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ــر  ــا ب ــاز تنه ــرج در آغ ــد، ب ــت نشــان می ده ــای لغ ــرج در کتاب ه ــیر تاریخــی واژۀ ب ــۀ س ــده |  مطالع چکی
ــار  ــپس دچ ــده و س ــالق می ش ــا اط ــا و کاخ ه ــهر، قلعه ه ــای ش ــۀ دیواره ــر گوش ــده ب ــاخته ش ــای س باروه
توســعۀ معنایــی شــده اســت. امــروزه منارهــا جــاي خــود را بــه برج هایــي داده انــد کــه کاربري هــاي گوناگونــي 
دارنــد. بــرج در ایــران کاربردهــای متنــوع و متعــددی داشــته اســت. عــالوه بــر قــالع، در دو ســوی درِ ورودی 
ــرج  ــز ب ــا نی ــه کبوترخانه ه ــد. گاه ب ــاخته می ش ــی س ــت، برج های ــی و مراقب ــرای دیده بان ــز ب ــراها نی کاروان س
ــماری از  ــن ش ــد. همچنی ــهرت یافته ان ــرج ش ــا ب ــل ی ــه می ــز ب ــا نی ــی از مقبره ه ــد و برخ ــر می گفته ان کبوت
ــام  ــرج ن ــی گمشــدگان ســاخته می شــدند، ب ــا و راهنمای ــراز آنه ــر ف ــش ب ــن آت ــرای برافروخت ــه ب ــا ک میل ه
ــاس،  ــن اس ــر همی ــت. ب ــن اس ــدگاه منظری ــی از دی ــای ایران ــی برج ه ــه بررس ــن مقال ــدف ای ــد. ه می گرفتن
بعــد از ریشه شناســی واژۀ بــرج، معنــا و ریشــۀ ایــن واژه بــا کاربردهــای متفاوتــی کــه در طــول زمــان داشــته، 
ــان  ــی ها نش ــت. بررس ــه اس ــرج پرداخت ــۀ واژۀ ب ــی و ریش ــه معن ــق ب ــی عمی ــا نگرش ــده و ب ــق داده ش تطبی
می دهــد در لغت نامــۀ فارســی بیشــتر بــه کارکــرد دفاعــی، امنیتــی و نظامــی بــرج توجــه شــده، حــال آنکــه 
ــا  ــرج توجــه شــده اســت. ب ــه کارکــرد اطالع رســانی ب ــی بیشــتر ب ــان عرب ــن واژه در زب ــا بررســی ریشــۀ ای ب
ــف وســیعی از  ــه طی ــران، ب ــراث فرهنگــی و گردشــگری ای ــای تاریخــی ثبت شــده در ادارۀ می بررســی برج ه
کارکردهــا ذیــل چهــار گــروه نمادیــن، اطالع رســانی، کارکــردی و نظامــی دســت یافتــه و بــا بررســی بیشــتر 
ــان شــکل برج هــا،  ــه نظــر می رســد می ــد. ب ــادی از برج هــا چند منظــوره بوده ان مشــخص شــد کــه تعــداد زی
کاربردهــای متفــاوت آنهــا و همچنیــن پراکندگــی جغرافیایــی آنهــا ارتباطاتــی وجــود دارد کــه ایــن مســئله 

مســتلزم بررســی و پژوهــش بیشــتر در ایــن زمینــه اســت.

ــر آن در  منظــر آیینــی برج هــای تاریخــی و اث
مدیریــت گردشــگری
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ــا  ــتوانه ای ی ــک اس ــد و باری ــای بلن ــت بن ــرج در لغ ــه | ب مقدم
ــورد  ــاع م ــی و دف ــرای دیده بان ــتر ب ــه بیش ــت ک ــو اس چندپهل
ــی  ــی و فارس ــن واژه در عرب ــت. ای ــه اس ــرار می گرفت ــتفاده ق اس
 Burg ــه صــورت ــه نیــز ب ــان فارســی میان ــوده و در زب مشــترک ب
ــرن نوزدهــم، ســاختمان های بلنــد  ــده شــده اســت. قبــل از ق دی
بــه شــکل معابــد کوه ماننــد مطابــق اهــرام، آمفی تئاترهــا، 
ــع،  ــاهای جام ــاجد، کلیس ــد، مس ــهر، معاب ــای ش ــا، تاالره قلعه ه
انــواع و اقســام برج هــا و ... وجــود داشــتند. طراحــی آنهــا عمومــاً 

