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چکیــده | مطالعــۀ ســير تاريخــى واژۀ بــرج در كتابهــاى لغــت نشــان مىدهــد ،بــرج در آغــاز تنهــا بــر
باروهــاى ســاخته شــده بــر گوشــۀ ديوارهــاى شــهر ،قلعههــا و كاخهــا اطــاق مىشــده و ســپس دچــار
توســعۀ معنايــى شــده اســت .امــروزه منارهــا جــاي خــود را بــه برجهايــي دادهانــد كــه كاربريهــاي گوناگونــي
دارنــد .بــرج در ایــران کاربردهــای متنــوع و متعــددی داشــته اســت .عــاوه بــر قــاع ،در دو ســوی د ِر ورودی
کاروانســراها نیــز بــرای دیدهبانــی و مراقبــت ،برجهایــی ســاخته میشــد .گاه بــه کبوترخانههــا نیــز بــرج
کبوتــر میگفتهانــد و برخــی از مقبرههــا نیــز بــه میــل یــا بــرج شــهرت یافتهانــد .همچنیــن شــماری از
میلهــا کــه بــرای برافروختــن آتــش بــر فــراز آنهــا و راهنمایــی گمشــدگان ســاخته میشــدند ،بــرج نــام
میگرفتنــد .هــدف ایــن مقالــه بررســی برجهــای ایرانــی از دیــدگاه منظریــن اســت .بــر همیــن اســاس،
بعــد از ریشهشناســی واژۀ بــرج ،معنــا و ریشــۀ ایــن واژه بــا کاربردهــای متفاوتــی کــه در طــول زمــان داشــته،
تطبیــق داده شــده و بــا نگرشــی عمیــق بــه معنــی و ریشــۀ واژۀ بــرج پرداختــه اســت .بررســیها نشــان
میدهــد در لغتنامــۀ فارســی بیشــتر بــه کارکــرد دفاعــی ،امنیتــی و نظامــی بــرج توجــه شــده ،حــال آنکــه
بــا بررســی ریشــۀ ایــن واژه در زبــان عربــی بیشــتر بــه کارکــرد اطالعرســانی بــرج توجــه شــده اســت .بــا
بررســی برجهــای تاریخــی ثبتشــده در ادارۀ میــراث فرهنگــی و گردشــگری ایــران ،بــه طیــف وســیعی از
کارکردهــا ذیــل چهــار گــروه نمادیــن ،اطالعرســانی ،کارکــردی و نظامــی دســت یافتــه و بــا بررســی بیشــتر
مشــخص شــد کــه تعــداد زیــادی از برجهــا چندمنظــوره بودهانــد .بــه نظــر میرســد میــان شــکل برجهــا،
کاربردهــای متفــاوت آنهــا و همچنیــن پراکندگــی جغرافیایــی آنهــا ارتباطاتــی وجــود دارد کــه ایــن مســئله
مســتلزم بررســی و پژوهــش بیشــتر در ایــن زمینــه اســت.

واژگان کلیدی| منظر ،برج ،برج ایرانی ،گردشگری.

مقدمــه | بــرج در لغــت بنــای بلنــد و باریــک اســتوانهای یــا
چندپهلــو اســت کــه بیشــتر بــرای دیدهبانــی و دفــاع مــورد
اســتفاده قــرار میگرفتــه اســت .ایــن واژه در عربــی و فارســی

مشــترک بــوده و در زبــان فارســی میانــه نیــز بــه صــورت Burg
دیــده شــده اســت .قبــل از قــرن نوزدهــم ،ســاختمانهای بلنــد
بــه شــکل معابــد کوهماننــد مطابــق اهــرام ،آمفیتئاترهــا،
قلعههــا ،تاالرهــای شــهر ،معابــد ،مســاجد ،کلیســاهای جامــع،
انــواع و اقســام برجهــا و  ...وجــود داشــتند .طراحــی آنهــا عموم ـاً
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بــه انگیزههــای سیاســی یــا مذهبــی صــورت میگرفــت و ایــن
ســازهها مظهــر قــدرت و ایمــان بودنــد (نوابخــش.)163:1389 ،
در ســرزمینهای شــرقی اســام ،بــرج عنصــر اصلــی اســتحکاماتی
اســت کــه از دورۀ فتــوح تــا هنــگام بــه کارگیــری توپخانــه ،ارزش
و ســودمندی خــود را حفــظ کــرده اســت .اهمیــت چشــمگیر
برجهــای دفاعــی از اوایــل دورۀ اســامی تــا قــرن دهــم ،نبایــد
موجــب نادیدهگرفتــن برجهایــی شــود کــه از زمانهــای دور
در ایــن نواحــی موجــود بــوده ،ولــی جنبــۀ نظامــی نداشــتهاند.
طــرح معمــاری برخــی از ایــن برجهــا بســیار ســاده بــود؛
نخســتین نمونههــای آن برجهایــی مستطیلشــکلاند بــا
دیوارهــای خارجــی مج ّهــز بــه برجســتگیهای نیمدایــره کــه

