
 93 -11، ص  4931، پاییز 41مهندسی عمران و معماری ایران ، شماره در  پژوهش
ISSN: 2475-3673  

http://www.Racj.ir 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 چکيده

دهد که از دیرباز، استحکامات دفاعی متنوع به دالیل امنیتی، اقتصادی مراجعه به سوابق تاریخی شهر ها نشان می

ای بوده است. به عنوان مثال می توان به دروازه، حصار، بارو و خندق اشاره نمود. و اجتماعی دارای اهمیت ویژه

گیری اولیه معماری و بافت شهری و در ارتباطات شکل مفیدی اطالعات دفاعی، یساختارها این یمطالعه

و تاثیر آنان  دفاعی هایساختار بازشناسی و معرفی با هدف  حاضر، مطالعه ی .داد خواهد ارائه گسترش شهرها

آوری تحلیلی و جمع -در این پژوهش روش تحقیق، از نوع توصیفی .گرفت بر گسترش کالبدی شهر قم  صورت

اطالعات به شیوه کتابخانه ای بوده و با بهره گیری از مستندات تاریخی از جمله سفرنامه ها و اسناد تصویری و 

ا ههمچنین استنباط های عقلی به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان دادند که حصار

. اندکنترل دسترسی ها و توسعه های شهر قم موثر بوده های تحت نفوذ وهای شهر قم در تعریف قلمروو دروازه

هزار سال قبل  6تا  4این استحکامات در قره تپه، شاملِ قلعه کوچکی با حصار و برج، در چهار گوشه آن از حدود 

ها در مکان کنونی شهر قم مربوط به دوران ناصرالدین شاه ترین آنمیالد، قلعه دختر در دروان ساسانی تا جدید

ای شکل عمدتا گسترش شهر قم تا دوره حصارهای بیضی و دایره همچنین به دلیل وجوداند. اجار وجود داشتهق

ها، قاجار هماهنگ با این اشکال بوده است و در دوره پهلوی و دروان معاصر به دلیل از بین رفتن حصار و دروازه

 خود گرفته است.  شهر شکل خطی با ساختارهای موازی به

 دروازه ها ، ورودي شهري ، قم ، حصار ، برج و بارو . :يديکل واژگان
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 2وحيده امامی پور، 1احسان حسين پور

ناسی ارشد مطالعات معماری ایران دانش آموخته مهندسی معماری و دانشجوی کارش 1

 ایران.-دانشگاه آموزش عالی هنر و اندیشه اسالمی قم
دانش آموخته مهندسی معماری و دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات معماری ایران  2

 ایران.-دانشگاه آموزش عالی هنر و اندیشه اسالمی قم

 
 نام نویسنده مسئول:
 احسان حسين پور

 هاي ایرانگيري کالبدي شهری در شکلنقش استحکامات تدافع

 )مطالعه موردي: دروازه هاي قم( از گذشته تا امروز
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 مقدمه

 و کردهمی عمل غرب و شرق بین پلی تاریخ، همچون طول در اجتماعی شرایط جغرافیایی خاص موقعیت دلیلبه ایران، سرزمین

 دفاعی، استحکامات رو ایجاداین از و است بوده خارجی مهاجمان و داخلی اقوام و قبایل نماییقدرت همواره شاهد ها،ویژگی این دلیلبه

 ایجاد ها وروش بهترین اتخاذ با اندداشته نظر در همواره ایران مردم براین اساس، .آیدمی شماربه سرزمین این فرهنگ و تاریخ از بخشی

 استحکامات شناسی،ریخت نظر (. از717 :1731بایستند )پازوکی،  مهاجمین مقابل سیل در دفاعی مهم نقاط در دفاعی بناهای ترینمناسب

 قالع -7 مانند؛ غار های صخر قالع و غارها -2 ها؛دروازه و هادیوارها، خندق -1شوند: تقسیم می گروه چهار به ایران سرزمین دفاعی

 اسطور هایریشه حصار، د(. ایجا101: 1736)پازوکی،  ای(،یا جلگه دشتی هایروستاها )قلعه و شهرها دفاعی استحکامات -4کوهستانی؛

)کریستین « سازیمی داری دیوار باروی و حصاری محافظ، دیواری انبارها، ها،خانه جاآن»وندیداد آمده:  در کهچنان داشته، ایران زمین در های

)کالیس، « است آغازشده مختلف هایو نقشه هاطرح با .م.ق سال هزار سه از حصاردار، گروهی مساکن ایجاد ایران، در(. »704: 1716سن، 

(. در نتیجه سراسر سرزمین ایران، قلعه، برج، بارو، ارگ، کهندژ، دربند، خندق و دروازه و نظایر آنها از ناامنی محیط زندگی و 161: 1711

کیانی، ندگی است )کند. البته بیشتر شبکه دفاعی ملی و مردمی برای باز دارتوجه و تدبیر آگاهانه ایرانیان به مالحظات دفاعی حکایت می

1710.) 

ها و برج و بارو بودند، قم در روزگار کهن بوده است. در قدیم ناحیه قم را به علت نمونه این گونه شهرهای که دارای حصارها، دروازه

های متتعدد ه)دروازه( برای قم ذکر کرده است و این شهر را دارای درواز "درب 17"نامیدند. تاریخ قم می "چهل حصاران"بسیاری دژها 

 از یک عبور با برابر مفهومی " دروازه" گذشته دهد. درها در ردیف پایتخت امپراطوری عباسی قرار میبرخودار است و شهر را از حیث دروازه

 ممکن هامروز .شدهمی ارائه و پیوند خورده رسیدن حس یا رسیدن مفهوم با عموماً و داشته است درونی فضای یک به ورود و بیرونی فضای

 روانی نظر و از گرفته شکل تدریجی صورت به مجموعه یک از بیرون رسیدن، حس القای اما نشود، داده نشان دروازه رسیدن با حس است

 شودمی شامل را حالتی هر خاص صورت به نبوده و توجه مورد آن عام معنای به دروازه امروز در نتیجه .کندمی بیشتر را مسافر خاطر امنیت

شود.  داده نشان غیره و نماد یک فضای ویژه، یک نما، جداره، بنا، بو، رنگ، با توانداحساس می این کند. منتقل را رسیدن حس انسان که به

های شهر با سرعتی کنترل نشده کالبدهایی خود به خود و نابسامان یافتند و بسیاری حتی مفهوم شناخته شده در رهگذر تقریباً همه فعالیت

های شهر هیچ جای آن تفاوتی را که نشان دهند ای گسترش یافتند. در نتیجه در لبهرا از دست دادند. شهرها به شکل نسنجیده دیرین خود

از بین رفته  "دروازه شهری"و عمالً مفهوم و نمود  ایای باشد، در خود نداشت. در شهرهای نوین، فضاهای میان شالودهورود به محیط تازه