ــن  ــت و ای ــورت می گرف ــی ص ــا مذهب ــی ی ــای سیاس ــه انگیزه ه ب
ــد )نوابخــش، 1۶3:1389(.  ــان بودن ــدرت و ایم ــر ق ــازه ها مظه س
در ســرزمین های شــرقی اســالم، بــرج عنصــر اصلــی اســتحکاماتی 
اســت کــه از دورۀ فتــوح تــا هنــگام بــه کارگیــری توپخانــه، ارزش 
ــمگیر  ــت چش ــت. اهمی ــرده اس ــظ ک ــود را حف ــودمندی خ و س
ــد  ــم، نبای ــرن ده ــا ق ــل دورۀ اســالمی ت ــی از اوای ــای دفاع برج ه
موجــب نادیده گرفتــن برج هایــی شــود کــه از زمان هــای دور 
ــته اند.  ــی نداش ــۀ نظام ــی جنب ــوده، ول ــود ب ــن نواحــی موج در ای
طــرح معمــاری برخــی از ایــن برج هــا بســیار ســاده بــود؛ 
بــا  مستطیل شــکل اند  برج هایــی  آن  نمونه هــای  نخســتین 
ــه  ــره ک ــتگی های نیم دای ــه برجس ــز ب ــی مجّه ــای خارج دیواره
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ــت.  ــده اس ــای مان ــر ج ــان ب ــای اموی ــای اقامتگاه ه در ویرانه ه
ــوان  ــه عن ــرج ب ــرد ب ــای باستان شناســان، کارب براســاس کاوش ه
ــینی  ــکل گیری شهرنش ــه دوران ش ــی ب ــی و دفاع ــل تقویت عام
در فــالت ایــران برمی گــردد و از آن پــس همــواره در بنــای 
زیســتگاه های انســانی بــه آن توجــه شــده اســت. برج هــای 
ایــران، گاه بــه صــورت حصــاری اســتوانه ای و مســتقل در نزدیکی 
ــه  ــل ب ــز متص ــته و گاه نی ــرار داش ــالع ق ــا ق ــهرها ی ــوار ش دی
ــه  ــی ک ــکل برج های ــده اند. ش ــاخته می ش ــه س ــتحکامات قلع اس
ــدّور و برج هــای  ــه می شــده، م ــالع تعبی در گوشــه های حصــار ق

ــت. ــوده اس ــتطیل ب ــره و گاه مس ــی نیم دای ــای جانب دیواره

واژه شناسی و ریشۀ کلمۀ برج
ــم از  ــاخص اع ــای ش ــر بن ــه ه ــی ب ــان فارس ــه در زب ــن کلم ای
ــیع  ــا وس ــد ی ــاختمان بلن ــر س ــک و ه ــارو، کوش ــه، کاخ، ب قلع
ــه  ــران ب ــادی در ای ــه می شــود و بناهــای تاریخــی زی دیگــر گفت
ــگاه  ــه منزل ــت، ب ــالح هیئ ــتند. در اصط ــروف هس ــرج مع ــام ب ن
ــال در  ــۀ س ــای دوازده گان ــک از ماه ه ــه هری ــز ب ــتارگان و نی س
روز شــمار شمســی گفتــه می شــود. زبان دانــان عــرب بــه 
دلیــل وجــود هم خانواده هــای فــراوان و در بســیاری مــوارد 
ناســازگار بــا هــم )ابن منظــور، 1995: 395(، در شناســایی 
ــرای آن،  ــاً ب ــن کلمــه دچــار ســردرگمی شــده و احیان ریشــۀ ای
ــی  ــگاه« )الب ــور« و »پناه ــد: »ظه ــاد کرده ان دو اصــل مســتقل ی
ــاط  ــراری ارتب ــت برق ــز جه ــی نی ــین، 13۶1: 238(، برخ الحس
ــه  ــّرج ب ــد تب ــای آن مانن ــر هم خانواده ه ــا دیگ ــن واژه ب ــن ای بی
دو شــاخصۀ بلنــدی و در معرض دید بــودن در تعریــف بــرج اشــاره 
کرده انــد. بعضــی هــم اصــل آن را ظهــور دانســته و بــرای تعمیــم 
ایــن مفهــوم بــه منظــور شــمول بــر همــۀ مشــتقات ایــن ریشــه 
کوشــیده اند )مصطفــوی، 1384: 284( ایــن در حالــی اســت کــه 
ــه معنــای مــورد نظــر را از واژگان معــّرب  ــرج ب ریشه شناســان، ب
ــریانی  ــع آن س ــه تب ــی و ب ــابقه ای یونان ــرای آن س ــمرده، ب ش

