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Hesari-ye Gazerani fortification is one of the late Qajar fortification, located in 

the southeast of Esfarayen city, in the functions of North Khorasan province. After 
reviewing aerial maps and field studies, it was found that there are many castles 
from the Qajar period with almost similar architectural style in Esfarayen region, 
which show the historical conditions and life-style, especially in this region. This 
study aims to start a field of study in order to understand a comprehensive picture 
of the political and social developments and architectural style of the Qajar period 
in the region. In this article, after a brief review of the types of castles in Iran and 
data were obtained about the Hesari-ye Gazerani fortification in terms of the 
current situation and its past concerning the history, architecture and the 
surrounding environment. The present research was conducted by descriptive 
method, along with mapping and recording field studies, and was an attempt to 
identify and understand the historical values and architecture of Hesari-ye Gazerani 
Fortress as one of the valuable works of the late Qajar period. It also explains the 
relationship between social and economic relations and the architectural style of 
the mentioned historical period in the region. 
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 پژوهشی مقالۀ    

 اي رعیتی در خراسان شمالی ه قلع قلعۀ حصاري گازرانی اسفراین؛    ی بررس 

 
 1ان یرنگچ یعل ،*1يصفامنصور يهاد

 رانیدانشکدة هنر، دانشگاه سمنان، سمنان، ا ، یخیتار ي بناها  ي ا یگروه مرمت و اح  ،ی علمئتیعضو ه .1
 

 خالصه  اطالعات مقاله 

 09/02/1399 :افتیدر
 10/04/1399 :رشیپذ

 06/1399/ 10 :نیآنال انتشار
 

 

در جنوب شرقی شهرستان اسفراین، از توابع استان خراسان    ، ي اواخر قاجار ها قلعه قلعۀ حصاري گازرانی از  
ي بسیاري از دورة  ها قلعه ي هوایی و مطالعۀ میدانی، مشخص شد که  ها نقشه پس از بررسی   . است شمالی واقع  

دهندة شرایط تاریخی و شیوة  مشابه در منطقۀ اسفراین وجود دارد که نشان   بًای تقر قاجار با سبک معماري  
منظور درك تصویري  ویژه در این منطقه بوده است. این پژوهش با هدف آغاز یک زمینۀ مطالعاتی به معیشت به 

ه،  در این مقال جامع از تحوالت سیاسی و اجتماعی و سبک معماري دوران قاجار در منطقه انجام شده است.  
انواع   بررسی مختصر  از  لحاظ  ها قلعه پس  از  گازرانی  قلعۀ  و درك جایگاه  ایران  ي موجود،  ها ي بند طبقه ي 

شناخت کاملی از وضعیت فعلی و گذشتۀ آن در زمینۀ تاریخ و معماري و محیط پیرامون آن حاصل شده  
ی انجام شده و کوششی  ي و ثبت مطالعات میدان بردار نقشه است. پژوهش حاضر به روش توصیفی، همراه با  

یکی از آثار ارزشمند اواخر    عنوان به ي تاریخی و معماري قلعۀ حصاري گازرانی  ها ارزش براي شناساندن و درك  
. همچنین ارتباط روابط اجتماعی و اقتصادي و شیوة معماري دورة تاریخی مذکور در منطقه را  است قاجار  

 تبیین کرده است. 
 

 قاجار  ،یخراسان شمال  ن،یاسفرا ،یگازران ي قلعه، حصار :هادواژهیکل
 

 : مسئول  ةسندینو

 ي صفامنصور  يهاد
  ي ایگروه مرمت و اح  ،یعلمئتیعضو ه

دانشکدة هنر، دانشگاه   ،یخیتار  يبناها
 رانیسمنان، سمنان، ا

 یک:الکترون پست
  h.safamansouri@semnan.ac.ir 
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 مقدمه 

هاي بسیار مهم در معماري و شهرسازي دورة قاجار از دوره
ماندن آثار دلیل نزدیکی زمانی و برجاي ایران است. این دوره به

اسناد   و  گوناگون،    متعددمعماري  براي   قدرگراني  اواسطهو 
ایران   تاریخ  در  معماري  و  فرهنگ  شناخت  و   است بررسی 

)Sheikhi Sini, 2010, P. 3(  و فرهنگی  تحوالت  همچنین   .
گوناگون،   و  هاوهی شو    هاشیگراسیاسی  معماري  بسیار در  ي 

دوران   این  وجود شهرسازي  است.    به  میان،  آورده  این  در 
و  هامجتمع  سیاسی  تحوالت  از  تصویري  ارائۀ  در  زیستی،  ي 

ي بسیاري هاقلعهدر این زمان،  اجتماعی آن نقش بسزایی دارد.  
توسط امرا و حاکمان محلی ساخته شد و تغییرات اساسی در  

آمد. از جمله    به وجود  هاقلعهساختار و عناصر موجود در این  
تماعی و فرهنگ معماري و شرایط اج  تواندیم آثار تاریخی که  

اقتصادي گذشتۀ اسفراین را نشان دهد، قلعۀ حصاري گازرانی 

یی براي شناخت و درك تاریخ منطقه  بهاگران  فرصتکه    است
 است که در اختیار ما قرار دارد. 

ي مجموعۀ هاارزشمتأسفانه پیش از توجه نگارندگان به  
یا جامعۀ علمی  توجه شخص  اثر مورد  این  گازرانی،  معماري 

نبو یا تالش  دیگري  بررسی  براي مؤثرده است و تحقیق و  ي 
ی، توجهی بدلیل  حفاظت از آن انجام نشده است. همچنین به 

طبیعی و انسانی، صدمات و مشکالت   رسانبیآسعوامل مخل  
سال   در  است.  آورده  وجود  به  مجموعه  براي    1386فراوانی 

در   مجموعه  این  و  ا نامهانیپاحمام  مرمت  عنوان «طرح  با  ي 
توجه نگارندگان    حمام تاریخی حصاري گازرانی» مورد  احیاي 

ي از آن به ادارة  انسخه) که  1386قرار گرفت (صفامنصوري،  
آن،   براساس  و  اهدا  اسفراین  شهرستان  فرهنگی  میراث  کل 
گزارش ثبتی حمام تاریخی مذکور توسط این اداره تدوین شد؛ 

انی ترتیب حفاظت از گرمابه در مقابل عوامل مخرب انسبدین 

mailto:h.safamansouri@semnan.ac.ir
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ثبت حمام در فهرست آثار  شد، اما چند ماه پیش از    ر ی پذ امکان 
بخش مهمی از قلعه توسط مالک زمین آن تخریب شده بود.    ملی 

و تصاویر و بخشی از مطالعات    ها نقشه خوشبختانه پیش از تخریب،  
 مربوط به قلعه، توسط نگارندگان تهیه و تدوین شده بود. 