منظر آیینی برجهای تاریخی و اثر آن در مدیریت گردشگری | مهدیه بُد
در ویرانههــای اقامتگاههــای امویــان بــر جــای مانــده اســت.
براســاس کاوشهــای باستانشناســان ،کاربــرد بــرج بــه عنــوان
عامــل تقویتــی و دفاعــی بــه دوران شــکلگیری شهرنشــینی
در فــات ایــران برمیگــردد و از آن پــس همــواره در بنــای
زیســتگاههای انســانی بــه آن توجــه شــده اســت .برجهــای
ایــران ،گاه بــه صــورت حصــاری اســتوانهای و مســتقل در نزدیکی
دیــوار شــهرها یــا قــاع قــرار داشــته و گاه نیــز متصــل بــه
اســتحکامات قلعــه ســاخته میشــدهاند .شــکل برجهایــی کــه
در گوش ـههای حصــار قــاع تعبیــه میشــده ،مــد ّور و برجهــای
دیوارهــای جانبــی نیمدایــره و گاه مســتطیل بــوده اســت.

واژهشناسی و ریشۀ کلمۀ برج

ايــن كلمــه در زبــان فارســى بــه هــر بنــاى شــاخص اعــم از
قلعــه ،كاخ ،بــارو ،كوشــك و هــر ســاختمان بلنــد يــا وســيع
ديگــر گفتــه مىشــود و بناهــاى تاريخــى زيــادى در ايــران بــه
نــام بــرج معــروف هســتند .در اصطــاح هيئــت ،بــه منزلــگاه
ســتارگان و نيــز بــه هريــك از ماههــاى دوازدهگانــۀ ســال در
روز شــمار شمســى گفتــه مىشــود .زباندانــان عــرب بــه
دليــل وجــود همخانوادههــاى فــراوان و در بســيارى مــوارد
ناســازگار بــا هــم (ابنمنظــور ،)395 :1995 ،در شناســايى
ريشــۀ ايــن كلمــه دچــار ســردرگمى شــده و احيان ـاً بــراى آن،
دو اصــل مســتقل يــاد كردهانــد« :ظهــور» و «پناهــگاه» (البــی
الحســین ،)238 :1361 ،برخــى نيــز جهــت برقــرارى ارتبــاط
تبــرج بــه
بيــن ايــن واژه بــا ديگــر همخانوادههــاى آن ماننــد
ّ
دو شــاخصۀ بلنــدى و درمعرضديدبــودن در تعريــف بــرج اشــاره
كردهانــد .بعضــى هــم اصــل آن را ظهــور دانســته و بــراى تعميــم
ايــن مفهــوم بــه منظــور شــمول بــر همــۀ مشــتقات ايــن ريشــه
كوشــيدهاند (مصطفــوی )284 :1384 ،ايــن در حالــى اســت كــه
ـرب
ريشهشناســان ،بــرج بــه معنــاى مــورد نظــر را از واژگان معـ ّ
شــمرده ،بــراى آن ســابقهاى يونانــى و بــه تبــع آن ســريانى
قائلنــد.