ــد. قائلن
واژۀ بــرج در عربــی نیــز ماننــد فارســی کاربــردی وســیع داشــته، 
ــور، 1995:  ــود )ابن منظ ــالق می ش ــاخص اط ــای ش ــر بن ــر ه ب
395(. مطالعــۀ ســیر تاریخــی ایــن واژه در کتاب هــای لغت نشــان 
ــر  ــر باروهــای ساخته شــده ب ــا ب ــاز تنه ــرج در آغ می دهــد کــه ب
گوشــه های دیوارهــای شــهر، قلعه هــا و کاخ هــا اطــالق می شــده  
)ابن احمــد، 1372: 74( و ســپس دچــار توســعۀ معنایــی شــده، 
بــه خــود آن بناهــا نیــز صــرف نظــر از وجــود بــارو گفتــه شــده 
اســت )البــی الحســین، 13۶1: 238(. واژه پِرِگــس در یونانــی بــه 
ــا  ــریانی ب ــان س ــهر، در زب ــاروی ش ــای روی ب ــای کنگره ه معن
اندکــی تغییــر بــه معنــای منــاره، کنگــره و مانــدگاه مســافران و 
ــه  ــه همیــن مناســبت در خصــوص توقفــگاه اجــرام آســمانی ب ب

ــام و  ــی در ش ــی نظام ــیار اصطالح ــال بس ــه احتم ــه و ب کار رفت
عربســتان شــمالی از مناطــق تحــت نفــوذ رومیــان بــوده و پــس 
ــا  ــا گذاشــته و ب ــی پ ــه گویش هــای آرامــی و ســپس عرب از آن ب
پذیــرش قواعــد جمــع عربــی بــه شــکل بــروج در قــرآن بــه کار 

رفتــه اســت )جفــری، 1372: 140(.
برخــی نیــز معتقدنــد بــرج تازیکانــه )معــرب( واژۀ Burg در 
پهلــوی اســت. ریخــت دیگــر آن »بـَـرز« بــه معنــی بلنــد در لکــی 
ــز  ــج اســت؛ در لکــی و کــردی در ریخــت Berg نی و کــردی رای
ــرد دارد )کــزازی، 1379: 59(. ــه معنــی بلنــدی و ارتفــاع کارب ب

در فرهنــگ فارســی معیــن، بــرج بــه معانــی زیــر اطــالق 
 : د می شــو

ــت  ــه درس ــارت و قلع ــی عم ــرای نگهبان ــه ب ــدی ک ــای بلن 1. ج
ــد. کنن

2.  قلعه ، دژ 
ــر  ــید ه ــه خورش ــروج ک ــرج منطقه الب ــک از دوازده ب ــر ی 3. ه
ــرد )ماه هــای ســال(؛ )معیــن،  ــرار می گی ــاه در یکــی از آنهــا ق م

.)150  :1382
ــده  ــاره ش ــم اش ــی قصــر و کاخ ه ــه معن ــدا ب ــه دهخ در لغت نام

اســت:
همچنیــن نــام برخــی از ده هــای ایــران نیــز بــرج اســت. دهاتــی 
ــربند،  ــش س ــا، بخ ــزاز علی ــتان ک ــزو دهس ــی ج ــه ده از جمل
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 
ــی از  ــورد، ده ــتان بجن ــه شهرس ــش مان ــه، بخ ــتان مان از دهس
ــی  ــورد، ده ــتان بجن ــۀ شهرس ــش حوم ــزی، بخ ــتان مرک دهس
ــابور،  ــتان نیش ــروالیت شهرس ــش س ــک، بخ ــتان ماروس از دهس
دهــی از دهســتان قوری چــای، بخــش قره آغــاج شهرســتان 
ــاال  ــرج ب ــای ب ــه نام ه ــل ب ــب از دو مح ــن ده مرک ــه، ای مراغ
ــتان  ــان شهرس ــتان خندم ــی از دهس ــت، ده ــن اس ــرج پایی و ب
رفســنجان و دهــی از دهســتان میان آبــاد بخــش اســفراین 

ــدا، 1370: 80(. ــورد )دهخ ــتان بجن شهرس
ــی  ــه پ ــن نکت ــه ای ــرج ب ــۀ واژۀ ب ــی ریش ــه و بررس ــا مطالع ب
می بریــم کــه در واژۀ بــرج عنصــر بلنــدی نقــش بســیار مهمــی 
دارد؛ بــه طــوری کــه در اکثــر مــوارد بــه مکان هــای بلنــد بــرج 
ــی در  ــر مهم ــز عنص ــان نی ــالوه زم ــه ع ــت. ب ــده اس ــه ش گفت
ــرده می شــود کــه حتــی  ــوده اســت و ایــن گمــان ب ــن واژه ب ای
ــن  ــکان در ای ــان و م ــر زم ــن عنص ــی بی ــت ارتباط ــن اس ممک
نام گــذاری باشــد. بــه صــورت کلــی می تــوان گفــت بــرج 
کلمــه ای اســت کــه هــم در آن، وجــه زمانــی دیــده می شــود و 