مجموعۀ  معماري  و  تاریخ  زمینۀ  در  نوشتاري  منابع  نبود 
آن   بر  را  نگارندگان  آن،  پیرامون  محیط  و  گازرانی  حصاري 
داشت تا بسیاري از اطالعات تاریخی و کالبدي اولیه مورد نیاز  

کمک مطالعات میدانی و مباحثات شخصی پژوهش حاضر را به
منطقه   و  روستا  سطح  در  مطلع  افراد  دستبا  و    به  آورند 

را بر این مطالعات مرتبط کنند؛ البته تهیه و انتخاب   هالیتحل
قابل  و  صحیح  در  اطالعات  از هانه یزماستناد  مختلف  ي 

ي اصلی نگارندگان بوده و زمان زیادي را مختص خود  هاتیاولو
ت. اکنون با بازبینی و تکمیل و تحلیل اطالعات، اقدام کرده اس

و   بقایا  معرفی  و  شناخت  قلعۀ    مفقودشدهي  هابخشبه  از 
کرده  گازرانی  به  حصاري  امکان  حد  تا  پژوهش،  این  در  ایم. 
ي ساختار قلعه، مراحل ساخت ریگشکل مسائلی از قبیل نحوة  

ه ي این مجموعریگشکل و توسعه و شرایط مساعدي که موجب  
با هدف   این پژوهش  شده است، توجه شد. همچنین رویکرد 

نحوة   از  مشخصی  درك  و  گوپاسخ ایجاد  فضایی  روابط  یی 
و   روابط  و  زیستی  شرایط  به  قلعه،   مراتب سلسلهکالبدي 

 اجتماعی مبتنی بر زندگی رعیتی تنظیم شده است. 
 و کارکرد آنها   ها قلعه انواع  

و شهرهاي تاریخی، به استعداد طبیعی و    هاسکونتگاه دوام  
و    آنها مصنوعی   طبیعی  حوادث  مقابل  در  امنیت  حفظ  در 

است؛   بوده  وابسته  نظامی  و  از   که   آنچنانسیاسی  بسیاري 
دلیل نداشتن ساختار دفاعی مناسب در اثر شهرهاي تاریخی به 

شده نابود  نظامی  (مناقشات   & Farahbakhshاند 

Safamansouri, 2016, P. 212  آغاز  هاانساني  سازخانه ). 
است.   بوده  همراه  دشمنان  برابر  در  دفاع  اندیشۀ  با  همواره 

انسان    هاقلعه دفاعی  اندیشۀ  مظاهر  از   ,Kiani(  هستندنیز 

1996, P. 14  یادگار تمدن کشاورزي    توانیم). دژهاي اولیه را
انسان به یکجانشینی روي آورد و حفظ   که  یزماندانست؛ یعنی  

 .Kiani, 2005, Pکرد (جو می وت و دفاع از خود را جستامنی

و شهرها یک دژ یا   هاي آباددر گذشته در کنار بسیاري از    ). 78
مردم   پناهگاه  ناامنی،  و  ناآرامی  هنگام  که  بوده    شدیمقلعه 

)Pirnia & Memarian, 2008, P. 82  برخی از  به    هاقلعه ). 
بیم حملۀ   که  یزمانتا  و مردم    کردندی ماستفاده    هاجنگ هنگام  

درون آن    معموًالو    ماندند ی مدشمن وجود داشت، درون قلعه  
از  بسیاري  اما  بود،  موجود  ماه  چندین  براي  زندگی  آذوقۀ 

همۀ هاقلعه و  بود  مردمان  دائمی  سکونت  مکان  دیگر  ي 
 . شده بودتأسیسات و فضاهاي شهري مورد نیاز در آن تعبیه 

به موقعیت خاص جغرافی ایی و سیاسی در طول  با توجه 
با در پیش گرفتن    اندداشتهتاریخ، مردم ایران همواره در نظر  

ایجاد    هاروشبهترین   نقاط    نیترمناسب و  در  دفاعی  بناهاي 
و   بایستند  شیالج سوق مهم  مهاجمان  سیل  مقابل  در  ی 

)Pazouki, 1999, P. 313  رعامل یغ). تعاریف گوناگونی از دفاع  
به همۀ   رعاملیغارائه شده است، اما در یک تعریف کلی، دفاع 

به حداقل رساندن تأثیرات خصمانۀ   منظوربه اقدامات احتیاطی  
ابزار تسلیحاتی استفاده    گونهچیهکه از    شودی مدشمن گفته  

  ). Mirahmadi & Yadegarzadeh, 2010, P. 15(  شودینم
از دفاع   استفاده  و  از طراحی  کاهش خسارت   رعامل یغهدف 

جانی و مالی بدون عملیات مستقیم نظامی با نیروهاي دشمن 
و همچنین کاهش توانایی دشمن در شناسایی مواضع حساس 

  است و تحمیل هزینۀ بیشتر به حمالت آفندي نیروهاي مهاجم  
)Taghavi & Raygani, 2014, P. 76 عناصر طبیعی از جمله .(

ساختۀ دست بشر مانند    و عناصر  هارودخانه،  هادرهارتفاعات،  
که  هابرج  عناصري هستند  جمله  از  دروازه  و  خندق  باروها،   ،

 یک مجتمع زیستی کاربرد دارند.  رعاملیغبراي دفاع 
دفاع   در  اساسی  شرایط    رعامل ی غ ارکان  تأثیر  تحت  همواره 

مکانی و زمانی بودند. هفت رکن اساسی در پدافند غیرعامل عبارت  
پ  اختفا،  استتار،  از:  فریب،  است  پراکندگی،  و  جدایی  وشش، 

 .Farazmeshad, 2007, P(   خبر ي و استحکامات، اعالم  ساز مقاوم 

استحکامات دفاعی ایران را در قالب دو    توان ی م ی  طورکل به  ). 87
و   کوهستانی  کرد.  بند م ی تقس ي  ا جلگه گونۀ  داخل  ها قلعه ي  ي 

یی هستند.  شناسا قابل ي بلندشان  ها برج با حصار و    ها جلگه دشت و  
هستند    ها قلعه نشانۀ این    ن ی تر ی خارج و    ن ی تر برجسته برج و باروها  

 )Pazouki, 1997, P. 215 .(   براساس    طور به   ها قلعه   ن ی ا معمول 
اي منظمی ایجاد  و بر پایۀ هندسه   شده ن یی تع طرح و نقشۀ ازپیش  

فع  و مناطق مرت   ها کوه ي کوهستانی در باالي  ها قلعه ، اما  شدند ی م 
  . در این میان، شدند ی م با اشراف بر محیط پیرامونی خویش احداث  

با وضعیت بستر طبیعی در ارتباط    ها برج و هندسه و تعداد    فرم 
همچنین   جغرافیایی  ها قلعه بودند.  موقعیت  لحاظ  از  ایران  ي 