واژۀ بــرج در عربــى نيــز ماننــد فارســى كاربــردى وســيع داشــته،
بــر هــر بنــاى شــاخص اطــاق مىشــود (ابنمنظــور:1995 ،
 .)395مطالعــۀ ســير تاريخــى ايــن واژه در كتابهــاى لغت نشــان
مىدهــد كــه بــرج در آغــاز تنهــا بــر باروهــاى ساختهشــده بــر
گوش ـههاى ديوارهــاى شــهر ،قلعههــا و كاخهــا اطــاق مىشــده
(ابناحمــد )74 :1372 ،و ســپس دچــار توســعۀ معنايــى شــده،
بــه خــود آن بناهــا نيــز صــرف نظــر از وجــود بــارو گفتــه شــده
اســت (البــی الحســین .)238 :1361 ،واژه پِر ِگــس در يونانــى بــه
معنــاى كنگرههــاى روى بــاروى شــهر ،در زبــان ســريانى بــا
اندكــى تغييــر بــه معنــاى منــاره ،كنگــره و مانــدگاه مســافران و
بــه هميــن مناســبت در خصــوص توقفــگاه اجــرام آســمانى بــه

كار رفتــه و بــه احتمــال بســيار اصطالحــى نظامــى در شــام و
عربســتان شــمالى از مناطــق تحــت نفــوذ روميــان بــوده و پــس
از آن بــه گويشهــاى آرامــى و ســپس عربــى پــا گذاشــته و بــا
پذيــرش قواعــد جمــع عربــى بــه شــكل بــروج در قــرآن بــه كار
رفتــه اســت (جفــری.)140 :1372 ،

برخــی نیــز معتقدنــد بــرج تازیکانــه (معــرب) واژۀ  Burgدر
پهلــوی اســت .ریخــت دیگــر آن «بَــرز» بــه معنــی بلنــد در لکــی
و کــردی رایــج اســت؛ در لکــی و کــردی در ریخــت  Bergنیــز
بــه معنــی بلنــدی و ارتفــاع کاربــرد دارد (کــزازی.)59 :1379 ،

در فرهنــگ فارســی معیــن ،بــرج بــه معانــی زیــر اطــاق
میشــو د :

 .۱جــای بلنــدی کــه بــرای نگهبانــی عمــارت و قلعــه درســت
کننــد.
 .۲قلعه  ،دژ

 .۳هــر یــک از دوازده بــرج منطقهالبــروج کــه خورشــید هــر
مــاه در یکــی از آنهــا قــرار میگیــرد (ماههــای ســال)؛ (معیــن،
.)150 :1382
در لغتنامــه دهخــدا بــه معنــی قصــر و کاخ هــم اشــاره شــده
اســت:

همچنیــن نــام برخــی از دههــای ایــران نیــز بــرج اســت .دهاتــی
از جملــه دهــی جــزو دهســتان کــزاز علیــا ،بخــش ســربند،
شهرســتان اراک کــه کوهســتانی و سردســیری اســت ،دهــی از
دهســتان شــهر کهنــه ،بخــش حومــۀ شهرســتان قوچــان ،دهــی
از دهســتان اردوغــش بخــش قدمــگاه شهرســتان نیشــابور ،دهــی
از دهســتان مانــه ،بخــش مانــه شهرســتان بجنــورد ،دهــی از
دهســتان مرکــزی ،بخــش حومــۀ شهرســتان بجنــورد ،دهــی
از دهســتان ماروســک ،بخــش ســروالیت شهرســتان نیشــابور،
دهــی از دهســتان قوریچــای ،بخــش قرهآغــاج شهرســتان
مراغــه ،ایــن ده مرکــب از دو محــل بــه نامهــای بــرج بــاال
و بــرج پاییــن اســت ،دهــی از دهســتان خندمــان شهرســتان
رفســنجان و دهــی از دهســتان میانآبــاد بخــش اســفراین
شهرســتان بجنــورد (دهخــدا.)80 :1370 ،

بــا مطالعــه و بررســی ریشــۀ واژۀ بــرج بــه ایــن نکتــه پــی
میبریــم کــه در واژۀ بــرج عنصــر بلنــدی نقــش بســیار مهمــی
دارد؛ بــه طــوری کــه در اکثــر مــوارد بــه مکانهــای بلنــد بــرج
گفتــه شــده اســت .بــه عــاوه زمــان نیــز عنصــر مهمــی در
ایــن واژه بــوده اســت و ایــن گمــان بــرده میشــود کــه حتــی
ممکــن اســت ارتباطــی بیــن عنصــر زمــان و مــکان در ایــن
نامگــذاری باشــد .بــه صــورت کلــی میتــوان گفــت بــرج
کلم ـهای اســت کــه هــم در آن ،وجــه زمانــی دیــده میشــود و
هــم وجــه مکانــی.

