــص.318-284 :
 فرجامــی ،محمــد (« .)1390سیســتم و ابــزار دفاعــی در دژهــای ایــران اســامی  -مطالعــه مــوردی:دژهــای اســماعیلیه در منطقــه قهســتان» .مجلــۀ مطالعــات فرهنگــی اجتماعــی خراســان .شــمارۀ .9
صــص.107-139 :
 فر حبخــش ،مرتضــی؛ و صفامنصــوری ،هــادی (« .)1395بازشناســی اســتحکامات دفاعــی ارگبــم» .پژوهشهــای باستانشناســی ایــران .شــمارۀ  .10دورۀ ششــم .صــص.211-231 :
یهــای اســتان کرمــان -شهرســتان بــم ( ،)1382تهــران :ســازمان
 فرهنــگ جغرافیایــی آباد جغرافیایــی نیروهــای مســلح ،تهــران.
 قبادیــان ،وحیــد ( .)1380معمــاری در دارالخالفــه ناصــری (ســنت و تجــدد در معمــاری معاصــرتهــران) .تهــران :پشــوتن.
 محالتی ،محمدمهدی ( .)1365جغرافیای شهر بم .جلد اول ،تهران :نشر اسالمی. مختاری ،اسکندر ( .)1384پروژۀ نجاتبخشی ارگ بم .تهران :پایگاه پژوهشی ارگ بم. -مســتوفی ،احمــد ( .)1351شــهداد و جغرافیــای تاریخــی دشــت لــوت .تهــران :انتشــارات دانشــگاه
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تهــران.
 مــازاده ،کاظــم؛ و محمــدی ،مریــم ( .)1385قــاع و اســتحکامات نظامــی (دایرةالمعــارف بناهــایتاریخــی ایــران در دورۀ اســامی) .تهــران :پژوهشــگاه فرهنــگ و هنــر اســامی.
 مهجــور ،فیــروز و خالدیــان ،ســتار (« .)1391بررســی باستانشــناختی قــاع قهســتان» .مجلــۀمطالعــات باستانشناســی .دورۀ  .4شــمارۀ  .6صــص.141-158 :
 نجمــی ،شــمسالدین (بیتــا)« .شــاهان صفــوی و کرمــان» ،مجلــۀ تاریــخ و جغرافیــای تاریخــی.صــص.585-592 :
 ورجاونــد ،پرویــز (« .)1352خشــت و نقــش عامــل پوشــش و انــدود در حفــظ بناهــای خشــتی» .مجلــۀهنــر و مــردم .شــمارۀ  .133صــص.2-6 :