و با توجه به اهمیت شالوده شهر، در شهر امروزی نیز ورودی باید جزوی از استخوان بندی شهر باشد که در پیوند با بافت  است. بر این اساس

ها دارد که دروازهپردازد و اذعان میها )ورودی و حصار شهر( قم میشهر است. در نتیجه این مقاله به بررسی و تحلیل تغییر و تحوالت دروازه

 گردد، تأثیر گذاری متناهبی داشته است.ار شهری، امنیت و دیگر موارد شهری که در ادامه تحقیق ذکر و بررسی میبر وسعت و ساخت

 با توجه به اهداف فوق الذکر این پژوهش در صدد پاسخگویی به سؤاالت ذیل است: 

ا دوران معاصر چگونه بوده است؟ علل ها( شهر باستانی قم از پیدایش شهر تو حصارهای شهر )ورودی هاتغییر و تحوالت دروازه -1

 تغییر و تحوالت چه بوده است؟

وضعیت اجتماعی، امنیتی، فرهنگی و اقتصادی شهر باستانی قم از دوران کهن تا امروزه چگونه بوده است؟ آیا این وضعیت بر  -2

 های )ورودی شهری( تأثیر داشته و اثر گذار است؟دروازه

 باشد:به شرح زیر میهای مورد بررسی این پژوهش فرضیه

 های اهمیت شهری قم دیوارهای آن بود.از جمله نشانه -1

 اقتصادی در آن شهر بود.-سیاسی-ها حاکی از حد باالی حیات و نشات اجتماعیتعداد دروازه -2
 

 ضرورت و اهميت

ند و کردبه شهر ایفا میای در شخصیت بخشی یابیم که استحکامات دفاعی نقش عمدهبا نگاهی به گذشته و ساختار شهرها در می

ته های ناخواسها و توسعهتوانند در تعریف قلمروهای تحت نفوذ و کنترل دسترسیها میساختند. حصارها و دروازهتصویر برجسته شهر را می

های برون شهری به عملکرد ها محل انتقال و تبدیل کارکردهایدهند. از سویی دیگر دروازهشهر مؤثر باشند و تصور افراد را از امنیت افزایش می

اند، این سلسله مراتب به لحاظ عملکردی موجب اتصال فضای بیرون شهر به فضاهای درون شهری و به وجود آورندهِ سلسله مراتب ورود بوده

از ن ابرایاند. بنداخلی و شالوده اصلی شهر و از نظر بصری موجب محصور شدن تدریجی فضا و تبدیل تدریجی آن به فضاهای شهری بوده

سویی شناخت کارکردهای تدافعی متنوع و از سویی درک بهتر کارکردهای کالبدیِ استحکامات دفاعی در گسترش و تحوالت شهرها از 

 ای برخوردار است.اهمیت و ضرورت ویژه
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 روش تحقيق
ده و با بهره گیری از مستندات تحلیلی و جمع آوری اطالعات به شیوه کتابخانه ای بو-در این پژوهش روش تحقیق، از نوع توصیفی

 تاریخی از جمله سفرنامه ها و اسناد تصویری و همچنین استنباط های عقلی به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده است.

 

 پيشينه پژوهش
است که تحت های نهم و هشتم قبل از میالد سهم اصلی در توسعه شهرسازی حصاردار در ایران به عهده معماران اورارتویی در قرن

های بعد پایه و اساس معماری کوهستانی ارامنه ای در ایجاد استحکامات دفاعی به وجود آوردند که در قرننفوذ معماری بین النهرین شیوه

 های مرتفعهای نزدیک به هم و روی سطح طبیعی زمین با دیوارهای بسیار محکم و بامهای فشرده و خانهشد. شهرهای اورارتویی با طرح

م های مستحکاند و به این ترتیب استفاده از عوارض طبیعی زمین به ندرت صورت گرفته است. اطراف بناها که با دیوارها و برجایجاد شده

کیلومتری ماکو که روی یک توده مسطح از مواد مذاب منجمد بنا  76اند، پیش آمده و صاف هستند، مانند قلعه سیاه در دفاعی احاطه شده

ای از معماری کهن و دوره میانی اورارتویی و های ارزندهواقع در جنوب غربی خوی نمونه نمونه 1(. قلعه گاوور131: 1710کیانی، شده است )

های ششم و پنجم قبل از میالد است که پیش از طلوع اقتدار هخامنشیان و در زمان مادها ایجاد شده ای جدیدتر از آن در قرننیز مرحله

 (.132: 1710است )کیانی، 

اولین اقوامی هستند که گذر تاریخی خود را از مرحله جوامع ساده روستایی، ایلی به جامعه شهری « دولت ماد»اقوام آریائی با تشکیل 

های بسیار در فالت ایران است: هگمتانه، هگمدان، همدان. هگمتانه هم شباهت« قدرت-شهر»رسانند. در چنین گذری اولین شهر به انجام می

داند و هیچ دولتی را به جز خود به رسمیت دارد و هیچ شهری را در ستیز با خود نمی« نینوا»و « بابل»و هم نگاهی فراوان به « آور»شهر  با

(. شهرهای دوره ماد دارای حصار، خندق، دیوار و متأثر از شهرهای عهد آشوریان بود؛ نمونه بارز آن دهکده 5: 1717شناسد )حبیبی، نمی

 (.115: 1731اشان( است که تبدیل به شهری مستحکم گردید )شیعه، سیلک )ک

های در قرن چهارم قبل از میالد که برابر آغاز فرمانروایی هخامنشیان است به علت توسعه شهر و تغییر فنون جنگی و دفاعی، برج

ماری قلعه سازی هخامنشی هنوز هم در تخت (. نمونه مع131: 1710اند )کیانی،ای قدیمی شدههای نیم دایرهمستطیل شکل جانشین برج

ت )کیانی، شده اسجمشید قابل شناسایی است؛ زیرا تخت جمشید عالوه بر آنه کاخ مسکونی پادشاه بوده، قلعه بسیار محکمی نیز محسوب می

مایز اجتماعی وجود داشت (. شهرهای هخامنشی دارای حصار و دروازه بود. شارستان و ربض و کهندژ، به دلیل وجود طبقات مت137: 1710

 (.116: 1731)شیعه، 

برج و باروهای حصار شهرها در دوره اشکانیان غالباً به شکل دایره بود، مانند: شهر شیز در آذربایجان که در دوره اسالمی بنام تخت 

ای را بر اشکانی برج و باروی دایره(. دولت 45: 1711سلیمان نامیده شد و شهر اردشیر خوره که در دوره اسالمی به گور معروف شد )رسولی،