ي،  راهدار و کاربري به انواع مختلف نظامی و سرحدي،    ها ن آ ساخت  
 ,Mollazadeh & Mohammadiاند ( و... تقسیم شده   ن ی نش حاکم 

2006, P. 16  نوع از  گازرانی  قلعۀ حصاري  و  ها قلعه ).  ي دشتی 
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، در اواخر دورة قاجار  شده ن یی تع ي با طرح و نقشۀ ازپیش  ا جلگه 
رعایا   دائمی  سکونت  آن  ساخت  از  هدف  و  است  شده  ساخته 

. پس از طی زمانی کوتاه  بوده است منظور انجام امور کشاورزي به 
و ایجاد ثبات و امنیت نسبی در منطقه، عناصر دیگري براي رفع  
نیازهاي مذهبی و بهداشتی و معیشتی رعایا، خارج از دیوارهاي  

 د. قلعه ساخته ش 
 
 

 موقعیت جغرافیایی 

،  قه ی دق   42و    درجه   57حصاري گازرانی با طول جغرافیایی  
  1350و ارتفاع متوسط    قه ی دق   55و    درجه   36  یی ا ی جغراف عرض  

کیلومتري جنوب شرقی شهر اسفراین قرار گرفته است    26متر، در  
 )National Geography Organization of Iran, 2005, P. 39 .(  

د  اسفراین  شهرهاي  شهرستان  از  و  بجنورد  شهرستان  جنوب  ر 
 . ) 1(شکل    است خراسان شمالی  

 
 

 
 ، موقعیت شهرستان اسفراین و روستاي حصاري در استان خراسان شمالی1شکل 

 )National Geography Organization of Iran, 2005منبع: (

 
حصاري گازرانی، دهی از دهستان آذري، در غرب روستاي  

جنوبی   دامنۀ  در  گازرانی  حصار  است.  قدرت    کوه رشته بابا 
دارند  قرار    ها دره ماهورها و    قرار دارد و اطراف آن تپه و   جهان شاه 

 )Tawahodi, 1995, P. 30  این روستا در پاي کوه شاه جهان .(
قرار دارد. رودخانۀ اتفاقی کال والیت نیز از مجاورت جنوب آبادي  

نفر است    528خانوار و شامل    102. جمعیت حصاري  گذرد ی م 
هستند. مشاغل عمدة آبادي    باسواد درصد    70که از این تعداد  

الت عمدة  شامل زراعت، دامداري، باغداري و غیره است. محصو 
نیز گندم، جو،   لوبیاست. نوع کشت،  چغندرقند زراعی  ، زیره و 

آب کشاورزي   منابع  باغی شامل سیب،  عمدة  آبی، محصوالت 

چاه   شامل  آشامیدنی  آب  منابع  و  عمیق  چاه    ق ی عم شامل 
از: برق،  کش (لوله  نیز عبارت است  این روستا  امکانات  ی) است. 

بهداشت،   خانۀ  راهنمایی،  مدرسۀ  اسالمی  دبستان،  شوراي 
روستایی،   مصرف  تعاونی  فروشگاه  مخابرات،  دفتر  روستایی، 

مسجد.   و  از:  ها ت ی فعال نانوایی  است  عبارت  نیز  تولیدي  ي 
برق   آسیاب  یک  و  دیزلی  آسیاب  دو   National( جوشکاري، 

Geography Organization of Iran, 2005, P. 40 ( . 
 ه ی تسم وجه 

کوهی است    یگازران  هاي حصاري زمین   شرقی  در جنوب
آثار    ودارد    یک تپۀ باستانی وجود  بقایاي از آن،  در بخشی  که  
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که به تپۀ گبر حصاري موسوم   بر گرفته استر  تمدنی کهن را د
ي دشت هافرهنگتوالی    توانی م است. در این محدودة باستانی  

ي  هاهیال از دورة اشکانی را مطالعه کرد که    کمدستاسفراین،  
است  گرفته  قرار  طبیعی  تپه  یک  روي  آن    استقراري 

)Esfarayen Cultural Heritage, Handicrafts and 

Tourism Department, 2007, P. 2( . 

که اهالی محل معتقدند، چون در گذشته دور این   طورآن
یا حصاري دیده   بقایاي دیوار  واقع در هان ی زم،  شدی متپه  ي 

رااین   م  ي هان یزم  منطقه  مالکیت  دند ی نامی حصاري  از  بعد   .
بر   گازرانی  علی  جهت    هان یزم این  حاج  قلعه  یک  ایجاد  و 
را حصاري گازرانی یا حصار گازرانی نام    سکونت رعایا، این قلعه

روستا وجود دارد    یندر اسفراین چند).  Dejeh, 2005(   نهادند
به یا  وجود دیواري  دلیل  که  نزدیکی  آن،   پیرامونتاریخی در 

مشاهده   نامشان  در  «حصاري»  یا  «حصار»   : شودی م عنوان 
 و  حصارآباد، حصار کردها، حصاري آستانه، چهلحصار کاظم 

قلعه  گازرانی.   ي حصار به  و ساخت  تمایل  ي هامجتمع نشینی 
ي دیرینه در اسفراین اسابقه محصور،    صورتبهزیستی روستایی  
ة «روستا» در  واژي  جابهة «قلعه»  واژکاربرد  دارد و عمومیت  
نیز   و  ناحیه  با  گذارنام این  همراه  روستاها  از  بسیاري  ة واژي 

مسئله  این  بر  و...  مانند «چهل حصار»، «حصاري»  «حصار» 
ۀ اقلیم و  واسطبه ي کشاورزي بسیار  هان یزمگواه است. وجود  

خاك مناسب در اسفراین و انباشت ثروت و آذوقه، همچنین  
وجود برخی اقوام مهاجم در شمال شرق ایران دلیلی بر رواج  

 . استنشینی در این منطقه قلعه
 تاریخچۀ قلعۀ حصاري 

سال   از  قبل  (هجر  1292تا  شمسی  ق)  ه   1330ي   .
ل حصاري جزو اراضی روستاي نصرآباد (واقع در شما  ي هان یزم

بوده    روستاي کنونی حصاري) و تحت مالکیت کردهاي نصرآباد
این مردم    وضعیت بد اقتصادي،دلیل  ها بهدر همان سال   است.
. در این رندیگیحصاري م  ي هانیتصمیم به فروش زم  روستا
مهدوي   ،میان نام  به  مشهد  بانفوذ  و  سرشناس  تجار  از  یکی 

راي خرید اراضی ب  1ار)جالتیسئالتجار (برادر رمعروف به ملک 
عیسی  حاجی  با  نصرآباد)حصاري  روستاي  (بزرگ  وارد    خان 

م اماشودی مذاکره  پیشنهادي پایین   دلیلبه  ،  قیمت  بودن 
به وي امتناع    هانیزماز فروش  خان  التجار، حاجی عیسی ملک
 فروش  و  کردهبه مشهد عزیمت  خان  کند؛ درنتیجه عیسی می 

معروف مشهد   دارانهیااراضی حصاري را با یکی دیگر از سرم

گازرانی   علی  نام حاج  می به  علی  ت یدرنهاکند.  مطرح  ، حاج 
داشت با ایجاد    تصمیم  خرد. ويي مزبور را میهان یزمگازرانی  

ي نیروي انسانی، کشاورزي اراضی آور جمعیک قلعۀ رعیتی و  
بنابراین از ي کند؛  گذارهیسرماحصاري را احیا و در این زمینه  

  ۀبه قلع و غیره اسفراین قوچان، شهرهاي اطراف مانند سبزوار،
 در حال ساخت آمده و مشغول به کار شدند. 

