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جاده های ابریشم:
ایران، محل تالقی معماری استحکامات

ژان کلود وازن، عضو کمیته سالنامه های تاریخ و باستان شناسی دانشگاه سن ژوزف، بیروت، لبنان
ترجمه جبار آبدیده

مسافران و محققانی که به ایران سفر یا درباره آن تحقیق می کنند، از دیرباز به این واقعیت روشن اشاره دارند: ویژگی های فرهنگ 
ایرانی که برگرفته و زائیده فتوحات و تاخت و تازهای صورت گرفته در امتداد جاده های ابریشم است، ترکیب عظیمی را به وجود می آورد 
که خاورمیانه، به نوبه خود، آن را به سمت و سوی شرق و غرب اشاعه می دهد. مهارت در استفاده از خاک و سنگ در سرزمینی که 
نیاز به چوب از زمان بیداری تمدن های بزرگ به شدت افزایش یافته، نتیجه دانشی است که از هوش و نوآوری ایرانی به عاریه گرفته 
و بازسازی شده است. در زمینه خاص معماری استحکامات، که سراسر نیازمند بررسی و مطالعه است، ایران در زمینه استحکامات از 
نزدیک به 3000 سال قبل، از دوره اورارتویی )قرن هفتم تا هشتم( تا دوره قاجار )قرن نوزدهم(، دستخوش تحوالت شگرفی شده است.

سفیر فرانسه آرتور دو گوبینو  در اثر خود تحت عنوان »سه سال در آسیا، سفر به ایران )1858-1855(« نوشته است: » ... آنچه 
ایرانیان به باالترین درجه بدان دست یافته اند، روحیه درک و فهم، قدرت مقایسه، و نوعی فن انتقاد است که به واسطه آن توانسته اند 
عناصری را با یکدیگر تلفیق کنند که کاماًل با یکدیگر بیگانه است. اعتقاد من بر این است که با مطالعه فرآیندهای هنر ایرانی، می توانیم 
بسیاری از چیزهایی که امروزه در این زمینه ها کاماًل ناشناخته مانده را درک کنیم ... ایران همچون محفلی است که در آن ایده ها، 

نوآوری ها و افکار دورترین کشورها با یکدیگر ادغام شده است ...«1.
از هنر استپ تا تکنیک های روم باستان

نخستین استحکامات فعلی در ایران به دوره موسوم به اورارتویی )حسنلو، بسطام( باز می گردد که 2700 سال قدمت دارد. این 
استحکامات از شمال غربی ایران آغاز و تا ارمنستان بزرگ در ازمنه قدیم و دریاچه وان در ترکیه فعلی بسط یافته است. 

1. گوبینو،1980، صص 156-157.

عکس های مقاله از ژان کلود وازن
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همزمان مادها بر استفاده از سازه های سنگی ساخته شده از 
بلوک های کوچک از جنس خاک رس پافشاری داشتند. قدرت 
این سازه ها به دلیل ضخامت دیواره های آن است که اغلب به 
2/5 متر بالغ می شود )قلعه نزار(. سپس در دوران هخامنشیان، 
بلوک های بزرگی استفاده می شد که به دقت تراشیده شده و با 
استفاده از میله های سربی سر جای خود محکم شده است. اما به 
جز تخت جمشید، استحکامات قابل ذکر چندانی وجود ندارد؛ 