 (.1717ای را ایجاد کرد )حبیبی، کشید و برای نخستین بار در تاریخ، شهر دایرهاطراف شهرها می

کردند، یکی طرح مدور )گرد( و دیگری طرح مسطتیلی یا ساسانیان در ساخت شهرهای خود از دو نوع طرح و پالن استفاده می

ای مستطیلی روم(. در همه شهرها چه گرد و یا مستطیلی، دارای چهار یا دو دروازه و دژ یا کهندژ هستند که هیپوداموس )تقلید از شهره

گرفته است. و همچنین شارستان در اطراف کهندژ و ربض قرار می« پالن گرد»و گاه در میان « پالن مستطیلی»بسته به نقش شهر در گوشه 

دارای سیستم دفاعی مستحکمی بودند، و دارای دیوارهای ضخیم با برج و باروهای مستحکم بوده،  در خارج از شهر قرار داشتند. این شهرها

ای روی آن قرار داشت و یا به دریا منتهی کوهی که قلعه-ساختند کا از یک جهت به موانع طبیعی مثل رودخانهو گاهی نیز شهر را طوری می

های نیمه گرد جلوتر از دیوار دفاعی هستند که بسیار نزدیک به یان معموالً دارای برج(. استحکامات دفاعی ساسان1733شد )خسروزاده، می

 (.134اند )همان، هم ساخته شده

 اجتماعی، سیاسی، حیات و شهری و معماری فضاهای کنش برهم از صورت ترکیبی به شهر موضوع شناسی، باستان تحقیقات در

 مؤثر شهری بستر تحوالت در را و تاریخی اجتماعی (، جغرافیای1731شهمیرزادی ) ملک ت.اس قرارگرفته بررسی مورد و فرهنگی اقتصادی

 و حیدری زارعی کنند.می مطرح را مذهب و فنون و صنایع هایپیچیدگی تجارت، و روابط اقتصادی سیاسی، سازمان نظیر مفاهیمی و دانسته

 اجتماعی امنیت برقراری در را قالع این اهمیت و قرارداده مورد بررسی شهداد ةمنطق در را قاجار دورة استحکامات و قالع (،1717باباکمال )

 در تصویر روایت به را استحکامات دفاعی و ها( دیواره1711(. کیانی )115-211: 1717کنند )زارعی و حیدری باباکمال، می بیان منطقه

پازوکی  پردازد.می ایران در اسالم از بعد و قبل دوران در دفاعی ارهایدیو معرفی اختصاری به همچنین، کند؛می معرفی آن از خارج و ایران

 کرده بررسی پژوهی تاریخ منظر از را شهر تبیین (، دغدغة1717) راد کند. باستانیمی معرفی ایران در را دفاعی استحکامات (، انواع1736)

                                                           
1 Gavur 
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 داده را ارائه ارگ شناسی گونه و تاریخ پژوهش، از بخشی در همچنین، کند؛می دنبال دورة اسالمی تا باستان دورة از را شهر تاریخ سیر و

 و نظامی عامل را شهرها گیری شکل عوامل از و یکی دانسته متنوع منشأ دارای ایران در را شهرنشینی (، پدیدة1711) فر یوسفی .است

 ویژه به صورت که را عواملی از ایمجموعه است الزم ایران تاریخی شهرهای از هریک مورد در است که آن بر او داند.می دفاعی تأسیسات

کرد )یوسفی،  بازشناسی نظر مورد روند در را عوامل آن از تأثیر هریک و قرارداد پژوهش مورد اند ایفاکرده نقش شهری جامعة پیدایش در

 قرارداده خود مطالعة موضوع ها راآن ماریمع عناصر و خاص شهرهایی از هاییبخش عمدتاً محقّقان از بسیاری حال، (. این145-130: 1711

ها )ورودی و حصار شهر( قم و تأثیر آنان بر وسعت، ساختار شهری و امنیت تحقیق حاضر به بررسی و تحلیل تغییر و تحوالت دروازه .اند

 پردازد.می

 

 پيشينه قم در منابع و متون تاریخی
 شده برگردانده فارسی به نه هجری قرن در که است عربی به هجری چهار نقر در" قم تاریخ "قم شهر درباره تاریخی سند ترینکهن

 قم شهر به خاص طور به که است سندی ترینقدیمی شده، هجری نوشته 731 سال در که کتاب (. این111: 1733است )دانش پژوه، 

 هجری سه قرن نویسنده الفقیه ابن از شودمی هدید اسالمی آثار در قم نام که موردی ترین(. قدیمی147: 1736است )سعید نیا،  پرداخته

 به متعلق شهری عنوان قم به از هجری سه قرن در بالذری و یعقوبی .است کرده نقل قم بزرگداشت در امیر المومنین از حدیثی است که

 در که شهرستان نام به محلی در و است داشته قرار اسالمی دوران قم جنوب در باستانی (. قم15: 1733)فقیهی،  برندمی نام اسالم از قبل

 شمالی مناطق در نام ممجان به دهی محل در قم جدید شهر .است داشته قرار بوده مستحکم دژ دارای و باستانی قم نشین مرکز حاکم واقع

 دهد:می توضیح و است کرده دیدن منطقه این از هجری قرن سه در یعقوبی .نامیدندمی نیز شهرستان باب را ممجان است. یافته تکوین

 از مردمی آن در و اشعریان از سپس و مذهج از هستند قومی اندچیره آن بر که اهالی و ... جلیل القدر است شهری مینجان، بزرگ شهر

 (.41: 1756دارند )یعقوبی،  سکونت نیز کهن هایعجم

 تا که داشت، وجود متعددی هاینیز آتشکده مزدیجان و ممجان در و آتشکده 16 ابراشتیجان و آتشکده 12 ساسانی دوران قم در

 سال به شده نوشته قم داراالیمان در ایالت و طوایف کتابچه (. در11: 1761بود )قمی،  روشن هاآن در مقدس آتش اسالمی اولیه قرن

 که هجری 83 نهس در .پرداختندمی جزیه و بودند مجوس قم سکنه اسالم ظهور ناصری آمده است. در مجموعه از هجری 1215-1216

 واگذار محمد اشعث بن الرحمن عبد حجاج به قندهار و کابل حکومت و یوسف حجاج به عراقین حکومت وقت، مروان خلیفه الملک عبد

شدند.  ساکن هجری 94 در قم ناحیه در قبیله اشعری و شدند پراکنده الرحمن عبد سپاه و شد جنگ الرحمان عبد و یوسف بین .شودمی

کند )قمی، می مطرح داشته نام " فاذار یزدان " که شتیجان ابر دژ دهقان یا پذیرش رئیس و استقبال با همراه را هاآن رحضو قمی حسن

 گبران بین منازعه در (. اعراب244)همان:  کردند نزول موی از هاییخیمه در و شدند مستقر قم صحرای در (. این قوم ابتدا73: 1761