  هان یالتجار اصرار زیادي بر تصرف این زماز آنجا که ملک
از جمله اجیرکردن  کرد؛  بسیار    ي های داشت، اقدام به کارشکن

طایف از  قنات،   2بربرها  ۀافرادي  پرکردن  خرابکاري،  براي 
مانع    ،کردن منطقه تا بتواند با ناامن غیره    دزدي و  ي،سوزآتش

مالکیت حاج علی گازرانی    تیدرنها  و  ي گذاره یاستقرار و سرما
حاج علی و کردهاي  به همت تفنگچیان    ، امادر حصاري شود

  مهدوي   زمان،در همین    .افتیمنطقه امنیت خود را باز،  نصرآباد
استفاده از نفوذش در   با  و  وارد عمل شد  قانونیشبه   ي هااز راه

در  بر حاج علی غلبه کند، اما تالش کرد تا دولتی ي هادستگاه 
نم  کسب  موفقیتی  نیز  مورد  بعد  45حدود  .  کند یاین    ، سال 

اهللا فدایی از دیار خود یکی از دامادهاي گازرانی به نام حاج فتح 
کوچک    ي اقلعه  . آنهاآوردی پانزده کارگر به حصاري م  ،کاشمر

این قلعۀ  ورودي    .د نسازیم  قلعۀ اصلیار ضلع غربی  و در ج  را
حاج علی   .ه است بزرگ در نظر گرفته شد  ۀاز داخل قلع  کوچک

و    وستاي حصاري مستقر نبودطوالنی در ر  یبراي مدت   گاهچیه
نرفتند.خانواده آنجا  هرگز  نیز  به  ي اخانه   اش  خانکه    ۀعنوان 

ل  حارباب در کنار قلعه در میان باغی بزرگ ساخته شده بود، م
در مواقع حضور    و  شدیاستقرار دائمی مشاور ارباب محسوب م

و اتاق  قرار   ي اژهیگازرانی  اختیارش  در  وي  مرتبه  و  شأن  در 
 . گرفتی م

گازرانی، فوت  از  به    بعد  گازرانی  امالك  سایر  و  حصاري 
شد.  آشفتگی  دچار  وارث  چهار    دست  بین  حصاري  روستاي 

تا مدتی حاجی فدایی داماد گازرانی    دختر گازرانی تقسیم شد. 
م اداره  را  م  کردیقلعه  ارباب  را  وي  رعایا  در .  دانستندی و 

وارث   ناهماهنگیدلیل  روستا به   ةادار  ،دهۀ شصتاول    ي هاسال 
بعضی مردم آنجا را ترك    دچار ضعف و از رونق آن کاسته شد.

وار  و  کردند از  ماندند  باقی  که  زمثا آنهایی  سمت   ي هان ین 
  را ساختند. نوساز    ي هاو خانه  ندشمالی قلعه را خریداري کرد

شد   جی تدربه نیز  قلعه   سپرده  فراموشی  دست  به  و    متروك 
)Dejeh, 2005 .( 
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 قلعه بیاز تخر  شیپ وستا از فراز کوهی در جنوب روستا ر یعموم منظرة. 2 شکل

 1383 نگارندگان،: منبع

 مالکیت 

زمان   مجموعۀ   حیاتدر  کل  گازرانی،  علی  حاج  مرحوم 
و یک رشته قنات روستا،  روستاي حصاري به همراه اراضی آن 

است  بوده  وي  مالکیت  زندگی    .تحت  آنجا  در  که  فردي  هر 
م  ،کردی م محسوب  گازرانی  رعایاي  زمان    .شدیجزء  این  در 

روستا،   ادارة  به  هایهماهنگ مسئولیت  رسیدگی  و  الزم  ي 
و غیره به عهدة مشاور وي بود.   هایحسابرسوضعیت رعیت،  

چهار دختر وي   میان روستاي حصاري    بعد از فوت حاج علی،
تقسیم شد که آنها نیز بخشی از امالك خود را به مردم روستا  

هکتار    80مالک  هریک    ،وي   دختر  سه   تا چندي پیش .  فروختند
و   آب  48زمین  سال  .  بودند  ساعت  قدیمی    1384تا  قلعۀ 

) تحت مالکیت یکی  ي کنونینوبی روستا حصاري (در ضلع ج
و حمام قدیمی نیز جزء بود  عصمت)  به نام  (  یگازران   فرزنداناز  

. در این سال، بخشی از مجموعۀ آمدیاین امالك به حساب م
تاریخی روستا، یعنی محوطۀ قلعۀ بزرگ و قلعۀ کوچک حصاري 

  عنوان بهبه فرد دیگري فروخته شد. مالک جدید از زمین قلعه 
بدین زم و  کرد  استفاده  کشاورزي  ي  هابیتخرمنظور  ین 

خواهیم اگسترده آن  به  بعدي  مباحث  در  که  داد  انجام  ي 
 پرداخت.

 ی و تقسیم آب رسان آب 

کوه   پاي  در  حصاري  در    جهانشاه   کوهرشته روستاي  و 
مخروط  است.  شده  ایجاد  افکنه  مخروط  یک  دست  پایین 

زیرزمینی را تأمین   ي متعددي در این ناحیه، منابع آبهاافکنه
از   پیشتا  کنند که موجب حاصلخیزي منطقه شده است.  می 

حصاري، بر  گازرانی  چاه  مالکیت  حلقه  آن    ي ها تعداد  قنات 

 يهان ی زمبنابراین    ؛شدی بسیار محدود بود و آب کمی حاصل م
کشت  نیز    ییهاو در قسمت  رفت ی حصاري کامالً زیر کشت نم

اقدام    ،آمدن گازرانی به این منطقه . بعد از  گرفتی دیم صورت م
احیا و  گسترش  قنات    ي به  براي   .کرداین  مقنی  ده  حدود 

قنات  طول . حاج علی  کردندی مي کار روزشبانه  طوربه گازرانی  
اکنون مادر چاه هم  و  را به هفت کیلومتر افزایش داد  حصاري 