ــی. ــم وجــه مکان ه
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تفاوت برج و مناره
منــار بــه معنــاي جایــگاه نــور و نــار اســت و در گذشــته بــه عنــوان 
ــي بنــا مي شــده اســت. منارهــا نشــانه هاي  نشــانه و بنایــي یادمان
خوبــي بــراي جســتن و یافتــن راه یــا مســیر و همچنیــن 
راه حل هــاي خوبــي بــراي شناســایي و ثبــت نــام شــاهان و 

ســازندگان آن بــه شــمار مي آمدنــد )پورجعفــر، 1389(.
از دیربــاز منــاره را بــرای راهنمایــی و هدایــت مســافران در 
ــرای  ــم ب ــی ه ــاختند و گاه ــهرها می س ــا در اول ش ــا ی بیابان ه
حــد فاصــل دو چیــز بــه عنــوان مــرز از آن اســتفاده می کردنــد. 
ــه  ــاخت، »ابره ــاره س ــا من ــه در راه ه ــی ک ــن کس ــد اولی گوین
در  او  بــود.  یمــن  پادشــاهان  از  یکــی  الرائــش«  بن الحــرث 
ــا در  ــرد ت ــا می ک ــن نشــان را برپ ــا ای ــود در راه ه ــای خ جنگ ه
ــن روش  ــد. ای ــدا کن ــود را پی ــا راه خ ــک آنه ــه کم ــت، ب بازگش
در  شناخته شــده  روش  تنهــا  اخیــر  ســده های  تــا  راه یابــی 
ــه  ــد ب ــود. می گوین ــه مقصــد ب ــت مســافران ب ــی و هدای راهنمای
فرمــان نادرشــاه بــرای راهنمایــی کاروانیــان و اردوهــای جنگــی 
ــر و  ــنگ و آج ــا س ــا ب ــف و کویره ــی آب و عل ــای ب در صحراه
ــان  ــوز در ریگزارهــای می ــی ســاخته شــد کــه هن گــچ مناره های
ــه  ــدا، 325:1373(. ب ــت )دهخ ــی اس ــتان باق ــان و بلوچس کرم
هــر حــال، ایــن فکــر کــه بــه وســیلۀ منــاره مســافران دریایــی و 
زمینــی بــه مقصــد راهنمایــی شــوند، از دیربــاز تــا عصــر صنعــت 
در میــان مــردم باقــی بــود و مناره هایــی کــه از گذشــته  در کنــار 
ــارۀ  ــد »من ــد، مانن ــی مانده ان ــروز باق ــه ام ــا ب ــا ت ــا و راه ه دریاه
ــر همیــن مدعــا اســت. ــادری« کــه شــاهدی ب اســکندریه« و »ن
اصــوالً بــرج یــا منــاره در تاریــخ دارای دو هویــت کامــاًل 
ــی دو  ــۀ تاریخ ــاره از جنب ــرج و من ــتند. ب ــم هس ــاوت از ه متف
پدیــدۀ قدیمی انــد کــه ســابقۀ آنهــا را بــه پیــش از اســالم 
ــاوت  ــرد هــر دو متف ــرج در شــکل و کارب ــاره و ب برمیگــردد. من
هســتند. بــر بــاالی بــرج چنــد نگهبــان و دیدبــان بــرای نگهبانــی 
ــاره،  ــاالی من ــر ب ــی ب ــه و شــهر می ایســتادند، ول و حراســت قلع
آتشــی روشــن می کردنــد تــا مســافران راه را در شــب گــم 
ــی  ــا بریدگی های ــراه ب ــی هم ــا دیوارک ــاالی برج ه ــر ب ــد. ب نکنن
بــرای نگهبانــان و دیدبانــان وجــود داشــت، برخــالف منــاره کــه 
ــی در  ــاختند، ول ــایبان می س ــدون س ــا را ب ــود. برج ه ــن نب چنی
ــایبانی  ــاران س ــرف و ب ــش از ب ــرای حفاظــت آت ــاره ب ــاالی من ب
ــذا  ــود، ل ــی ب ــرج نگهبان می ســاختند. چــون غــرض از ســاخت ب
ــی  ــزرگ می ســاختند، ول ــا قطــر ب ــه شــکل اســتوانه ای ب آن را ب
ــد می ســاختند. کاًل  ــا قطــر کوچــک و بلن ــاره را اســتوانه ای ب من
هویــت شــکلی بــرج و منــاره را می شــود بــا تــاج آنهــا و هویــت 
کاربــردی منــاره را می تــوان در پیدا کــردن مســیر و بــرج را 
ــخن  ــن س ــن، ای ــرد. بنابرای ــی ک ــت معرف ــت و حراس در مراقب
ــهرها  ــا و ش ــکل برج قلعه ه ــاره را از روی ش ــلمانان من ــه مس ک