 دیه" فاذار یزدان" دهند.می زمین اعراب() آنها به و شدند هاایرانیان( آن) طبع مطبوع و کنندمی مجوسان مایتح دیالمه با قم( ایرانیان)

سر  اعراب() پس این (. از244)همان:  کرد اقطاع هاان بین را فرابه سپس و جمر روستای سپس و تعیین کرد ایشان مسکن برای را ممجان

 را مجوسان کلی به و سازندمی و بارو بنا شهر برای و بکشند را عجم اشراف و کنندمی مغلوب را مجوسان نهایت در و گذارندمی ناسازگاری

 قبول به وادار را کمره() تیره منطقه کشاورزان بندها و سدها با شکستن سپس و .کنندمی تصرف را مزارعشان و قرأ و کنندمی دخل بی

 رودخانه تا کنار را آن هایساختمان (. و245کنند )همان: می آباد را شهر و نهندمی بنیان ار رونقی پر و کشاورزی کنندمی کمتر آب سهم

 رودخانه به و نشستندمی آن در تفرج و نزهت به جهت که بود هاکوشک و سراها قم رودخانه کنار بر را سعد آل اشراف و دهندمی گسترش

 قرن آخر دهه دو به مربوط قم اسالمی شهر بنای ( پس75کردند )همان: می نظر آن در گشتند ومی مشرف ربیع فصل در باغات() بساتین و

 اشعری اعراب .شد شهری بزرگ به تبدیل قرن دو عرض در شدمی خوانده نیز" شهرستان باب "که ممجان باستانی ده و هجری است اول

 خلفای عهد در هاشم بنی سادات نتیجه در فرستادندم میقائ حضرت وکالی و رضا امام خدمت به را خود امام سهم و بودند مذهب شیعه

(. در اواخر 35: 1764دادند )مدرسی طباطبایی، می قرار خود اقامت محل را قم شدمی ها تنگآن کاربر که جا هر در عباس بنی و امیه بنی

 قم در شهر رفتمی به خراسان خود ادربر دیدار قصد به که هشتم امام رضا امام حضرت خواهر معصومه، فاطمه حضرت قرن دوم هجری

 کردند نزدیک بلبالن باغ به را خود مساکن تدریج به مردم آن وقت شد. از سپرده خاک به بابالن باغ در و کرد رحلت قم در و گردید مریض

 هایقسمت در شهر هایاختمانس زمان مرور اثر در رو این از گردند. برخوردار وی قبر زیارت از باشند و نزدیک معصومه حضرت مدفن به تا

 افزایش برابر سه به تعداد روستاها و برابر دو به منطقه آبرسانی تعداد هجری دو قرن در شدند. غربی طرف متوجه مردم و ماند مشرق متروک

 (.145 :1736)سعید نیا،  یافت ایمالحظه قابل و پیشرفت رونق قم پهنه در نشینی شهر و کشاورزی هجری سه قرن در و یافت
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 شکل گيري شهر قم و تحوالت کالبدي، ساختاري
دشت قم در منتهی الیه شمال غربی کویر بزرگ ایران قرار دارد و یکی از عناصر مهم طبیعی آن رودخانه قمرود است که از جنوب 

راه قدیم قم به  هایگاهنزل غربی به سوی شمال شرقی جریان دارد. این رود پس از گذشتن از شهر قم در محلی به نام پل دالک که از م

، قمرود در بستر روندمی. در این صحرا هر دو رودخانه به زمین فرو شودمیروان  مسئلهتهران بوده است، به رود ساوه پیوسته وبه صحرای 

ات وشکل شهر قم به رودخانه . حیاندنوشتهرا برای کل مسیر رودخانه  هاناماز دانش پژوهان همه  ایپارهخود هر جا به نامی مشهور است، ولی 

شکل  .است رفتهمییا خرابی  آن وابسته بوده و با هر فراوانی یا کمبود آب ویا دگرگونی در چگونگی آبیاری به سوی آبادانی و هایجویو 

شهر در دوران -1: ددر مقاطع زمانی مختلف به شرح زیر مورد بررسی قرار دا بایستمیگیری شهر قم را بنا به تحوالت کالبدی و ساختاری 

، شهر در دوران پهلوی -5، شهر در دوران قاجاریه -4، شهر در دوران اسالمی قرن چهارم هجری -7،شهر در دوران اولیه اسالمی -2، ساسانی

 شهر در دوران معاصر -6

و گردد، با حملة او، قم رمیبنابر گزارش تاریخ قم، سابقة سکونت در این شهر، به پیش از حملة اسکندر باز :شهر در دوران ساسانی

ه ک به ویرانی گذارد، تا اینکه با توجه قباد ساسانی به ایالت مستقلی در مرکز ایران تبدیل شد و شهر قم نیز با ساختاری همچون شهر مدائن،

به صورت قلعه و دژ در  شهر در دوران ساسانی به عنوان یک مقر حکومتی های نزدیک به هم بود، مرکز این ایالت شد.ای از شهرکمجموعه

عادی احاطه کرده بود. بخش اصلی شهر به نام شهرستان و محیط  هایساختمانمردم و  هایخانهمرکز قرار داشته و محیط پیرامونی آن را 

عدد ی متنقش حکومتی داشته و به منظور اداره دشت قم و روستاها عمدتاًسکونتی  . این مرکزیت شهری وشدمیپیرامونی آن ربض نامیده 

 .دعنصر حفاظتی آن بو تأثیرنداشت و همه عناصر شهر تحت  تأثیرشکل گیری شهر  آن احداث شده بود. در این زمان هیچ عنصر طبیعی در

 یرامونیپ باغات و سکونتی  ساختار اصلی شهر در این دوران با توجه به مرکزیت حکومتی شهرستان و توسعه ربض و محالت بندی و استخوان

صورت روستاهای ویران و پراکنده به حیات در جریان فتح ایران، قم نیز از خرابی، جنگ و گریز مصون نماند و به. (1شد )شکل می نتعیی آن

ها، که ( تا اواخر قرن اول و اوایل قرن دوم هجری، ساکنان این دهکده241و  41، 41، 46-44 ص، 1715خود ادامه داد. )ر.ک. اشعری قمی، 

، 1715شدند، )اشعری قمی، دادند، عموماً زرتشتی و دهقان بودند و اگرچه از شهروندان والیت اصفهان محسوب میتشکیل می مجموعاً قم را

های ( اما تقریباً از نگاه حکومت اموی، فراموش شده و از هر لحاظ، به خود واگذاشته شده بودند. ریاست محلی و مذهبی دهکده612 ص

بود که برای حراست و دفاع از این منطقه، در مقابل راهزنان دیلمی، حصارهایی ساخته بود. « یزدان فاذار»نام مذکور نیز در دست شخصی به 