ویژهنامه

تفاوت برج و مناره

منــار بــه معنــاي جايــگاه نــور و نــار اســت و در گذشــته بــه عنــوان
نشــانه و بنايــي يادمانــي بنــا ميشــده اســت .منارهــا نشــانههاي
خوبــي بــراي جســتن و يافتــن راه يــا مســير و همچنيــن
راهحلهــاي خوبــي بــراي شناســايي و ثبــت نــام شــاهان و
ســازندگان آن بــه شــمار ميآمدنــد (پورجعفــر.)1389 ،

از ديربــاز منــاره را بــراى راهنمایــى و هدايــت مســافران در
بيابانهــا يــا در اول شــهرها مىســاختند و گاهــى هــم بــراى
حــد فاصــل دو چيــز بــه عنــوان مــرز از آن اســتفاده مىكردنــد.
گوينــد اوليــن كســى كــه در راههــا منــاره ســاخت« ،ابرهــه
بنالحــرث الرائــش» يكــى از پادشــاهان يمــن بــود .او در
جنگهــاى خــود در راههــا ايــن نشــان را برپــا مىكــرد تــا در
بازگشــت ،بــه كمــك آنهــا راه خــود را پيــدا كنــد .ايــن روش
راهيابــى تــا ســدههاى اخيــر تنهــا روش شناختهشــده در
راهنمایــى و هدايــت مســافران بــه مقصــد بــود .مىگوينــد بــه
فرمــان نادرشــاه بــراى راهنمايــى كاروانيــان و اردوهــاى جنگــى
در صحراهــاى بــیآب و علــف و كويرهــا بــا ســنگ و آجــر و
گــچ منارههايــى ســاخته شــد كــه هنــوز در ريگزارهــاى ميــان
كرمــان و بلوچســتان باقــى اســت (دهخــدا .)325:1373 ،بــه
هــر حــال ،ايــن فكــر كــه بــه وســيلۀ منــاره مســافران دريايــى و
زمينــى بــه مقصــد راهنمایــى شــوند ،از دیربــاز تــا عصــر صنعــت
در ميــان مــردم باقــى بــود و منارههايــى كــه از گذشــته در كنــار
درياهــا و راههــا تــا بــه امــروز باقــى ماندهانــد ،ماننــد «منــارۀ
اســكندريه» و «نــادرى» کــه شــاهدى بــر هميــن مدعــا اســت.
اصــوالً بــرج يــا منــاره در تاريــخ داراى دو هويــت كامــ ً
ا
متفــاوت از هــم هســتند .بــرج و منــاره از جنبــۀ تاريخــى دو
پديــدۀ قديمىانــد كــه ســابقۀ آنهــا را بــه پیــش از اســام
برمىگــردد .منــاره و بــرج در شــكل و كاربــرد هــر دو متفــاوت
هســتند .بــر بــاالى بــرج چنــد نگهبــان و ديدبــان بــراى نگهبانــى
و حراســت قلعــه و شــهر مىايســتادند ،ولــى بــر بــاالى منــاره،
آتشــى روشــن مىكردنــد تــا مســافران راه را در شــب گــم
نكننــد .بــر بــاالى برجهــا ديواركــى همــراه بــا بريدگىهايــى
بــراى نگهبانــان و ديدبانــان وجــود داشــت ،برخــاف منــاره كــه
چنيــن نبــود .برجهــا را بــدون ســايبان مىســاختند ،ولــى در
بــاالى منــاره بــراى حفاظــت آتــش از بــرف و بــاران ســايبانى
مىســاختند .چــون غــرض از ســاخت بــرج نگهبانــى بــود ،لــذا
آن را بــه شــكل اســتوانهاى بــا قطــر بــزرگ مىســاختند ،ولــى
منــاره را اســتوانهاى بــا قطــر كوچــك و بلنــد مىســاختند .ك ً
ال
هويــت شــكلى بــرج و منــاره را مىشــود بــا تــاج آنهــا و هويــت
كاربــردى منــاره را مىتــوان در پیداکــردن مســیر و بــرج را
در مراقبــت و حراســت معرفــى كــرد .بنابرايــن ،ايــن ســخن
كــه مســلمانان منــاره را از روى شــكل برجقلعههــا و شــهرها
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ســاختند ،درســت بــه نظــر نمىرســد (نجفــی.)1381 ،