ــی، 1381(.  ــد )نجف ــر نمی رس ــه نظ ــت ب ــاختند، درس س
ــراي انتقــال صــداي مــؤذن  برخــي از منارهــا نیــز در مســاجد ب
ــل  ــم مث ــي ه ــدند. برخ ــا مي ش ــي و بن ــد، طراح ــار گنب در کن
ــره  ــراي مقب ــا ب ــاره اي از اظهارنظره ــاس پ ــوس براس ــرج قاب ب
ــود  ــاي خ ــا ج ــروزه مناره ــال ام ــر ح ــه ه ــده اند. ب ــتفاده ش اس
ــد  ــد، داده ان ــي دارن ــاي گوناگون ــه کاربري ه ــي ک ــه برج های را ب

)پورجعفــر، 1389(.

بحث
منظر و نگاه منظرین

ــه  ــد ک ــد دارن ــه تأکی ــن نکت ــر ای ــر ب ــته هاي معاص ــب نوش غال
ــد.  ــوار مي کن ــان هم ــناخت جه ــراي ش ــري را ب ــر، راه مؤث منظ
ایــن مســئله چارچوبــي مفهومــي از محیطــي کــه در آن زندگــي 
مي کنیــم فراهــم مي کنــد؛ محیطــي کــه مــا در آن چیــزي 
را کــه مي بینیــم آنالیــز کــرده و ســپس حــس مي کنیــم. 
ــاي  ــم الگوه ــراي فه ــتماتیک ب ــه اي سیس ــر پای ــن منظ همچنی
ــم و  ــان مي بینی ــه در اطرافم ــي ک ــي و فرایندهای ــي ـ مکان فضای
راهــي کــه مــردم محیــط را بــا خواســت ها و نیازهایشــان همســو 
مي کننــد بنــا مي نهــد؛ بنابرایــن فهــم منظــر فضــاي اندیشــیدن 
بــه محیــط بــه طــرق گوناگــون را فراهــم مي کنــد )منصــوری و 

ــی، 1389(. حبیب

نگاه منظرین به برج ایرانی 
از حدود 27000 آثار ثبتی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، 
http://iranshahr-) 300 اثر با واژۀ برج ثبت شــده است  بالغ بر
pedia.ir) که با بررســی این آثار کارکردهای زیر برای برج ایرانی 
اســتخراج شده که در تصویر 1 نشــان داده شده است. نکتۀ قابل 
توجه این است که بسیاری از برج ها کاربردی چندمنظوره داشته اند 

و ممکن است مجموعه ای از موارد زیر را در بر بگیرند:

کارکرد اول؛ برج های نمادین
ــدند. از  ــناخته می ش ــاد ش ــوان نم ــه عن ــا ب ــیاری از برج ه  بس
ــه ســه گــروه اشــاره کــرد:  ــوان ب ــن می ت ــه برج هــای نمادی جمل
گــروه اول: ایــن برج هــا مــکان مذهبــی بــرای برخــی از 
ادیــان بــه شــمار می رفتنــد. همچــون برخــی آتشــکده ها و 
برخــی معابــد کــه در برج هــا جــای داشــتند، ماننــد بــرج »ســه 
گنبــد« در اســتان آذربایجــان شــرقی )ســازمان میــراث فرهنگــی 
ــم  ــاها ه ــوس کلیس ــن ناق ــگری، 1314: 242(، همچنی و گردش
ــوس  ــرج »ناق ــد ب ــدند، مانن ــداث می ش ــد اح ــی برج مانن در مکان
و  فرهنگــی  میــراث  )ســازمان  قزویــن  اســتان  در  کلیســا« 

گردشــگری، 1377 ج(، )تصویــر 2(.

ویژه نامه
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ــروه دوم: ایــن برج هــا جهــت یادمــان احــداث شــده و نشــانی  گ
از مکانــی کــه واقعــۀ تاریخــی مهــم رخ داده یــا بقعــه ای متبرکــه یــا 
ــرج  ــد »ب ــده اند، مانن ــداث می ش ــته ای اح ــخص برجس ــگاه ش آرام
ــراث  ــازمان می ــاوجبالغ )س ــین« در س ــاهزاده حس ــی ش آرامگاه

ــف (. ــگری، 1380 ال ــی و گردش فرهنگ
 گــروه ســوم ایــن برج هــا بــه عنــوان نمــاد یــک شــهر احــداث 
شــده اند، ماننــد »بــرج آزادی« یــا شــهیاد )ســازمان میــراث 

فرهنگــی و گردشــگری، 1353(.