ها را پذیرفت و با آنان به عنوان ساکنان ماندگار قم، ن( پس از ورود اشعریان، یزدان فاذار نخستین گروه آ12-10 ص، 1715)اشعری قمی، 

ا درگذشت یزدان فاذار و دیگر بزرگان زرتشتی، اختالفات میان اعراب اشعری و ایرانیان باال گرفت و سرانجام، پیمان دوستی و پشتیبانی بست. ب

شدند. ( و از این پس، اشعریان قریب سه قرن حاکمان واقعی قم محسوب می324و  302 ص، 1715قم به دست اشعریان افتاد )اشعری قمی، 

 (.612 ص، 1715)اشعری قمی، 

 

 
 ب                                                         الف     

 ساختار شهر قم در دوران ساسانی منصوب به دوره ساسانی( ب( نقشه) قلعه دختر( : الف1شکل 

 

 شهر یگیر شکل. گرددمی برخوردار بیشتری رونق از ربض و شودمی تخریب شهرستان اسالم، پیروزی با: اسالمی اولیه دوران در شهر

 به که شهر این. دادمی سازمان را قم شهر اولیه هسته هجری سوم قرن در شد،می نامیده شهرستان باب که ممجان روستای در بزرگی

. یافت متدادا غربی شمال در رودخانه لبه تا و کرد پیدا زیادی توسعه ممجان روستای یافتن مرکزیت با بود، گرفته شکل روستا شش مرکزیت

 و شد آغاز ممجان آتشکده محل در( مسجد) مذهبی مرکز اولین گیری شکل با برهه این در اسالمی حکومت استقرار و شهر ساختار تغییر

 گریعس حسن امام مسجد یا عتیق مسجد نام به مسجد این. کرد پیدا امتداد رودخانه کنار تا شده ساخته سراهای و هاساختمان با شهر توسعه

 نقش عمدتاً که شهر دور تا دور باروی و برج -1: است بوده متأثر زیر اصلی عناصر از دوره این در شهر(. هجری 111 سال) شدمی نامیده
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 امتداد در که شهر هایدروازه - 7.بود داده جای خود در را مذهبی و فرهنگی و تجاری بخش که شهر اصلی مرکز -2 داشت، ایمنی و حفاظتی

 شهر مرکز پیرامون در محالت و مسکونی نواحی -4 شد،می وصل شهر مرکز به هاییراه یا دروازه هر پیرامون محیط به شده خارج محورهای

 صورت به و شهر مرکز در آن مهم عناصر و بود برخوردار شعاعی ساختاری از دوره این در شهر -5. بود شده محصور بارو و برج با و داشت قرار

 هادروازه از قم تاریخ(. الف -2 شکل) داشت قرار پیرامون به مرکز از منتخب و شعاعی ارتباطی هایراه تأثیر تحت که شدمی دیده ایهسته تک

 عراق راه اشعری، عبدویه درب از همدان راه جامع، مسجد درب از آبه و ساوه راه ری، درب از خراسان راه است؛ برده نام قم متعدد هایراه و

 کنار در اشعری، سعد بن احوص ولد درب از کاشان راه و اشعری، آدم بن علی بن حسن درب از قم جبال راه اشعری، عامر بن نصر درب از

 (.66-62 ص ،1715 قمی، اشعری) بودند هاراه ترینمهم از دیگر، درب هفت

 ممجان از جامع مسجد استقرار سیاسی دالیل به عمدتاً عباسی، و اموی خلفای حکومت دوران در(: چهارم قرن) اسالمی دوران در شهر

 سوی نآ در بزرگی شهر گیری شکل و توسعه موجب کمیدان در جامع مسجد و خلیفه حکام و والیان استقرار با و گرددمی منتقل کمیدان به

 کلی، ساختار در. سازندمی  فراهم را شهر بخش دو بین تردد امکان سنگی هایپل و گریدمی قرار شهر مرکز در رودخانه. شودمی رودخانه

 را هرش ساختار بر مؤثر مصنوع عناصر. کندمی بازی مؤثری نقش آن ثقل مرکز در رودخانه و شودمی دگرگون شهر قدیمی بافت اولیه طرح

 کتاب در(. ب -2شکل) دانست زمانی مقطع این در شهری مراکز تکثیر و شمالی بخش در دیگر وحکومتی مذهبی هسته ایجاد در توانمی

 ییحی میدان اشعری، آدم بن علی بن حسن میدان اشعری، عبداهلل بن یسع میدان: است شده برده نام پل چهار و میدان شش از قم، تاریخ

 کجهب پل اشعری، عبدویه پل اشعری، موسی بن ایّوب میدان و اشعری سعد بن حسن میدان اشعری، سعد بن مالک میدان اشعری، عمران بن

 تاریخ کتاب در(. 31-63 ص ،1715 قمی، اشعری) داشت دهنه یازده که اشعری سهلویه پل و اشعری ابوعلویه پل ،(اشعری عبداهلل بن علی)

 یاناشعر تأسیسات از هاپل و میادین مانند آنها همگی که برده نام کاریز بیست از قم رودخانة کنار در شهر، این رسانیآب نظام دربارة قم،

 نیز اشعریان باغات و هاخانه ها،کوشک محلّات،(. 31 ص ،1715 قمی، اشعری) است ساخته ایشان موالی از شخصی که کاریز یک بجز بوده،

 «جامع مسجد» ،(اشعری سعد بن احوص ساختة) «درپل» مسجد سه از( 11-16 ص ،1715 قمی، اشعری. )داشت قرار رودخانه کنار در

 است شده برده نام نیز( است اشعری احوص بن سعد ساختة رسدمی نظر به که سعدآبادی یا) «بازار مسجد» و( اشعری ابوصدیم ساختة)

 (.103-101 ص ،1715 قمی، اشعری)

 
 ب                     الف                                          

 )قرن چهارم( دجدی ثقل مرکز رودخانه )دوران اوليه اسالمی( ب(نقشه ارتباطی دو سوي رودخانه هايپلنقشه : الف( 2شکل
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 هاي اوليه شهر قمهاي دروان اسالمی با هسته( و تطبيق دروازه1331گيري شهر قم از ابتدا تا عهد حاضر )کاظمی، : مراحل شکل3شکل 

 (Google Earth, 2018ر اساس )ب

های قابل ردیابی و حصار فرضی در گیری شهر قم از ابتدا تا عهد حاضر و همچنین باسازی دروازه( نشان دهنده مراحل شکل7شکل )

حصار منطبق بر  ها وگردد دروازهطور که مشاهده میباشد. همانها با هسته اولیه تشکیل شهر میدوره اسالمی شهر قم و انطباق این دروازه