برخــي از منارهــا نيــز در مســاجد بــراي انتقــال صــداي مــؤذن
در كنــار گنبــد ،طراحــي و بنــا ميشــدند .برخــي هــم مثــل
بــرج قابــوس براســاس پــارهاي از اظهارنظرهــا بــراي مقبــره
اســتفاده شــدهاند .بــه هــر حــال امــروزه منارهــا جــاي خــود
را بــه برجهايــي كــه كاربريهــاي گوناگونــي دارنــد ،دادهانــد
(پورجعفــر.)1389 ،

بحث

منظر و نگاه منظرین

غالــب نوشــتههاي معاصــر بــر ايــن نكتــه تأكيــد دارنــد كــه
منظــر ،راه مؤثــري را بــراي شــناخت جهــان همــوار ميكنــد.
ايــن مســئله چارچوبــي مفهومــي از محيطــي كــه در آن زندگــي
ميكنيــم فراهــم ميكنــد؛ محيطــي كــه مــا در آن چيــزي
را كــه ميبينيــم آناليــز كــرده و ســپس حــس ميكنيــم.
همچنيــن منظــر پايــهاي سيســتماتيك بــراي فهــم الگوهــاي
فضايــي ـ مكانــي و فرايندهايــي كــه در اطرافمــان ميبينيــم و
راهــي كــه مــردم محيــط را بــا خواسـتها و نيازهايشــان همســو
ميكننــد بنــا مينهــد؛ بنابرايــن فهــم منظــر فضــاي انديشــيدن
بــه محيــط بــه طــرق گوناگــون را فراهــم ميكنــد (منصــوری و
حبیبــی.)1389 ،

نگاه منظرین به برج ایرانی

از حدود  27000آثار ثبتی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری،
بالغ ب ر  300اثر با واژۀ برج ثبت شــده است (�http://iranshahr
 )pedia.irکه با بررســی این آثار کارکردهای زیر برای برج ایرانی
اســتخراج شده که در تصویر  1نشــان داده شده است .نکتۀ قابل
توجه این است که بسیاری از برجها کاربردی چندمنظوره داشتهاند
و ممکن است مجموعهای از موارد زیر را در بر بگیرند:

کارکرد اول؛ برجهای نمادین

بســیاری از برجهــا بــه عنــوان نمــاد شــناخته میشــدند .از
جملــه برجهــای نمادیــن میتــوان بــه ســه گــروه اشــاره کــرد:

گــروه اول :ایــن برجهــا مــکان مذهبــی بــرای برخــی از
ادیــان بــه شــمار میرفتنــد .همچــون برخــی آتشــکدهها و
برخــی معابــد کــه در برجهــا جــای داشــتند ،ماننــد بــرج «ســه
گنبــد» در اســتان آذربایجــان شــرقی (ســازمان میــراث فرهنگــی
و گردشــگری ،)242 :1314 ،همچنیــن ناقــوس کلیســاها هــم
در مکانــی برجماننــد احــداث میشــدند ،ماننــد بــرج «ناقــوس
کلیســا» در اســتان قزویــن (ســازمان میــراث فرهنگــی و
گردشــگری 1377 ،ج)( ،تصویــر .)۲