کارکرد دوم؛  برج های اطالع رسانی 
بــر بــاالی بســیاری از برج هــا کتیبــه یــا نقــش برجســته ای وجــود 
داشــته کــه گویــای پیامــی بــرای بازدیدکننــدگان بــود. ماننــد بــرج 
ــراث  ــازمان می ــتان )س ــتان کردس ــا« در اس ــتون باب ــری »اش آج
فرهنگــی و گردشــگری، 13۶2(. برخــی از برج هــا نیــز جهــت جلــب 
توجــه و راهنمایــی احــداث شــده بودنــد ماننــد بــرج »چاه خــور« در 
اســتان یــزد )ســازمان میــراث فرهنگــی و گردشــگری، 1385 ب(.

کارکرد سوم؛  برج های عملکردی
ــون  ــی چ ــه کارکردهای ــوان ب ــرج می ت ــای ب ــه کارکرده  از جمل
ــازمان  ــان )س ــتان اصفه ــا« در اس ــرج »آق ــد ب ــا مانن کبوترخانه ه
میــراث فرهنگــی و گردشــگری، 1385 الــف(، آبیــاری )حفظ فشــار 

ــراث فرهنگــی و  ــی )ســازمان می ــک مل ــرج »آب« بان ــد ب آب( مانن
گردشــگری، 1375(، ســرداب »بــرج آرامگاهــی شــاهزاده حســین« 
)ســازمان میــراث فرهنگــی و گردشــگری،1380 الــف( و برج هایــی 
ــراد خــاص  ــه اف ــت ب ــدای خلع ــاًل اه ــه منظــور خاصــی مث ــه ب ک
ــتان  ــان« در اس ــرج »خلعت پوش ــد ب ــد، مانن ــده بودن ــداث ش اح
آذربایجــان شــرقی )ســازمان میــراث فرهنگــی و گردشــگری، 1377 
ب( اشــاره کــرد. گــروه دیگــری از برج هــا، کارکــرد ســنجش زمــان 
ــاه و  ــه م ــاعات روز، چ ــان دادن س ــر نش ــه از نظ ــته اند؛ چ را داش
ســال، ماننــد »بــرج ســاعت« در اســتان گیــالن )ســازمان میــراث 
فرهنگــی و گردشــگری، 135۶(. گــروه دیگــری از برج هــا در علــم 
نجــوم کاربــرد داشــته اند؛ هــم در ستاره شناســی و هــم رصدخانــه، 
ــراث فرهنگــی و  ــرج طغــرل« در شــهر ری )ســازمان می ــد »ب مانن
ــد  ــی بوده ان ــای اقامتگاه ــر برج ه ــروه دیگ ــگری، 1310(. گ گردش
کــه یــا کاروان ســرا بودنــد ماننــد بــرج »چاه خــور« )ســازمان میــراث 
فرهنگــی و گردشــگری، 1385 ب( یــا قلعــه، ماننــد »بــرج امان اهلل« 
در اســتان کرمــان )ســازمان میــراث فرهنگــی و گردشــگری، 1384 
ــا« در  ــی آق ــرج »بمون ــد ب ــد، مانن ــکونی بوده ان ــاًل مس ــا کام ج( ی
اســتان خوزســتان )ســازمان میــراث فرهنگــی و گردشــگری، 
1384 ه(. دســتۀ آخــر ایــن برج هــا کوره هــا بوده انــد، ماننــد 
بــرج »شوشــتری« در اســتان فــارس )ســازمان میــراث فرهنگــی و 

ــگری، 138۶(. گردش

تصویر 3 : برج آتش نشان تبریز. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Tabriz_Fire_Fighting_Tower :مأخذ

ویژه نامه

تصویر 2: برج ناقوس کلیسای قزوین.
https://en.wikipedia.org/wiki/Russian_Church,_Qazvin :مأخذ 
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دستۀ چهارم؛ برج های دفاعی، امنیتی و حفاظتی
ــد  ــانی مانن ــای آتش نش ــه برج ه ــوان ب ــا می ت ــن برج ه ــه ای از جمل
بــرج »آتش نشــان« در تبریز )ســازمان میــراث فرهنگی و گردشــگری، 
1377 الــف(، )تصویــر 3(، دیده بانــی 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 
ــای تیرکــش  ــواد و برج ه ــن م ــای تأمی و گردشــگری، 1382(، برج ه
اشــاره کــرد، ماننــد »بــرج ازبکــوه« کــه هــر دو کاربرد را داشــته اســت 

)ســازمان میــراث فرهنگــی و گردشــگری، 1384 ب(.