 اند.شکل گیری هسته اولیه شهر بوده

حوادث تاریخی دیگر و اضمحالل شهر بعد از قرن پنجم، شهر قم در دوران قاجار به  با توجه به حمله مغول و :شهر در دوران قاجار

الت شهر در دوران اولیه اسالمی که به لحاظ ساختاری و محله بندی مشابه با مح گرددمینزدیک به محدوده شهر قدیمی باز  ایمحدوده

، این مجموعه دهندمیگسترش  و آن را در دو مقطع زمانی توسعه و شودمیاست. در این دوران با اهمیتی که به حرم حضرت معصومه داده 

استخوان بندی شهر  طبیعی تأثیرچندانی در عناصر .شودمیشهر در حد شمالی خود به رودخانه منتهی  و گیردمیدر داخل باروری شهر قرار 

محالت همگی  در این دوران نداشته است. عناصر مصنوع شهر مانند برج وباروی شهر، راسته بازار، میدان کهنه، مسجد عتیق، مسجد جامع و

در  ن دوران اسکلت اصلی شهر با اتکاء بر یک محور اصلی راسته بازاریا در .بخشدمیکویری را تجسم  شهرهاییک ساختار شهری به شکل 

بخش مرکزی شهر شکل گرفته بود. این محور از شمال غرب به جنوب شرق امتداد داشته و یک محور اصلی دروازه شمالی را به میدان کهنه 

ر این دوره ساختار کالبدی شهر از یک الگوی خطی در . دکردمیجنوبی هدایت  هایدروازهارتباطی با  محورهایاز  ایمجموعهو در نهایت به 

 .ساختمیساختار ارگانیکی معابر در نهایت شبکه شطرنجی نامنظمی را برای شهر فراهم  یدن به مرکزیت شهر امتداد یافته بود وجهت رس

محاالت  :از بودند عبارت محاالت این بود، شده تشکیل رود قم درحاشیه بیضی صورتی به بزر محله ده قاجار از دوره اواخر تا قم شهر

 گذرهای بوسیله از محالت هریک .اسحاقیه -پنبه باغ -مسجدجامع -بند سنگ -سیدان -الوندیه -علی عشق -ستانهآ -چهارمردان -موسویان

بازسازی محالت قدیم و انطباق این  شوند )شکل(.می متصل چال لب کوچه و کهنه میدان یعنی قدیم شهر ارتباطی مرکز خود به اصلی
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گردد که تا اواخر دوران قاجار حصارها و دهند در نتیجه مشاهده میحصارها را نشان می های کاشان، ری و ساوه و مرزمحالت به دروازه

 (.4اند )شکل ها نقش تعیین کننده و محدود کننده در گشترش بافت شهری قم داشتهدروازه

اقتصادی همزمان  وساختاری در روند تحوالت علمی، فرهنگی  دوران حکومت پهلوی با تغییرات بنیادی و :شهر در دوران پهلوي

. تغییر دشومیتکنولوژیکی منجر به وارد شدن ماشین در عرصه زندگی  هایتوانبوده است. در این دوره شکل گیری و به کارگیری گسترده 

گسترش سازوکارهای آن به  . تغییر ساختار حکومتی وگرددمیاجتماعی موجب بروز تحوالت کالبدی شهر  اقتصادی و هایساختدر زیر 

 ارتباطی و هایشبکهاین در حالی بود که  و کندمیکه در سیمای شهرها بروز عینی پیدا  شودمیکل گیری عناصر جدید شهری منجر ش

 ساختار محصور شهرها دیگر توان پاسخگویی به نیازهای روز را نداشتند

. 

 (Google Earth, 2018اساس ها )بر : ساختار شهر در دوره قاجار و انطباق محالت با حصارها و دروازه4شکل 

د جدی هایشبکه. شودمیگسترده شدن ساختار کالبدی در ماورای آن آغاز  تحوالت کالبدی این دوره با تخریب برج و باروی شهر و

بخش  رد سهولت تردد ماشین بافت را تخریب نموده و ، به منظور تأمین نیازهای جدید وشوندمیارتباطی که در کنار بافت قدیمی کشیده 

 سازد.می دگرگون را قم قدیم شهر کالبدی سیمای شدت به و چهار مردان آذر –. همچنین احداث خیابان ارم یابندمیشمالی رودخانه امتداد 

 تا هسته اصلی شهر از امتداد راسته بازار به سمت گرددمیجدید و استقرار مراکز تجاری و اداری پیرامون آنها سبب  هایشبکهاهمیت یافتن 
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توسعه یافته با تأمین  هایمحدودهعناصر جدید شهری در  هسته اصلی را پیرامون آن شکل دهد. استقرار مرکز دولتی و حرم تمرکز یافته و

 .دسترسی وسایل نقلیه ماشینی همراه بوده است

ه و با توجه به فاصل گیردمیرار در مرکز شهر ق ایمنطقهدر این دوره رودخانه به عنوان عنصر طبیعی و بارز : مصنوع عناصر طبیعی و

و بخش وسیعی از اراضی کشاورزی در  یابدمینسبتاً زیاد شهر با ارتفاعات، سیمای عمومی شهر به عنوان یک کانون زیستی در دشت نمود 

 و ویران م شهرراقدی ازبافت قسمتی که نمود اشاره 1717 سال سیل به توانمی نقش عناصرطبیعی ترینمهم .شودمیپیرامون آن گسترده 

 بیشتری توسعه و رشد شهر بخش آهن این راه احداث کردند. با مهاجرت آن غرب سمت به رودخانه طغیان و ویرانی دلیلبه مردم از ایعده

 .شد تشکیل رودخانه غربی بخش در شهر از نیمی تدریج به و یافت

 اسکلت اولیه شهر و راسته بازار، مرکزیت اصلی شهر در حول و در این مرحله با اهمیت یافتن :موقعیت استخوان بندی اصلی در شهر

وبا عمده شدن مرکزیت مذهبی شهر، محورهای پیرامونی آن تقریباً در مرکز شهر و  گیردمیحوش محورهای ارتباطی جدید االحداث شکل 

 .یابدمینزدیک به رودخانه گسترش 

اصلی ارتباطی که یک الگوی شطرنجی نیمه منظم را به  محورهایطع زمانی در این مق :ساختار کالبدی استخوان بندی اصلی در شهر

حوش حرم  مرکزیت شهر حول و .سازدمینقطه، اتصال بخش جنوبی و شمالی را برقرار  6در  ، عمدتاً در حول محور رودخانه وآوردمیوجود 

استقرار فضای اداری در  و کندمیجنوبی عمل  ی ومحور رودخانه به عنوان حد فاصل و فصل مشترک بخش شمال و گیردمیمطهر شکل 