منظر آیینی برجهای تاریخی و اثر آن در مدیریت گردشگری | مهدیه بُد
معبد ،آتشکده

زیارتگاه

ناقوس

نمادشهر

مکان تاریخی

یادمان

بقعه ،آرامگاه
راهنمای مسافر

نمادین

جلب توجه
نقش برجسته،کتیبه

اطالعرسانی

کبوترخانه
آبیاری(حفظ فشارآب)
ساعت

مرکز اهدای خلعت

تقویم

سنجش زمان

رصدخانه

نجوم

کارکردهای برج ایرانی

ستارهشناسی

کارکردی

مسکونی
کاروانسرا

اقامتگاه

قلعه

سرداب
کوره
آتشنشانی
دیدهبانی
تأمین مواد
دفاع
نگهبانی

دفاعی ،امنیتی ،حفاظتی و نظامی

حصار
تیرکش
پناهگاه

تصویــر  : ۱کارکردهای چندمنظورۀ برجهای ایرانی  .مأخذ  :نگارنده.
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ویژهنامه
گــروه دوم :ایــن برجهــا جهــت یادمــان احــداث شــده و نشــانی
از مکانــی کــه واقعــۀ تاریخــی مهــم رخ داده یــا بقعـهای متبرکــه یــا
آرامــگاه شــخص برجســتهای احــداث میشــدهاند ،ماننــد «بــرج
آرامگاهــی شــاهزاده حســین» در ســاوجبالغ (ســازمان میــراث
فرهنگــی و گردشــگری 1380 ،الــف ).

گــروه ســوم ایــن برجهــا بــه عنــوان نمــاد یــک شــهر احــداث
شــدهاند ،ماننــد «بــرج آزادی» یــا شــهیاد (ســازمان میــراث
فرهنگــی و گردشــگری.)1353 ،

کارکرد دوم؛ برجهای اطالعرسانی

بــر بــاالی بســیاری از برجهــا کتیبــه یــا نقــش برجســتهای وجــود
داشــته کــه گویــای پیامــی بــرای بازدیدکننــدگان بــود .ماننــد بــرج
آجــری «اشــتون بابــا» در اســتان کردســتان (ســازمان میــراث
فرهنگــی و گردشــگری .)1362 ،برخــی از برجهــا نیــز جهــت جلــب
توجــه و راهنمایــی احــداث شــده بودنــد ماننــد بــرج «چاهخــور» در
اســتان یــزد (ســازمان میــراث فرهنگــی و گردشــگری 1385 ،ب).

کارکرد سوم؛ برجهای عملکردی

از جملــه کارکردهــای بــرج میتــوان بــه کارکردهایــی چــون
کبوترخانههــا ماننــد بــرج «آقــا» در اســتان اصفهــان (ســازمان
میــراث فرهنگــی و گردشــگری 1385 ،الــف) ،آبیــاری (حفظ فشــار

تصویر  :۲برج ناقوس کلیسای قزوین.

مأخذhttps://en.wikipedia.org/wiki/Russian_Church,_Qazvin :
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آب) ماننــد بــرج «آب» بانــک ملــی (ســازمان میــراث فرهنگــی و
گردشــگری ،)1375 ،ســرداب «بــرج آرامگاهــی شــاهزاده حســین»
(ســازمان میــراث فرهنگــی و گردشــگری 1380،الــف) و برجهایــی
کــه بــه منظــور خاصــی مثــ ً
ا اهــدای خلعــت بــه افــراد خــاص
احــداث شــده بودنــد ،ماننــد بــرج «خلعتپوشــان» در اســتان
آذربایجــان شــرقی (ســازمان میــراث فرهنگــی و گردشــگری1377 ،
ب) اشــاره کــرد .گــروه دیگــری از برجهــا ،کارکــرد ســنجش زمــان
را داشــتهاند؛ چــه از نظــر نشــاندادن ســاعات روز ،چــه مــاه و
ســال ،ماننــد «بــرج ســاعت» در اســتان گیــان (ســازمان میــراث
فرهنگــی و گردشــگری .)1356 ،گــروه دیگــری از برجهــا در علــم
نجــوم کاربــرد داشــتهاند؛ هــم در ستارهشناســی و هــم رصدخانــه،
ماننــد «بــرج طغــرل» در شــهر ری (ســازمان میــراث فرهنگــی و
گردشــگری .)1310 ،گــروه دیگــر برجهــای اقامتگاهــی بودهانــد
کــه یــا کاروانســرا بودنــد ماننــد بــرج «چاهخــور» (ســازمان میــراث
فرهنگــی و گردشــگری 1385 ،ب) یــا قلعــه ،ماننــد «بــرج اماناهلل»
در اســتان کرمــان (ســازمان میــراث فرهنگــی و گردشــگری1384 ،
ج) یــا کامــ ً
ا مســکونی بودهانــد ،ماننــد بــرج «بمونــی آقــا» در
اســتان خوزســتان (ســازمان میــراث فرهنگــی و گردشــگری،
 1384ه) .دســتۀ آخــر ایــن برجهــا کورههــا بودهانــد ،ماننــد
بــرج «شوشــتری» در اســتان فــارس (ســازمان میــراث فرهنگــی و
گردشــگری.)1386 ،

تصویر  : ۳برج آتشنشان تبریز.