قنات مزبور در جنوب روستاي دستجرد واقع در جهاندشت و 
د قنات  دارد. مظهر  قرار  حصاري  روستاي  شرق  قنات    ر  آب 

؛ یعنی گردش آب روي  شد روز تقسیم  شبانه   سیزدهحصاري به  
سه    شب و روز به قرار زیر بنا نهاد:   سیزدهرا در مدار    هان یزم

شب و روز آب و زمین روزمزد ها، سه  شب و روز آب و زمین باغ 
  ، هفت .)کردندی صورت روزمزد کار مبه   هان یزمدر این  (رعایا  

با قرار   هانیدر زم  ایا (رع  ي کار   هشب و روز آب و زمین نصف
 .)کردندی کشت م سهم نصف محصول،

حفر چاه عمیق در   دلیله ب  ،اخیر  ي هانات در سال قآب این  
دهنۀ و   روستاي  شد  حصاري خشک  شرقی  شمال  در  اجاق 

عمیق براي تأمین آب مورد    یچاه   شدند مردم حصاري مجبور  
چاه    چهارروستا داراي    ،. در حال حاضرتأمین کنند نیاز خود  

از چاه  نیز  آشامیدنی روستا  است. آب  براي کشاورزي  عمیق 
  ي ا رودخانه  .شودی روستا در غرب آن تأمین م  ریعمیقی در مس

  ،گذردی به نام کال والیت نیز در فاصلۀ کمی از جنوب روستا م
هدایت رودخ  این  اما محل  مواقع  بیشتر  و  بوده  فصلی  انه 
بنابراین کشاورزان از این رود براي    ؛به کال شور است  هاالبیس

 . برندنمی ي اتهیۀ آب مورد نیاز بهره 
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 قلعه   ي بافت ر ی گ نحوة شکل 

بارها    منطقۀ  تاریخ  طول  در  سوي اسفراین  از ازبک  از  ها 
ها از غرب، مورد قتل و غارت و تاخت و تاز قرار شمال و ترکمن 

در این منطقه    هاي آبادساخت شهرها و    جهتنی بداست؛    گرفته
حتی تا  ي مستحکم امري معمول بوده است.  هاقلعه  صورتبه

خوانین و مردم براي مقابله با دزدان    اواخر حکومت پهلوي نیز
  .ناچار به حفظ برج و باروهاي محل زندگی بودند   ،و غارتگران

به اسفراین  مدر  یافت  روستایی  از    شودی ندرت  آثاري  که 
در   کهطوري ؛ به آن باقی نمانده باشددیوارهاي استوار به دور  

ده،   ي هاواژه  ي جاقلعه به  ةحال حاضر نیز مردم اسفراین از واژ
آباد و  م  ي روستا  ساختاري   . کنند ی استفاده  با  گازرانی  قلعۀ 
به    دورتادوریی همسان  هاخانهساده، شامل   محوطه و متصل 

مرتفع و انباري در مرکز محوطه ایجاد شده   چنداننهدیواري  
لزوم   ناپایدار در زمان تأسیس آن و  نابسامان و  است. شرایط 

محدود،  اندازراه زمانی  در  کشاورزي  و  اقتصادي  مرکز  یک  ي 

قرار  ساخت  اولویت  در  اقتصادي  و صرفۀ  موجب شد سرعت 
داراي سابقه   قلعه در منطقه  البته سادگی در ساختار  بگیرد؛ 

آباد و ي دیگري مانند قلعۀ قهرمانهاقلعهپیش از آن    است و
ریزي  قلعۀ دستجرد و غیره در همین ناحیه، با این شیوه طرح 

 شده است. 
 ي روستا ر ی گ شکل مرحلۀ اول،  

درگ  ۀقلع میان  در  عوامل   میان مکرر    ي هاي ریحصاري 
التجار با افراد گازرانی ساخته شد و الزم بود در ساخت آن ملک

تی و ایمنی رعایا و همچنین سرعت در ساخت  مسائل حفاظ
زمین  در  اولیه  قلعۀ  شود.  ابعاد  شکلمستطیل   یرعایت  ي با 

رعایا    منازلبنا شد و دیوار آن دربرگیرندة    متر،  89  ×  89حدود  
) چسبیده به  مشابهها دورتادور (با پالن  و انبار اصلی بود. خانه

حوطۀ قلعه نیز در وسط م  ییهادیوار قلعه ساخته شدند. خانه 
لعه تنها یک روستا بود. ق  ترمهممتعلق به افراد  ساخته شد که  

 . ورودي از سمت شمال داشت
 

 
 . بخشی از ضلع غربی قلعۀ حصاري گازرانی 5 شکل

 1383منبع: نگارندگان، 

 
رعیت حاج علی   ،کردندیکسانی که در قلعه زندگی م   همۀ

مند  یک اتاق بدون هرگونه امکانات بهره  ازبودند و هر خانواده  
مهم به   ؛بود افراد  آنها  جز  که  وسعشان   نیزتر  و  قدرت  مطابق 

با    بزرگچند اتاق مرتبط به هم داشتند. در مرکز قلعه انباري  
آجري براي نگهداري محصوالت    ي روهاارتفاع زیاد بر روي گربه

عنوان محلی بام مرتفع آن بهکشاورزي ساخته بودند و از پشت
عنوان سنگر  پناهی نیز به جان  .شدی استفاده م  یباندهیبراي د

 وسعت دلیل  اکنون موجود است. بهروي آن ساخته بودند که هم
و به ساخت    بودکافی   یبانده ی کم قلعه همان یک محل براي د

 .نبودچهار طرف قلعه نیازي  برج در

 مرحلۀ دوم 

پس از آنکه کشاورزي روستا رونق گرفت و آرامش نسبی  
در منطقه حاکم شد، فضاهاي دیگري براي رفع نیازهاي رعیت،  
مانند مسجد، حسینیه و حمام در روستا ایجاد شد. همچنین  
خانۀ اربابی در باغ بزرگ کنار قلعه ساخته شد. در طراحی بافت  

لعه، جایی براي چنین عناصري در نظر گرفته نشده بود؛  اولیۀ ق
از   بیرون  و  قلعه  جوار  در  مذکور،  عناصر  از  هریک  بنابراین 

فضاها   این  شدند.  احداث  آن  در   صورتبه دیوارهاي  و  خطی 
این فضاها    دسترسی بهامتداد ضلع شمالی قلعه شکل گرفتند.  