جایگاه برج در گردشگری
ــا  ــورد توجــه گردشــگران، برج ه ــای توریســتی م یکــی از جاذبه ه
هســتند کــه به عنــوان جاذبۀ توریســتی شــهرها مــورد بازدیــد قرار 
ــا  ــم تورگردان ه ــش ک ــل دان ــه دلی ــفانه ب ــه متأس ــد. البت می گیرن
ــه  ــه کاربردهــای وســیع برج هــا توجــه کمــی می شــود و تنهــا ب ب
نــکات ســطحی نظیــر قدمــت و ارتفــاع و شــاید یــک یــا دو مــورد 
ــه دو  ــن بخــش ب ــرج اشــاره می شــود. در ای ــارز ب ــای ب از کاربرده
نمونــه از برج هــای بــارز در گردشــگری ایــران اشــاره می شــود کــه 

کاربردهــای بــاال در آنهــا بــه صــورت بــارز بــه چشــم می خــورد:

برج قابوس بن وشمگیر
ــري و  ــارم هج ــدۀ چه ــي س ــاي تاریخ ــن بناه ــرج از بهتری ــن ب ای
بلندتریــن بنــاي آجــري جهــان بــه شــمار مي آیــد. طبــق تصریــح 
ــه ســال  ــر شــمس المعالي ب ــوس، امی ــرج قاب ــۀ ب نوشــته هاي کتیب
397 ه. ق. اقــدام بــه ســاخت بــرج کــرد. دربــارۀ اینکــه هــدف اولیۀ 
برپاســاختن ایــن بنــا چــه بــوده اســت، نظریــات گوناگونــي وجــود 
دارد. محتمل تریــن انگیــزه ایــن اســت کــه هــدف از ســاخت چنین 
بنایــي، مکانــي بــراي آرامــگاه بانــي آن، قابــوس بــن وشــمگیر بــوده 
اســت. البتــه بــا توجــه بــه ارتفــاع زیــاد بــرج، ایــن توجیــه نیــز کــه 
ســاختمان مذکــور ممکــن اســت بــه منظــور نشــانه و نمــود شــهر 
ــا  ــرگان بن ــت گ ــافران در دش ــاي مس ــرگان( و راهنم ــان )گ جرج
شــده باشــد، در ذهــن قــوت مي گیــرد. حتــي اگــر در ابتــدا ایــن 
ــا چنیــن هدفــي ســاخته نشــده باشــد، ولــي ارتفــاع زیــاد  بــرج ب
بــرج )70 متــر( در دشــت جرجــان نشــانه و عالمتــي نمایــان بــراي 

مســافران بــوده اســت )پورجعفــر، 1389(، )تصویــر 4(.

برج طغرل
برج-آرامــگاه طغــرل در شــرق آرامــگاه ابن بابویــه در شــهرری 
واقــع شــده اســت کــه از آثــار بــر جــای مانــده از دورۀ ســلجوقیان 
ــه  ــکل ک ــد مخروطی ش ــاب گنب ــدون احتس ــرج ب ــن ب ــت. ای اس
امــروز اثــری از آن باقــی نمانــده اســت، حــدود بیســت متــر ارتفــاع 
دارد.  وجــه تســمیۀ ایــن بــرج بــه طغــرل بیــک یکــم بازمی گــردد. 

تصویر 5: برج طغرل.
https://en.wikipedia.org/wiki/Tughrul_Tower :مأخذ 

تصویر 4: برج قابوس بن وشمگیر. 
https://www.gardeshnama.com/attraction318 :مأخذ
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ابــن احمــد، خلیــل. )1372(. کتــاب العیــن. قــم: دفتــر انتشــارات اســالمی.	 
ــخ 	  ــه التاری ــان العرب. مؤسس ــرم. )1995 (. لس ــن مک ــور، محمدب ــن منظ اب

ــی. العرب
ــار معمــاري اســالمي 	  پورجعفــر، محمدرضــا. )1389(. بررســي تطبیقــي آث

ــاس. دو  ــوي پترن ــاي دوقل ــا برج ه ــران ت ــمگیر در ای ــن وش ــوس اب ــرج قاب از ب
ــازی، 3 )5(: 148-135. ــاری و شهرس ــۀ معم فصلنام

جفــری، آرتــور. )1372(. واژه هــای دخیــل در قــرآن مجیــد. ترجمــۀ  فریدون 	 
بــدره ای. تهــران: نشــر توس.