مأخذhttps://en.wikipedia.org/wiki/Tabriz_Fire_Fighting_Tower :

منظر آیینی برجهای تاریخی و اثر آن در مدیریت گردشگری | مهدیه بُد
دستۀ چهارم؛ برجهای دفاعی ،امنیتی و حفاظتی

از جملــه ایــن برجهــا میتــوان بــه برجهــای آتشنشــانی ماننــد
بــرج «آتشنشــان» در تبریز (ســازمان میــراث فرهنگی و گردشــگری،
 1377الــف)( ،تصویــر  ،)۳دیدهبانــی ماننــد بــرج «باقرآبــاد» در یــزد
(ســازمان میــراث فرهنگــی و گردشــگری 1384 ،د) ،دفاعــی ماننــد
بــرج «چشــمه موالید» در اســتان خراســان (ســازمان میــراث فرهنگی
و گردشــگری 1380 ،ب) ،پناهــگاه ماننــد بــرج «ارجنــان» در اســتان
یــزد (ســازمان میــراث فرهنگــی و گردشــگری 1384 ،الــف) ،نگهبانی
ماننــد «بــرج بابانجــم» در اســتان فــارس (ســازمان میــراث فرهنگــی
و گردشــگری ،)1382 ،برجهــای تأمیــن مــواد و برجهــای تیرکــش
اشــاره کــرد ،ماننــد «بــرج ازبکــوه» کــه هــر دو کاربرد را داشــته اســت
(ســازمان میــراث فرهنگــی و گردشــگری 1384 ،ب).

جایگاه برج در گردشگری

یکــی از جاذبههــای توریســتی مــورد توجــه گردشــگران ،برجهــا
هســتند کــه به عنــوان جاذبۀ توریســتی شــهرها مــورد بازدیــد قرار
میگیرنــد .البتــه متأســفانه بــه دلیــل دانــش کــم تورگردانهــا
بــه کاربردهــای وســیع برجهــا توجــه کمــی میشــود و تنهــا بــه
نــکات ســطحی نظیــر قدمــت و ارتفــاع و شــاید یــک یــا دو مــورد
از کاربردهــای بــارز بــرج اشــاره میشــود .در ایــن بخــش بــه دو
نمونــه از برجهــای بــارز در گردشــگری ایــران اشــاره میشــود کــه
کاربردهــای بــاال در آنهــا بــه صــورت بــارز بــه چشــم میخــورد:

تصویر  :۴برج قابوسبنوشمگیر.

مأخذhttps://www.gardeshnama.com/attraction318 :

برج قابوس بن وشمگير

ايــن بــرج از بهتريــن بناهــاي تاريخــي ســدۀ چهــارم هجــري و
بلندتريــن بنــاي آجــري جهــان بــه شــمار ميآيــد .طبــق تصريــح
نوشــتههاي كتيبــۀ بــرج قابــوس ،اميــر شــمسالمعالي بــه ســال
 397ه .ق .اقــدام بــه ســاخت بــرج كــرد .دربــارۀ اينكــه هــدف اولية
برپاســاختن ايــن بنــا چــه بــوده اســت ،نظريــات گوناگونــي وجــود
دارد .محتملتريــن انگيــزه ايــن اســت كــه هــدف از ســاخت چنين
بنايــي ،مكانــي بــراي آرامــگاه بانــي آن ،قابــوس بــن وشــمگير بــوده
اســت .البتــه بــا توجــه بــه ارتفــاع زيــاد بــرج ،ايــن توجيــه نيــز كــه
ســاختمان مذكــور ممكــن اســت بــه منظــور نشــانه و نمــود شــهر
جرجــان (گــرگان) و راهنمــاي مســافران در دشــت گــرگان بنــا
شــده باشــد ،در ذهــن قــوت ميگيــرد .حتــي اگــر در ابتــدا ايــن
بــرج بــا چنيــن هدفــي ســاخته نشــده باشــد ،ولــي ارتفــاع زيــاد
بــرج ( 70متــر) در دشــت جرجــان نشــانه و عالمتــي نمايــان بــراي
مســافران بــوده اســت (پورجعفــر( ،)1389 ،تصویــر .)۴