م  بیرون  از دیگ  بنابراین  ؛گرفتی صورت  از  نقاط  کسانی که  ر 
 به محل زندگی زن و  ،آمدندی به قلعه م  غیره  دادوستد و  براي 

در ضلع شمالی خارج قلعه خیابانی  .  افتندییفرزند رعیت راه نم
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 از جمله کارهاي روزمرة مردم،    بسیاري ازایجاد شد که    سرسبز
با ارتباط  و  در  مردم  دادوستد  روستاها  صورت    دیگر  آن 

حسینگرفتی م به  دسترسی  همچنین  آسیاب،.  مسجد،    یه، 

امکان   ها، مغازه این خیابان  از  روستا  و حمام  ارباب    ریپذخانۀ 
ها بر نیز براي بستن و تیمارکردن موقت اسب   ییهامکان   بود.

 دیوارهاي قلعه در این خیابان وجود داشته است. 
 

 
 1384 نگارندگان،: منبع -  ير یگدر مرحلۀ اول شکل یگازران ي. پالن قلعۀ حصار6 شکل

 

 
 

 1384 نگارندگان،: منبع - یگازران يحصار قلعۀ يهاخانه پی. پالن و برش قائم از ت7 شکل

 
 1384 نگارندگان،: منبع - یگازران يحصار قلعۀ يهاخانه پی. پالن و برش قائم از ت8 شکل
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 )یجنوب شرق گوشۀ از عکس ( یگازران ي. محوطۀ قلعۀ بزرگ حصار9 شکل

 1383 نگارندگان،: منبع

 
 مرحلۀ سوم 

از ساخت قلعه،  45حدود   بعد  (داماد    یی حاجی فدا  سال 
کوچک   ي اگازرانی) کارگرانی را از کاشمر به آنجا آورد و قلعه

به   و  کارگرها  براي همان  قلعه  اصلی  در سمت غرب محوطۀ 
از داخل محوطۀ   قلعۀ کوچکورودي    .دست خودشان ساخت

قدیمی  اصلی گرفت ر  د  قلعۀ  با  ه  نظر  مجزا  ارتباط  ایجاد  از  و 
در ساخت روستاي حصاري   یطورکلبه   .شدبیرون خودداري  

سر هرچه  تا  بوده  آن  بر  استقرار   ترعیسعی  براي  امن  محلی 

فراهم   انسانی  طرح شودنیروهاي  در  سرعت  و   ي ز یر.  اجرا   و 
یی هاو ضعف  در حل مسائل معماري در مجموعه مشهود  شتاب

  مانند در ساخت بعضی عناصر    نیابا وجود    ؛است  را موجب شده 
شده است. در این زمان  انبار قلعه و حمام آن توجه بیشتري  

یی نیز در داخل محوطه قلعه ساخته و به سایر فضاهاي هاخانه
شد اضافه  قلعه،  مسکونی  کامل  تخریب  از  پیش  متأسفانه   .

در محوطه، توسط نگارندگان تهیه    جادشدهیاي از بناهاي  انقشه 
 . ستین ریپذامکاناین بررسی دقیق آنها نشد؛ بنابر

 

 1385 سال گسترده بیتخر از شی پ ،یگازران يحصار  قلعۀ پالن. 10 شکل
و هم اکنون اطالع دقیقی از چگونگی آنها در   اندنشده ي مربوط به فضاها و عناصر معماري الحاقی در داخل محوطه قلعه بزرگ برداشت هانقشه(متأسفانه 

 دست نیست).

 

قلعه  ي. ورود۱
 بزرگ

قلعه  ي. ورود2
 کوچک

. انبار قلعه3  
. قلعه کوچک4  
 یاصل ابانیخ. 5

 روستا
. مسجد6  
هینی. حس7  

یارباب ۀ. خان8  
ی. باغ ارباب9  

. حمام10  
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 روستا، واقع در خارج قلعه ۀینیحس. 11 شکل

 1383 نگارندگان،: منبع
 

 
 یگازران يقلعۀ حصار ي. ورود12 شکل

 1383 نگارندگان،: منبع
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 قدیمی روستا  عناصر بافت
ي بزرگ و کوچک هاقلعهروستاي تاریخی حصاري، شامل  

و بخش خدماتی آن، عناصر معماري متعددي را در خود جاي  
این که  عبارت   داده  ازعناصر  دروازه،  اند  و  بارو   يهاخانه : 
 بامپشتعالوه بر کاربري انبار، از    که  ،انبار قلعه،  مسکونی رعایا

نیز استفاده    ي رانداز یبراي ت  یو محل  یباندهیعنوان برج دبه  آن
و هم   که  مسجد،  حسینیه،  آسیاب،  شدی م تخریب  اکنون 

گذشته بنایی مجلل به    در  که  خانۀ اربابی ،  نوسازي شده است
  غیره   و  هااسب  سربازان،،  همراه فضاهاي بسیاري براي خدمه

،  ست که هم اکنون بخش ناچیزي از آن باقی مانده استبوده ا

  در سمت شرق قلعه که خانۀ ارباب در آن قرار داشت  ارباب، باغ  
که این دیوار هم اکنون باقی    دیواري به دور آن کشیده بودندو  

داراي جویی بزرگ در امتداد دیوار قلعه  ،  خیابان شمالیاست،  
اند و زیبایی خاصی  تهدرختان چنار در امتداد آن برافراشاست.  

دادهبه   براي   .اندروستا  اطراف  روستاهاي  از  که  مردمانی 
گاه  دادوستد به  یو  م  استحمام  روستا  زیبایی    ،آمدندی این 

حمام    حسینیه، دیوار قلعه،  بخش از قلعه که مسجد،  منظرة این
سردرخانۀ م   و  شامل  را  بود  ،شدی خان  چشمگیر  و    برایشان 

در    نیترمعروف  ،حمامدرنهایت   روستا    يهاقلعه  میانبناي 
 . اطراف بوده است

 

    

 
 حمام روستاي حصاري گازرانی

که در    است حمام روستاي گازرانی جزء عناصر شاخص قلعه  
ي منطقه معروف بوده است. این بنا اکنون  ها ي آباد گذشته در میان  

توسط سازمان میراث فرهنگی کشور در فهرست آثار ملی به ثبت  
در    حمام حصاري، بناي    ، شد طور که قبًال ذکر  همان رسیده است.  

با مسجد، حسینیه و خانۀ اربابی    زمان هم مرحلۀ دوم تشکیل روستا و  
احداث شد. در آن زمان، وضعیت کشاورزي و اقتصاد قلعه بهبود  
یافته و امنیت نسبی بر منطقه حاکم شده بود؛ بنابراین فرصت و  
  امکانات مناسبی براي حل مسائل معیشتی روستا در اختیار بود. 

مترمربع   264  ي ربنا ی شکل با ز مستطیل   زمینی در    حمام حصاري 
ی توانسته  خوب به »  تشکري   اکبر ی عل «استاد    معمار آن   ساخته شد. 