ارتباطی منطقه از شمال غربی )خیابان امام( جاده قدیم تهران مستقیماً به مرکز حرم امتداد  محورهای .حوش رودخانه شکل میگرد حول و

 .شودمیمحور اصلی به شمال رودخانه متصل  4از جنوب  و یابدمی

 معصومه. اهمیت حرم حضرت یابدمیاهمیت شهر در مقیاس کشوری نمود بارز مذهبی  نقش و در این مقطع: عملکردی هایویژگی

 .تجاری و مدارس دینی و مذهبی در کنار این مجموعه شکل بگیرد هایفعالیتکه تمرکز  گرددمینقل سبب  حمل و )س( و سهلوت تردد و

 قوت دینی و هایآموزشتمرکز  کزیت مذهبی یافتن در مقیاس کشور ودر این زمان با مر ایمنطقه نقش شهر قم در مقیاس کارکرد بازار

 .کندمیدینی همراه بوده است که با تمرکز مراکز مذهبی، تجاری و..... در کنار حرم مطهر نمود پیدا  هایحوزهگرفتن 

که  شودمیرودخانه سبب  امتداد آنها از محورهای کنار جدید الحداث و محورهایشکل گیری  :شبکه دسترسی در شهر هایویژگی

 محورهای موازی با روخانه نقش ارتباطی و ، شکل بگیرد وگرددمیمحیط پیرامونی را سبب  یک بافت نیمه شطرنجی که ارتباط مرکز قم و

الی به خیابان ارم در بخش شم مردان و آذر در بخش جنوبی و نقش خیابان چهار .دسترسی این محورها با مرکز شهر را امکان پذیر سازد

ت نقل شهری، ادارا حمل و ، تأسیسات زیر بنایی وهابیمارستاناست.  اصلی در این دوره چشمگیر هایکاربریعنوان مرکزیت اصلی تمرکز 

 .شودمیخیابان ساحلی رودخانه احداث  عمدتاً در پیرامون این محورها و
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 (1331هبردي استان قم، طرح را -1335)نقشه هوایی، سال  نقشه شهر در دوران پهلوي: 5شکل 

 

. ددگرمیسیاسی و اجتماعی بوده، مطرح  هایحرکتبعد از انقالب شهر قم به عنوان مرکزیت مذهبی که هدایت کننده  :دوران معاصر

 . در این دوره رشد کالبدی شهر در اراضیشودمیتوسعه شهر به همراه جمعیت مهاجرین به توسعه روز افزون کالبدی شهر منجر  رشد و

 هایشبکهفقط  . طرح مذکور در این مرحله عقیم مانده وگیردمیدر چهارچوب طرح توسعه و عمران مصوب صورت  شهری بدون برنامه و

 شمال غربی عمدتاً تحت تأثیر هجوم مهاجرین و شمالی و هایبخشتوسعه در  روند .آیدمیارتباطی طرح به صورت ناقص به اجراء در 

آماده سازی و شهر جدید  هایطرحسازمان یافته تر مشابه  هایتوسعهجنوب غربی  در بخش جنوب و ار داشته است.کم درآمدتر قر هایگروه

همین حال  در .کندمیمختلف مسکونی نمود پیدا  هایمجتمعبه صورت  هاتعاونیشکل میگرند. این اراضی بعضاً با واگذاری به  پردیس و...

جدید و  هایتوسعه .شودمیر میگرد و عمالً خطوط راه آهن در داخل شهر در میان مناطق مسکونی واقع شهر با توسعه خود راه آهن را در ب

مرکزی شهر با تمرکز  هسته .عمدتاً تحت تأثیر شبکه معابر قرار گیرد که سازمان فضایی شهر بدون اندیشه و گرددمیبدون برنامه سبب 

تلفیقی از الگوی شعاعی و قطاعی به سمت  طرح جامع شهر با الگوی شعاعی و و کندمیعناصر اصلی در خود تمامی سفرهای شهری را جذب 

 آموزشی –فضایی خود بخشی از خدمات اداری  هایپتانسیل. بخش توسعه یافته با توجه به کندمیجنوب غربی توسعه کالبدی را سازماندهی 
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 اراضی ناهموار جنوب غربی منتهی شود و لبد فیزیکی آن به ارتفاعات وکه کا گرددمیتوسعه روزافزون شهر سبب  دهد.می جای خود در را

 .با بخشی از بافت شهری همجوار ادغام گردد

که دو عنصر طبیعی منطقه وارد ساختار کالبدی  گرددمیدر دوران معاصر رشد و توسعه کالبدی شهر سبب : مصنوع عناصر طبیعی و

را در ساختار  تریمهمونقش  کندمیاز شهر را به عنوان یک لبه مشخص  ایعمدهد بخش شهر شود. رودخانه در تمام گستره جنوبی خو

جنوب غربی منطقه با وارد شدن در پیکره شهر به عنوان یک عنصر  هایناهمواری از سوی دیگر ارتفاعات و گردد.میکالبدی شهر عهده دار 

، در بخش جنوب غربی در کنار شهرک شودمیاً در درون توسعه شهری دیده . این ارتفاعات که بعضکندمیطبیعی نمود کالبدی خاصی پیدا 

، وجود راه شودمیدیده  ایگستردهعناصر مصنوع قابل تأمل در این دوره که در درون شهر به شکل  از .کندمیولیعصر مصداق عینی پیدا 

ارتباطی  محورهای .نمایدمی تقسیم قسمت سه به را شهر  ییساختار فضا و کندمیآهن است که خطوط ارتباطی از تهران به جنوب را تأمین 

کشاورزی را در توسعه  هایزمینبخشی از  و گیردمیبه صورت کمربندی در شمال، شمال شرقی و غرب شکل  از شهر جدا شده و ایمنطقه

 .کندمیشهری وارد 

اتکاء به پیشینه شهر همچنان در مرکز قدیمی تمرکز استخوان بندی شهر در این دوران با  :موقعیت استخوان بندی اصلی در شهر

مدتاً خدماتی ع هایهستهشکل میگرد. این  ترفرعیخدماتی  هایهسته جدید، مراکز و هایبخشدارد، لیکن به علت گستردگی شهر بعضاً در 

عیت مرکزی خود را در توسعه کالبدی از این دوره هسته قدیمی شهر موق در .دارند قرار فرهنگی یا اداری –تجاری  آموزشی و هایبخشدر 

 .شوندنمیبه لحاظ هندسی دیگر مرکز ثقل محسوب  دست داده و

ارتباطی شهر  هایشبکه توانمیعناصر ساختار کالبدی شهر را  تریناصلیدر دوران معاصر  :ساختار کالبدی استخوان بندی اصلی شهر