برج طغرل

برج-آرامــگاه طغــرل در شــرق آرامــگاه ابنبابویــه در شــهرری
واقــع شــده اســت كــه از آثــار بــر جــای مانــده از دورۀ ســلجوقیان
اســت .ایــن بــرج بــدون احتســاب گنبــد مخروطیشــكل كــه
امــروز اثــری از آن باقــی نمانــده اســت ،حــدود بیســت متــر ارتفــاع
دارد .وجــه تســمیۀ ایــن بــرج بــه طغــرل بیــک یکــم بازمیگــردد.

تصویر  :۵برج طغرل.

مأخذhttps://en.wikipedia.org/wiki/Tughrul_Tower :
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ویژهنامه
طغرلبیــك یكــم در ســال  455هجریقمــری زمانــی كــه از راه
بغــداد بــه پایتخــت خــود بازمیگشــت دچــار بیمــاری میشــود
و در ســن  70ســالگی فــوت میكنــد و جســد او را در مقبــرهای
كــه از قبــل بــرای او آمــاده كــرده بودنــد دفــن میكننــد .ســبك
معمــاری اســتفاده شــده در ایــن بــرج مربــوط بــه معمــاری رازی
اســت كــه ایــن ســبك در قــرن ســوم آغــاز و درقــرن پنجــم
هجــری قمــری بــه اوج شــكوفایی خــودش میرســد ،ســبكی
كــه تلفیقــی از معمــاری پارتــی و پارســی اســت (تصویــر .)۵
كتیبههایــی كــه روی ایــن بنــا وجــود داشــته ،در دورۀ ناصرالدیــن
شــاه كــه ایــن بــرج مــورد مرمــت قــرار میگیــرد ،از بیــن مـیرود.
جـآرامــگاه همچنیــن ماننــد ســایر آرامگاههــای ســلجوقی
ایــن بر 
دارای گنبــدی بــوده كــه در زلزلــه فــرو ریختــه اســت .در مــورد
كاربردهــای دیگــر ایــن بــرج نظــرات جالبــی وجــود دارد ،مث ـ ً
ا
ایــن بــرج حكــم جهتنمــا را داشــته و شــبها بــا روشــنكردن
آتــش بــر بــاالی آن ،كاروانیــان میتوانســتند مســیر ورود بــه
شــهر را تشــخیص دهنــد.

نتیجهگیری

بــا نگرشــی عمیــق بــه معنــی و ریشــۀ واژۀ بــرج بــه ایــن نکتــه پــی
میبریــم کــه در لغتنامــۀ فارســی بیشــتر بــه کارکــرد دفاعــی،
امنیتــی ،نظامــی بــرج توجــه شــده ،حــال آنکــه بــا بررســی ریشــۀ
ایــن واژه در زبــان عربــی بیشــتر بــه کارکــرد اطالعرســانی بــرج
توجــه شــده اســت؛ بــا بررســی آثــار برجهــای تاریخــی ثبــت شــده
در اداره میــراث فرهنگــی و گردشــگری ایــران بــه طیــف وســیعی
از کارکردهــا ذیــل چهــار گــروه نمادیــن ،اطالعرســانی ،کارکــردی،
نظامــی دســت مییابیــم و بــا بررســی بیشــتر ایــن نکتــه آشــکار
میشــود کــه تعــداد زیــادی از برجهــا چندمنظــوره بودهانــد.
نکتــۀ آخــر اینکــه بــه نظــر میرســد میــان شــکل برجهــا و
کاربردهــای متفــاوت آنهــا و همچنیــن پراکندگــی جغرافیایــی
برجهــا و کاربردهــای متفــاوت آن ارتباطاتــی وجــود داشــته
باشــد کــه ایــن مســئله مســتلزم بررســی و پژوهــش بیشــتری در
ایــن زمینــه اســت.
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