معروف ترین آنها در فینیقیه در لبنان قرار دارد.
دقیقاً در دوران امپراطوری پارت است که نخستین نقشه ی 
استحکامات شهری و حکومتی ترسیم می شود. آیا می توان گفت 
این سازه ها از تکنیک های رومی تأثیر گرفته است؟ شاید بشود 
این تأثیر را در استفاده از سنگ در ابعاد کوچک تر مشاهده کرد. 
اما فرم آنها به استپ هایی شبیه است که معرف آن پارت ها بودند. 
گرداگرد ایران را حصارهای شهری )گورقلعه، دارابگرد(، برج های 
کنارِی استحکامات )شهر ایج، قلعه ضحاک، شهر ری(، و گنبدها... 
احاطه کرده است. در ناحیه ای که فقط مسیرهای کاروان مراکز 
شهری را به یکدیگر وصل می کند و تنها مناسب حمل بارهای 
کوچک است، دو دسته خود را نشان می دهند: در نقش برجسته ها 
در  که  می شود  استفاده  سنگ  جنس  از  پرده ای  دیوارهای  از 
بلوک های  با  کوچک  شکل  دایره ای  برج های  آن  مجاورت 
مستطیلی کوچک قرار دارد؛ خاک همچنان محبوب ترین مصالح 
ساختمانی در دشت به شمار می رود. بدین ترتیب، انتخاب مصالح 

تابع ویژگی های زمین شناسی یک منطقه است.
که سبک  است  ساسانی  امپراطوری  دهه های  نخستین  از 
دستخوش تغییر می شود. به نظر می رسد زندانیان روم نیز در ایجاد 
تکنیک های جدید سهمی داشته اند. در سازه ها از قلوه سنگ هایی 
اجازه  و  قرار گرفته است  با ظرافت روی هم  استفاده شده که 
می دهد شکل های پیچیده تری ایجاد شود. همچنین استفاده از 
مالط نیز مشاهده می شود که اجازه می دهد حصارها به دیواره 
نقش برجسته ها وصل شود، هر چند استفاده از آجر خام و پخته 
برای ساخت دیوارهای عظیم در بیابان ها و دشت ها همچنان ادامه 
دارد )شهر بلقیس، بم(. مهارت در استفاده از سنگ های دایره ای 
شکل توسط ساسانی ها در تمامی زمینه های معماری مذهبی، 
شهری، و نظامی مجدداً توسط ارامنه ازسرگرفته می شود؛ ارامنه 
خود در احداث ساختمان های سنگی مهارت داشته و از دانش 
زیادی بهره می بردند که نزد اهالی بیزانس بود. در قرن هفتم، 

استفاده از معماری خاک، یکی از مصالح آشنا برای ساکنین بیابان های بزرگ عربی، 
به جای سنگ عمومیت می یابد. سپس در قرن دوازده، سلجوقی ها که با بیزانسی ها 
در ارتباط بودند، هنر استفاده از سنگ را در معماری از سرمی گیرند؛ این هنر هر چند 
نسبت به دوره ساسانی از ظرافت کمتری برخوردار بود، اما کمابیش به آن شباهت 
داشت. بدین ترتیب از تکنیک معروف به قالب بندی استفاده می شود. با ظهور مغول ها 
در قرن سیزده، کاربرد سازه های بزرگ که با سنگ تقویت شده به پایان می رسد. 
خاک تا اواسط قرن بیستم یک ماده اصلی و ارزان به شمار می رفت که به سرعت قابل 
بازسازی بوده و در استفاده از آن نیازی به افراد متخصص نبوده است. این تکنیک ها 

در تمامی فضاهای امپراطوری های پیشین ایران گسترش یافته است.

نوآوری های فناوری و معماری در ایران
معماری نظامی در امپراطوری ایران با دو نوع نوآوری مرتبط با شرایط اقلیمی 
و جغرافیایی محلی متمایز می شود: کمبود آب و زلزله. از دوره اورارتویی به بعد، 
دغدغه تأمین آب در تمامی محوطه های تاریخی مشهود است. پیچیده ترین سازه ها 
به قلعه لمبسر مربوط می گردد. در دوره ساسانی، شمار بسیار زیادی از آب انبارهای 
سرپوشیده به چشم می آید که یا با آب باران و یا با آب چاه های نزدیک تغذیه 
می شوند؛ این چاه ها به سفره های آب زیرزمینی در عمق 25 متری از زمین می رسند 
)شهریاری(. آب انبارها دارای تراس های نقش برجسته بودند. همچون در قلعه حوض 
غالم کش )به ضخامت 4/80 متر(، یک دیوار مستحکم ذخایر آب را نگهداری می کرد. 
در قلعه قمچقای، آب انبارهای دایره ای شکل بی شماری وجود دارد که درست بر 
روی سنگ حفر شده است. نگرانی از آب، هم در طول فصول خشک و هم در زمان 
محاصره، باعث گردید نقشه برداران و برنامه ریزان از قوه ابتکار خود استفاده کنند. 
تونل ها، مسیرهای آبرسانی در چندین محوطه تاریخی را پوشانده و موانعی را ایجاد 
کرده است، از جمله راه های دسترسی به چاه )شهریاری(، و قنات )تونل آبرسانی در 
واحه ها و آبادی ها در فاصله ده کیلومتری( )فورک(. همچنین گاهی از این قنات ها 