نیاز   ، شده با طرحی حساب بود   مورد  را    تمام فضاهاي  یک حمام 
  ي ربنا ی در ز   ، گرمخانه، خزینه و غیره) با کارایی مناسب، اندر ی م (بینه،  

کند. در این طراحی همۀ مسائلی که رعایت    ی ن ی ب ش ی نسبتاً کم پ 
و   حریم  ایجاد  مانند  است،  الزامی  سنتی  حمام  یک  در  آن 

حرکتی میان فضاهاي سرد و خشک و فضاهاي گرم   مراتب سلسله 

و مرطوب، همچنین رعایت نظافت و نجاست و پاکی و محرمیت  
 . بصري فضاها و غیره، مورد توجه قرار گرفته است 

  ي ها که استفاده از حمام   یی ها در زمان حکومت پهلوي و در سال 
ممنوع و استفاده از دوش آب    دلیل بهداشت عمومی به   ي، ا نه ی خز 

ها تغییر کرد  حمام حصاري نیز مانند بسیاري از حمام   مرسوم شد، 
بعدها    و با بستن خزینه و ایجاد دوشخانه با شرایط روز سازگار شد. 

بنا و  دلیل فرسودگی حما به  م قدیمی، یکسري تعمیرات کلی در 
بخشی از تأسیسات آن الزامی شد، اما تصمیم مشاور    در   نوسازي 

فدایی، داماد حاج علی گازرانی که در این زمان    اهللا فتح ارباب (حاج  
) بر آن شد که  دانستند ی م بعد از مرگ گازرانی رعیت وي را ارباب 

در محل حمام   ي و تأسیسات مدرن امروز حمامی جدید با طرحی 
قدیمی احداث کند. ابتدا نظر بر این بود تا با تخریب حمام قدیمی،  

روستا    دار حمام بناي جدید را با مصالح آن بسازند، اما مخالفت شدید  
(ماهرکمالی) موجب شد به ساختمان حمام قدیمی تعرضی نشود و  

انبار وسایل و سوخت حمام جدید (نفت سیاه)    عنوان به از فضاي آن  
 ). Safamansouri, 2007, P. 26تفاده شود ( اس 

 . انبار اصلی در مرکز محوطۀ قلعۀ بزرگ 13 شکل
 1386، نگارندگانمنبع: 

 

 روستا یاصل ابانیخ در انی. محل بستن چهارپا14 شکل
 1383 نگارندگان،: منبع
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 ی گازران يحصار ي. حمام روستا15 شکل

 1383 نگارندگان،: منبع

 

 
 يحصار حمام از نیپاراال ریتصو. 16 شکل

 ) Safamansouri, 2007(: منبع

 شدنمتروكشرایط قلعه پس از 
در    گونههمان شد،  عنوان  جمهوري  هاسال که  اول  ي 

قلعۀ قدیمی را ترك کردند و با    جیتدربه اسالمی مردم روستا  
از   بخشی  گازرانی،  هان یزمخرید  وارثان  از  روستا  شمالی  ي 

ي مسکونی جدیدي را ساختند و فصل جدیدي از حیات هاخانه
در   بضاعتکمافراد  هنوز برخی هامدتروستا را آغاز کردند. تا 

یا ساکنان و کشاورزان روستا از فضاهاي   کردندی مقلعه زندگی  

کردند، اما با گذشت زمان قلعه انبار استفاده می   عنوانبه قلعه  
با سرعت    رسانبیآسکامل متروك شد و عوامل مخل    طوربه

را   تاریخی  بافت  در  موجود  عناصر  تخریب  موجبات  بیشتري 
فراهم کردند. عالوه بر آن، مسجد تاریخی روستا توسط اهالی  

 تخریب و نوسازي شد. 
تاریخی روستا، یعنی 1384در سال   از مجموعۀ  ، بخشی 

فضاي قلعه کوچک و قلعه بزرگ، توسط وارث حاج علی گازرانی  
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مال شد.  گذاشته  فروش  به به  محوطه  تبدیل  براي  جدید  ک 
ي خشتی هاخانهزمین کشاورزي، اقدام به تخریب گستردة آثار  

در فهرست برجاي  ثبت مجموعه  از  قبل  متأسفانه  مانده کرد. 
و   نابود  معماري  کالبد  از  عظیمی  بخش  ملی،  ي  ا لطمه آثار 

قلعه وارد هاارزشبر    ریناپذجبران بافت  تاریخی  ي معماري و 

می این  در  میان  شد.  در  که  روستا  بزرگ  انبار  ي هان یزمان 
فرهنگی   شدهفروخته میراث  کل  ادارة  ممانعت  با  دارد،  قرار 

شهرستان از تخریب مصون ماند. برخی عناصر دیگر مجموعه 
مانند حسینیه، بخشی از خانۀ اربابی، حمام قلعه و نیز منظر  

 کلی خیابان شمالی قلعه هنوز پابرجا هستند. 
 

 
 1383 نگارندگان،: منبع بیاز تخر شی. محوطۀ قلعۀ بزرگ، پ17 شکل

 

 
 1386 نگارندگان،: منبع - بیپس از تخر ي. محوطۀ قلعۀ حصار18 شکل

 

 
 GoogleEarth: منبع - ماندهی آثار باق  ییو جانما يحصار ۀموجود قلع تی. وضع19 شکل
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 گیري نتیجه   
است که در شهرستان    یی ها قلعۀ حصاري جزء معدود قلعه 

از معماري روستایی    ي ا گوشه   تواند ی و م   اند بررسی شده اسفراین  
. این روستا آخرین روستایی  نشان دهد گذشتۀ این شهرستان را  

حدود    .شده است   احداث قلعه    با ساختار ن  ی است که در اسفرا 
امنیت نسبی در منطقه    ج ی تدر به   حصاري،   احداث   بعد از   قرن م ی ن 

افزایش جمعیت، مردم به ساخت خانه در  دلیل  حاکم شد و به 
قلعه  دیوار  آوردند خارج  روي  اما ها  حصاري  قلعه   ،  در  نشینی 

ادامه یافت.   ي ها گازرانی تا سال  انقالب اسالمی    ي ها روش   اول 
طراحی و ساخت فضاهاي معماري این قلعه بسیار هوشمندانه و  
و   زندگی  امتداد  آن  تاریخی  فضاي  عالوه  به  و  است  کاربردي 

 .اند ده ی کوش خاطرات مردمی است که در آبادانی و اقتصاد منطقه  
  طرف روستاي است که به   ي پرتردد   تداي راه ب این روستا در ا 

ادامه  . این راه در  ابد ی ی سبزوار انشعاب م - «بام» از جادة اسفراین 
متعدد  روستاهاي  میان  م   از  ادامه  قوچان  در    ابد ی ی به طرف  و 

ي  شهر ن ی ب  جادة اصلی  صورت رسیدگی این قابلیت را دارد تا به 
عنوان یک  به   تواند ی بنابراین قلعۀ حصاري گازرانی م   تبدیل شود؛ 