دهخدا، علي اکبر .)1373(. فرهنگ دهخدا. تهران : انتشارات دانشگاه تهران.	 
ســازمان میــراث فرهنگــي و گردشــگري ایــران. )1310(. گــزارش ثبتــي اثــر 	 

بــرج طغــرل، شــمارۀ ثبــت147.
ســازمان میــراث فرهنگــي و گردشــگري ایــران. )1314(.  گــزارش ثبتــي اثــر 	 

بــرج ســه گنبــد، شــمارۀ 242.
ســازمان میــراث فرهنگــي و گردشــگري ایــران. )1353(. گــزارش ثبتــي اثــر 	 

بــرج آزادي، شــماره 1008.
ســازمان میــراث فرهنگــي و گردشــگري ایــران. )135۶(. گــزارش ثبتــي اثــر 	 

بــرج ســاعت، شــمارۀ ثبــت 1512.
ســازمان میــراث فرهنگــي و گردشــگري ایــران. )13۶2(. گــزارش ثبتــي اثــر 	 

بــرج آجــري اشــقون بابــا، شــمارۀ ثبــت 1۶43.
ســازمان میــراث فرهنگــي و گردشــگري ایــران. )1375(. گــزارش ثبتــي اثــر 	 

بــرج آب بانــک ملــي، شــمارۀ ثبــت 1911.
ســازمان میــراث فرهنگــي و گردشــگري ایــران. )1377 الــف(. گــزارش ثبتي 	 

اثــر بــرج آتش نشــان تبریــز، شــمارۀ ثبــت 2011.

ــه از راه  ــی ک ــری زمان ــال 455 هجری قم ــم در س ــک یک طغرل بی
ــه پایتخــت خــود بازمی گشــت دچــار بیمــاری می شــود  ــداد ب بغ
ــره ای  ــد و جســد او را در مقب ــوت می کن و در ســن 70 ســالگی ف
کــه از قبــل بــرای او آمــاده کــرده بودنــد دفــن می کننــد. ســبک 
معمــاری اســتفاده شــده در ایــن بــرج مربــوط بــه معمــاری رازی 
ــم  ــرن پنج ــاز و درق ــوم آغ ــرن س ــبک در ق ــن س ــه ای ــت ک اس
ــبکی  ــد، س ــودش می رس ــکوفایی خ ــه اوج ش ــری ب ــری قم هج
ــر 5(.  ــت )تصوی ــی اس ــی و پارس ــاری پارت ــی از معم ــه تلفیق ک
کتیبه هایــی کــه روی ایــن بنــا وجــود داشــته، در دورۀ ناصرالدیــن 
شــاه کــه ایــن بــرج مــورد مرمــت قــرار می گیــرد، از بیــن مــی رود. 
ایــن برج ـ آرامــگاه همچنیــن ماننــد ســایر آرامگاه هــای ســلجوقی 
ــه فــرو ریختــه اســت. در مــورد  ــوده کــه در زلزل دارای گنبــدی ب
ــاًل  ــی وجــود دارد، مث ــرج نظــرات جالب ــن ب کاربردهــای دیگــر ای
ــا روشــن کردن  ــا را داشــته و شــب ها ب ــرج حکــم جهت نم ــن ب ای
ــه  ــیر ورود ب ــتند مس ــان می توانس ــاالی آن، کاروانی ــر ب ــش ب آت

شــهر را تشــخیص دهنــد.

نتیجه گیری
بــا نگرشــی عمیــق بــه معنــی و ریشــۀ واژۀ بــرج بــه ایــن نکتــه پــی 
ــی،  ــرد دفاع ــه کارک ــتر ب ــی بیش ــۀ فارس ــه در لغت نام ــم ک می بری
امنیتــی، نظامــی بــرج توجــه شــده، حــال آنکــه بــا بررســی ریشــۀ 
ــرج  ــرد اطالع رســانی ب ــه کارک ــی بیشــتر ب ــان عرب ــن واژه در زب ای
توجــه شــده اســت؛ بــا بررســی آثــار برج هــای تاریخــی ثبــت شــده 
در اداره میــراث فرهنگــی و گردشــگری ایــران بــه طیــف وســیعی 
از کارکردهــا ذیــل چهــار گــروه نمادیــن، اطالع رســانی، کارکــردی، 
ــا بررســی بیشــتر ایــن نکتــه آشــکار  نظامــی دســت می یابیــم و ب
می شــود کــه تعــداد زیــادی از برج هــا چندمنظــوره بوده انــد. 
ــا و  ــکل برج ه ــان ش ــد می ــر می رس ــه نظ ــه ب ــر اینک ــۀ آخ نکت
ــی  ــی جغرافیای ــن پراکندگ ــا و همچنی ــاوت آنه ــای متف کاربرده
برج هــا و کاربردهــای متفــاوت آن ارتباطاتــی وجــود داشــته 
باشــد کــه ایــن مســئله مســتلزم بررســی و پژوهــش بیشــتری در 

ایــن زمینــه اســت.
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