برای فرار استفاده شده است )قلعه قمچقای(.
برابر  در  را  خود  توانست  زود  خیلی  است  خیز  لرزه  کشور  یک  که  ایران 
زلزله محافظت کند. از دوره ساسانی، از روش های مقابله با زمین لرزه در تمامی 
محوطه های تاریخی استفاده شده است: شاخه های درخت، نِی، تنه درختان که 
در داخل دیواره های خاکی جاسازی شده است، تنه ها یا شبکه های مستغرق در 
ساختمان های سنگی. استفاده از دیوارهای پشتبند مستغرق در ساخت و ساز نیز 
در دوره ساسانی رواج می یابد )قلعه دختر فیروزآباد، قلعه گبری در ساوه، منورکوه(. 
در دوره سلجوقی، هر چند استفاده از این روش ها ادامه دارد، از برج های پشتیبانی 
)قلعه  می شود  استفاده  سازه ها  تقویت  و  مقاوم سازی  برای  دیواره ها  به  چسبیده 
حسن آباد در فردوس(؛ دوجداره کردن سازه ها نیز از روش های مرسوم در این دوره 

به حساب می آید )قلعه قال سرایان، گردکوه(. 
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بدین ترتیب، ایران، که گره استراتژیک جاده های ابریشم، هم از راه خشکی و هم از راه دریایی است، توانست در طول درگیری با کشورهای یونانی-
رومی و مصری، عالوه بر تجهیزات توپخانه، صاحب تکنیک هایی شود که تحولی در هنر ساخت استحکامات به وجود آورده است. سیستم هایی که توسط 
مهندسین ایرانی طراحی شده بود چندین قرن بعد توسط بازرگانان، زائرین، مبلغین، و جنگجویان صلیبی به غرب منتقل می شود. جاده ابریشم، که به 
واسطه چندین قلعه و دژ امنیت یافته، منجر به ایجاد الگوهاِی آمدوشد، حمل و نقل و مبادالت تجاری می گردد. چینی ها، چادرنشیناِن استپ ها، هندی ها، 
یونانی ها، ارامنه، رومی ها، و جنگجویان صلیبی در جای جای امپراطوری های ایران به یکدیگر رسیده و انقالب بزرگی را در تاریخ ساخت و ساز استحکامات 
در هزاره اول به وجود آورده اند. میان ناقوس دیوار پشتبند کلیسای سن اورس )نترودام سابق( یا سیاه چاِل فولک نرا در لوش در استان تورن فرانسه با سیاه 

چال قلعه دختر در فیروزآباد در عصر ساسانی شباهت غریبی وجود دارد؛ این سیاه چال 700 سال پیش ساخته شده است.

منابع:
آرتور دو گوبینو، سه سال در آسیا، سفر به ایران )1858-1855(، پاریس، انتشارات متیلیه، 1980.

ووآزن، ژ. »مسافران غربی و استحکامات ایران« )قرن 17 و اواسط قرن 20(، سالنامه های تاریخ و باستان شناسی انتشارات تمپورا، ج. 19، 2010، دانشگاه سنت جوزف، 
بیروت، صص. 195-151. خالصه ای از این اثر در مجله لقمان، 2011،  ش.  41، انتشارات دانشگاه های ایران، تهران، صص. 113-128 تحت این عنوان منتشر شده است: 

»رد پای قصرها و قلعه های ایران با مسافران غربی قرن هفده، هجده و نوزده«.
همان، کاخ ها و قلعه های ایران، تهران، انتشارات الهدی، 2014، نسخه فرانسوی و فارسی، 300 عکس از مؤلف )اولین چکیده درباره استحکامات ایران(، 300 صفحه. 