اصلی شهر در حول این محورها سبب شده  هایفعالیتتمرکز  .اندشدهمونی منشعب دانست که به صورت شعاعی از مرکز شهر به محیط پیرا

 .ترافیک در مرکز شهر شود حول حرم ختم گردد و این مسئله سبب تمرکز و همگی به مرکز اصلی شهر و هاحرکت تا عمالً جهت دسترسی و

مردان و خیابان ارم )که در امتداد خود به بلوار امین  قانی، خیابان چهاراصلی شهر مانند خیابان امام، خیابان نیروگاه، خیابان طال هایخیابان

 .شوندمی( و بلوار ساحلی محورهای شعاعی منتهی به مرکز شهر محسوب رسدمی

 

 نقشه شهر در دوران معاصر: 6شکل 
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 نتيجه گيري
موجود در دیوار دور شهر  هایدروازهشهرها از طریق و تردد به داخل یا خارج از  اندبودهدر گذشته شهرها محصور به حصار یا دیوار 

 شدمیآمد داشته است. دروازه به طور سنتی ساخته  ورفت یک شهر بستگی به اندازه شهر و میزان  هایدروازهاست. تعداد  گرفتهمیصورت 

دروازه شهرها اهداف مختلفی مانند  .گیردتا دسترسی به شهر و خروج از آن توسط مردم، وسایل نقلیه، کاالها و حیوانات با کنترل صورت 

. دروازه شهر محلی برای شدندمیو برای همین توسط نظامیان یا مقامات شهری اداره  اندداشتهدفاع، امنیت، ایمنی، تجارت و کسب عوارض 

 . با توجه بهاندبوده و دیگر موارد مطالب قانونی، مالیاتی و عوارض، مقررات محلی هایاطالعیهنمایش انواع گوناگون اطالعات عمومی مانند 

که هدف آنها ارعاب بوده است. گاه سر  اندشدهمیو نقوشی تزئین  هامجسمه، جنس آنها محکم و تقویت شده بوده و با هادروازهنقش دفاعی 

 .است شدهمیبریده شده جنایتکاران یا دشمنان بر دروازه شهر آویخته 

های که از لحاظ جنگی برای مهاجمان و نیز دوران باستان ظهور و بتدریج تکامل یافته، پیشرفت هنر استحکامات دفاعی در ایران از

الزم  هایها موجب شد که استحکامات تدافعی محکمتری بنا شوند و تمام پیش بینیمدافعان به وجود آمد و استفاده از فنون جدید در جنگ

گرفته و این تکامل در هیچ زمانی ان در خارج از حصار و داخل آن مورد توجه قرار میبرای متوقف کردن یا الاقل کندتر کردن سرعت مهاجم

ی هایها رنگ باخته و آسیب پذیر شدند؛ و حصار اطراف شهرها جای خود را به قلعهمتوقف نگردید تا اینکه توپ اختراع شد و کم کم دروازه

یابد و بعد از آن اینگونه استحکامات با شکل قلعه سازی تا دوران قاجار ادامه می های دفاعی برای پادشاهان داده و اینگونه دفاع بهبا برج

 گردد.پیشرفت علوم و فنون نظامی به صورت کلی فراموش شده و دیگر ساخته نمی

به عنوان حصار استفاده از جغرافیای محیط و عوارض طبیعی منطقه )کوه، رودخانه، دره، و دیگر موارد( در کنار ایجاد دیوارهای عظیم، 

(. 126: 1754و باروی حفاظتی در طی قرون متمادی همواره مرسوم و متداول بوده است و هزاران سال در ایران پیشینه تاریخی دارد )راوندی،

گردد می ق.م بر 1و  1های از آنجا که ایجاد استحکامات دفاعی تحت نفوذ معماری بین النهرین در ایران به عهد معماران اوراتویی در قرن

ها در گذشته مرز میان دفاع را سهم اصلی در توسعه شهرسازی حصاردار ایران نام برد و اینگونه اذعان داشت، دروازه-توان فسلفه غارتمی

 گشت. در این حالت عبور و مرور بین داخل و بیرون شهر تنهاشهر و محیط اراف بوده که به صورت دیوارهای بزرگ با نقش تدافعی، جدا می

های، ورودی شهر که دارای استحکامات تدافعی )برج، بارو، خندق و دیگر موارد( امکان پذیر بوده و حصار همواره از مهمترین توسط دروازه

 آمد.عناصر شهری و همچنین نشانی از نظام بندی شهری به حساب می

حمله و دفاع در معماری و شهرسازی امری کامالً از  رسیم که:های این پژوهش به این نتیجه میدر بررسی و تحلیل سؤاالت و فرضیه

حفظ مرز قلمروهای حکومتی و ایجاد و حفظ  پیش طراحی و برنامه ریزی شده بوده و استحکام بخشی شهرها را در جهت مقابله با تهدیدات،

 ه است.حریم شهر قم به واسطه اهمیت در موقعیت استراتژیکی میان ری و اصفهان، دارای دیوار دفاعی بود

استحکامات دفاعی شهر قم در ایران پیشینه تاریخی دارد و البته دوام و بقای این شیوه، نه صرفاً از جهت ارزش دفاعی آن است، بلکه 

دهد و در آغاز با نظام خاص اجتماعی این سرزمین که به باشد که جزئی از فرهنگ و هنر ایران را تشکیل میعالوه بر آن، از این جهت می

ی اشتراکی و گروهی مبتنی بوده، تکیه داشته است و از لحاظ سیاسی و اقتصادی، یکی از عوامل مهم در طول تاریخ شهر بوده و آنرا زندگ

دفاع را در اوج حضین شهر قم را در طول تاریخ -های نخستین را به وجود آورده و نقش غارتتعریف و معنا بخشیده، و شکل گیری تمدن

 نماید.سهمی مهم و اصلی در توسعه شهرسازی حصاردار ایفا می موجب گردید؛ تا آنجا

های تحت نفوذ و کنترل دسترسی ها و توسعه های شهر قم در تعریف قلمروها و دروازهدر نهایت نتایج پژوهش نشان دادند که حصار

هزار سال قبل  6تا  4، در چهار گوشه آن از حدود اند. این استحکامات در قره تپه، شاملِ قلعه کوچکی با حصار و برجهای شهر قم موثر بوده

چنین هماند. ها در مکان کنونی شهر قم مربوط به دوران ناصرالدین شاه قاجار وجود داشتهترین آنمیالد، قلعه دختر در دروان ساسانی تا جدید

گ با این اشکال بوده است و در دوره پهلوی و ای شکل عمدتا گسترش شهر قم تا دوره قاجار هماهنحصارهای بیضی و دایره به دلیل وجود

 خود گرفته است.  ها، شهر شکل خطی با ساختارهای موازی بهدروان معاصر به دلیل از بین رفتن حصار و دروازه
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