همان، »استحکامات قرون وسطایی آسیای مرکزی. 2. معماری استحکامات در ایران، از پیروزی اعراب تا ایلخانیان )قرون شش تا چهارده(«، سالنامه های تاریخ و 
باستان شناسی تمپورا، ج. 21-20، )2014(، دانشگاه سن ژوزف، بیروت، صص. 97-163. 

همان، قلعه های جاده ابریشم، از هندوکش تا مدیترانه، تهران، انتشارات نظر، نسخه فرانسوی/ فارسی/ انگلیسی، 2017.
همان، »قصرها و مناظر ایران«، در مجله تهران، ش. 139، 2017، صص. 68-75.
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photos par: Jean-Claude Voisin
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Les innovations technologiques  et architec-
turales perses 

Les architectures militaires dans l’empire 
perse vont se singulariser par deux types d’in-
novations liées aux conditions climatiques et 
géographiques locales:  le manque d’eau et les 
tremblements de terre. Dans tous les sites, dès 
l’époque urartienne, le souci de l’approvisionne-
ment en eau est manifeste. Les aménagements 
les plus complexes restent ceux du Qaleh Lamb-
sar. Aux époques sassanides, les sites possèdent 
de très nombreuses citernes, couvertes, alimen-
tées soit par l’eau de pluie soit par des puits 
proches accédant à la nappe phréatique 25 m 
au-dessous (Shahriari). Les citernes profitent 
des terrasses des reliefs. Un puissant mur retient 
la réserve d’eau, comme à Qaleh Hoz Gholam 
Kosh  (4,80m d’épaisseur). Des colonnes sup-
portaient des toitures mettant l’eau à l’abri de 
la lumière et favorisant sa potabilité. Un enduit 
à l’argile cuite recouvrait les parois. Au Qaleh 
Qom Tcheray, les nombreuses citernes circu-
laires sont creusées à même le roc. Le souci en 
eau , tant durant la saison sèche que pendant les 
sièges, a conduit les aménageurs à faire preuve 
d’ingéniosité. Sur plusieurs sites des tunnels dis-
simulaient les parcours d’approvisionnement en 
eau: accès à un puits (Shahriari) , accès à un qanāt 
(tunnel d’amenée d’eau aux oasis sur des dizaine 
de kilomètres) (Furk). Quelque fois ces tunnels 
pouvaient servir de fuite (Qaleh Qom Tcheray).  
 L’Iran, prédisposé aux secousses sis-
miques, sut très tôt se prémunir contre les trem-
blements de terre. Dans tous les sites fortifiés, 
dès l’époque sassanide, on utilisa des procédés 
anti-sysmiques,: branchages, roseaux, troncs 
noyés dans la masse des murailles de terre, 
troncs ou chainages dans les constructions de 
pierre. L’usage des contreforts noyés dans la 
maçonnerie apparait aussi à l’époque sassanide 
(Qaleh Dukhtar de Firuzabad, Qaleh Gabri à 

Savey, Manur ‹e Kuh). A l’époque seljoukide, si l’on continue à 
utiliser ces procédés, on favorise les tours d’appui collées aux  
murailles et les renforcent (Qaleh  Hasanabad à Ferdows ) ou 
l’on double les maçonneries (Qal’eh Ghola Sarayan, Gerdkuh). 

En conclusion, l’Iran, nœud stratégique sur les routes de 
la soie, tant terrestres que maritimes, au gré des conflits avec 
le monde gréco-romain, égyptien, sut s’approprier des tech-
niques  qui firent évoluer l’art de la fortification, en même 
temps que les matériels de siège. Les systèmes élaborés par 
les ingénieurs  perses se retrouveront plusieurs siècles après 
en Occident, transportés par les commerçants, les pèlerins, 
les missionnaires, les Croisés. La route de la soie, sécurisée 
par ces multiples points fortifiés, avait crée des habitudes de 
circulation, de transit, d’échanges. Chinois, nomades des ste-
ppes, Indiens, Grecs, Romains, Arméniens, Croisés se ren-
contreront dans l’espace des empires perses et permettront à 
l’Histoire des fortifications de connaître sa grande révolution 
du 1er millénaire.  Quelle étrange  parenté entre le clocher à 
contrefort de l’église Saint-Ours (anciennement Notre-Dame) 
ou au donjon de Foulques Nerra à Loches en Touraine avec 
le donjon sassanide du Qaleh Dukhtar à Firuzabad, construit 
700 ans plus tôt!.  

Orientations bibliographiques: 
Gobineau J. A., Trois ans en Asie, voyage en Perse (1855-1858), Paris, ed. 
Métailié, 1980. 
Voisin J. Cl. , « Les voyageurs occidentaux et les fortifications en Perse 
(XVIIe –milieu XXe siècle »,  Annales d’histoire et d’archéologie-Tempo-
ra, vol.19, (2010), Université Saint-Joseph, Beyrouth, pages 151-195. Un 
résumé a paru dans la revue Luqmān, 2011, n° 41, Presses Universitaires 
d’Iran, Téhéran, pages 113-128 sous le titre « Sur les traces des châteaux et 
forteresses de l’Iran avec les voyageurs occidentaux des XVIIe, XVIIIe et 
XIXe siècles ».
Idem, Châteaux et forteresses d’Iran, Téhéran, éd Alhoda, 2014 version 
français et persan, 300 photos de l’auteur (première synthèse sur les fortifi-
cations en Iran), 300 pages.
Idem,  « Fortifications médiévales en Asie Centrale. II-L’architecture for-
tifiée en Iran, de la conquête arabe aux Ilkhânides (VIe-XIVe siècles) », 
Annales d’histoire et d’archéologie-Tempora, vol.20-21, (2014), Université 
Saint-Joseph, Beyrouth, pp. 97-163.
Idem,  Forteresses de la route de la soie, de l’Hindoukouch à la Méditérra-
née, Téhéran,  éd. Nazar, version français, persan, anglais, 2017.
Idem, «Châteaux et paysages d’Iran», in, La Revue de Téhéran, n°139, 2017, 
pp. 68-75.



De l’art des steppes aux techniques du monde romain
Les premières fortifications mises à jour en Iran datent de 

l’époque dite urartienne (Hasanlu, Bastam), vieilles de 2700 
ans, et dont l’aire de développement est repérable dans le 
nord-ouest de l’Iran, puis qui s’étend vers l’ancienne Grande 
Arménie, aujourd’hui la Turquie du lac de Van. Dans le même 
temps les Mèdes s’appuient sur des maçonneries en pierre 
faites de petits blocs assemblés à l’argile , dont la puissance 
réside dans l’épaisseur des murailles, souvent 2,5m ( Qaleh Ni-
zar).  Puis avec les Achéménides, on adopte l’usage de grands 
blocs soigneusement taillés et scellés entre eux avec des bro-
ches de plomb. Mais rares sont les fortifications connues, 
hormis Persepolis; la plupart connues sont au Liban , dans 
l’ancienne Phénicie.

C’est véritablement avec l’empire parthe que se dessine 
la première carte des fortifications, tant gouvernementales 
qu’urbaines. L’influence de Rome se ferait-elle déjà sentir? 
Peut être déjà dans un type d’usage de la pierre, aux dimen-
sions plus réduites. Mais les formes sont marquées par l’art des 
steppes, introduit par les Parthes. Le cercle envahit la Perse: 
enceintes urbaines (Gur, Darabgerd), tours de flanquement 
des fortifications (Shar’e Idj, Qaleh Zohak, Shar’e Ray), cou-
poles… Dans une zone où seules les pistes caravanières relient 
les centres urbains entre eux et ne favorisent que le transport 
de petites charges , deux mondes s’affirment dès lors: dans les 
reliefs l’usage de courtines en pierre flanquées de petites tours 
circulaires pleines, aux petits blocs rectangulaires , en plaine la 
terre reste le matériau de prédilection. Ainsi la géologie locale 
conditionne le choix des matériaux. 

Dès les premières décennies de l’empire sassanide, le style 
change. L’apport des prisonniers romains ne semble pas étran-
ger à de nouvelles techniques. Les maçonneries adoptent de 
petits moellons soigneusement assemblés qui permettent 
d’élaborer des formes plus compliquées et apparait aussi  
l’usage du mortier qui permet d’accrocher les murailles aux pa-
rois des reliefs, même si dans le même temps on continue dans 
les déserts et en plaine à utiliser la brique crue et cuite pour 
l’aménagement de massives murailles (Shar’e Bilghis, Bam).  
La maitrise de la pierre, les formes circulaires, que les Sassa-
nides développeront dans tous les domaines des architectures 
religieuses, civiles, militaires, sont reprises ensuite par les Ar-

méniens déjà maîtres dans les constructions en 
pierre, et forts d’un savoir-faire qu’ils trouvent 
chez les Byzantins. Avec les nouveaux occupants 
au VIIe s, l’art des architectures en terre, seul 
matériau familier à ces gens des grands déserts 
arabiques se généralise au détriment de la pierre.  
Puis avec les Seldjoukides au XIIe s, eux-aussi au 
contact des Byzantins, l’art de la pierre revient, 
moins soigné que celui des Sassanides, mais as-
sez proche. On utilise alors la technique dite du 
coffrage. Avec l’arrivée des Mongols au XIIIe s. 
c’est en fini des grandes structures fortifiées en 
pierre. La terre restera, jusqu’au milieu du XXe 
s., le matériau majeur, peu onéreux, rapidement 
restaurable, maitrisé par des non spécialistes. 
Ces techniques seront diffusées dans tout l’es-
pace des anciens empires perses. 
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Sur les routes de la soie:
l’Iran au carrefour des architectures fortifiées
Jean-Claude Voisin, Traduit par Jabbar Abdideh
Membre du comité de rédaction des Annales d’Histoire et d’archéologie 

de  l’Université Saint-Joseph, Beyrouth (Liban)

De longue date, les voyageurs, les chercheurs sont revenus sur cette évidence qui marque qui-
conque voyage ou étudie l’Iran: puisées lors des conquêtes, arrachées aux envahisseurs, glanées le 
long des routes de la soie, les caractéristiques de la culture iranienne sont une vaste synthèse, que 
le Moyen-orient rediffusera à son tour tant vers l’Est que vers l’Ouest. La maitrise de la terre, de la 
pierre dans un pays où le bois depuis le réveil des grandes civilisations a peu à peu fait cruellement 
défaut, fut le résultat de savoir-faire empruntés puis réadaptés selon l’intelligence et l’innovation 
perses. Dans le domaine particulier de l’architecture fortifiée, où tout reste à étudier, l’Iran offre sur 
près de 3000 ans une remarquable frise de l’évolution de la maitrise en matière de fortification, de 
l’ère urartienne (VIII-VIIeme siècle) au siècle qājār (XIXeme s.).

L’Ambassadeur Joseph-Arthur de Gobineau dans son ouvrage «Trois ans en Asie, voyage en 
Perse (1855-1858) écrivait: «…ce que les Persans ont possédé au plus haut degré, c’est l’esprit de 
compréhension, la puissance de comparaison, et une sorte de critique qui leur a permis de combiner 
avec bonheur des éléments parfaitement étrangers les uns aux autres. Je suis persuadé que c’est en 
étudiant les procédés de l’art persan que l’on arrivera à comprendre beaucoup de choses encore au-
jourd’hui parfaitement inconnues en ces matières. .. La Perse est comme un foyer où les idées et les 
innovations des pays et des pensées les plus lointains sont venus se confondre..1». 

1. GOBINEAU (1980), page 156 - 157. 