در این مسیر مطرح  و تفریحی    ی فرهنگ   رد اقتصادي با رویک   پایگاه 
، مسیر مزبور آثار تاریخی و مذهبی باارزش  این . عالوه بر  شود 

در حال تخریب    نکردن رسیدگی دلیل  به   گاهی که    دارد دیگري  
وجود پایگاهی    ، سی و حفاظت از این آثار ر . براي تحقیق و بر است 

سازمان  براي  برنامه   ی ده فرهنگی  و  به    ي ز ی ر نیروها  آموزش  و 
است  واجب  امري  آثار،  این  حفظ  اهمیت  در  این  .  مردم  در 

ظرف  و  فضاها  تمام  گازرانی  قلعۀ حصاري  نیز    ي ها ت ی خصوص 
را   نیاز  احیا و    دارد مورد  م زنده باز و  این مجموعه    تواند ی سازي 
و ارتقاي    منطقه ي  ها ت ی یگر قابل رسیدگی به د   براي قدمی مؤثر  

ساکنان  فرهنگ  و  زندگی  دیگر    . باشد   سطح  و  گازرانی  قلعۀ 
ي رعیتی موجود، عالوه بر ارزش تاریخی و مطالعاتی، از  ها قلعه 

امکان   کارآمد،  و  ساده  فضایی  ساختار  ي  ها استفاده لحاظ 
متعددي براي رفع نیازهاي عملکردي و فرهنگی ساکنان نزدیک  

 . کند فراهم می 
وقوع   از  قبل  اخیر،  ها ب ی تخر خوشبختانه  و    ها نقشه ي 

تهیه شد.   نگارنده  توسط  قلعه  معماري  از  با    توان ی م تصاویري 
باقی  شواهد  شرایط  بررسی  و  فضاها  این  دقیق  ابعاد  به  مانده، 

گذشتۀ مجموعه دست یافت. بازسازي این قلعه به شکل پیشین  
و  به  زمین  تملک  فراوانی    ي ساخت، ها نه ی هز دلیل  مشکالت  با 

ي تاریخی  ها ارزش سبب پیوستگی ذاتی  مواجه خواهد شد، اما به 

ماندة روستا و نیز  با آثار باقی   شده ب ی تخر ي  ها بخش و معماري  
در پیوستگی با کل منطقه، بازسازي    ها ارزش دلیل حفظ این  به 

مربوط به    شده ب ی تخر ي  ها بخش .  است آن راهگشا و حتی الزامی  
. از آنجا که سایر فضاها بعد از این قسمت  است لعه  هستۀ اولیه ق 

در   جانمایی  ا رابطه و  آن  با  منطقی  صورت  اند شده ي  در   ،
ماندة قلعه  نکردن، ارتباط فرهنگی و تاریخی عناصر باقی بازسازي 

که گفته شد، در    طور همان مخدوش خواهد شد. از سوي دیگر  
براي   بسیاري  فضایی  امکانات  قلعه،  بازسازي  ي  اندازاه ر صورت 

ي مورد نیاز روستاي حصاري گازرانی و منطقۀ ساریگل  ها ي کاربر 
امر  د ی آ ی م   به وجود  این  اینکه  بر  از  ها نه ی هز . عالوه  ي کمتري 
بر  ها ساختمان ساخت   نیز  متفاوتی  بسیار  تأثیر  دارد،  ي جدید 

 سطح اقتصاد و فرهنگ روستاییان خواهد داشت. 
 

 

 منابع مالی 

 تهیه شده است.   ه مطالعه توسط نویسند منابع مالی این  
 

 تعارض منافع 
 گزارش نشده است.   گان تعارضی از طرف نویسند 

 
 ها نوشت ی پ 

اصالتًا از یهودیان اصفهان و مقیم    که   التجار، مهدوي رئیس .  1
الضرب  امین   ش ی به همراه پسرعمو ،  مشهد بود، در اواخر دورة قاجاریه 

اقتصاد آن زمان را در اختیار  در تهران توانسته بود، بخش مهمی از  
پول  و  اقتصادي  قوي  پشتوانۀ  داشتن  با  و  در    ی بگیرد  توانست 

امرا دخالت و اعمال   ي ها ي گذار است ی س    نظر کند شاه و درباریان و 
 )Tawahodi, 1995, PP. 146-161 .( 

و از نژاد    مذهب عه ی و ش   زبان ی هاي فارس ي ا بربرها همان هزاره .  2
خر حکومت قاجاریه، به نواحی شرقی خراسان  در اوا   آنها .  هستند زرد  

شدند  از    و   وارد  سکونت  این،  پیش  کنونی  افغانستان  سرزمین  در 
ا  به مردمان جنگجو و سخت   ن ی داشتند.  وسیلۀ رضا مهدوي  کوش، 

شجاع  عبدالرضاخان  امالك  تصرف  براي  التجار)  و  (رئیس  الدوله 
اسفراین  به    خان روشنی، در اواخر حکومت قاجاریه،   م ی محمدابراه 

- سبزوار   ة اکنون در روستاهاي شمال جاد   ها، ي ا هزاره   آورده شدند. 
قاسم  روستاهاي  مانند  ول عباس   آباد، اسفراین  و  سکونت    آباد ی آباد 

 ). Tawahodi, 1995, PP. 146-161اند  ( مشغول   به کشاورزي   و   دارند 
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 منابع 
.  استحکامات دفاعی در دورة اسالمی).  1376پازوکی، ناصر (

 تهران: انتشارات سازمان میراث فرهنگی. 

. مجموعه شهر و نقش دفاعی شهر).  1378پازوکی، ناصر (
شهرسازي  و  معماري  تاریخ  کنگره  دومین  مقاالت 

به  2جلد  ایران.   کشور  فرهنگی  میراث  سازمان   .
 . 314-297زاده شیرازي، اهللات یآکوشش باقر 

معماریان،   و  محمدکریم  .  )1387(   نیحسغالمپیرنیا، 
 . تهران: انتشارات سروش دانش.معماري ایرانی

ابراهیم  رایگانی،  و  عابد  عدم    ). 1393(  تقوي،  تحلیل 
منطقی  ریکارگبه در هامؤلفه ي  غیرعامل  دفاع  ي 

قاجار.   و  صفویه  دوران  در  دهدشت  شهر  فروپاشی 
 .86-79 ،15، فصلنامۀ مطالعات شهر ایرانی اسالمی

کلیم (توحدي،  مشهد:  امروز  روزید  نیاسفرا).  1374اله   .
 انتشارات واقفی.

) علی   ي حصار  ي روستا  یاسالم  ي شورا).  1384دژه، 
 . مباحثات شخصی. یگازران

جغرافیایی  فرهنگ  مسلح،  نیروهاي  جغرافیایی  سازمان 
(هاي آباد کشور  شمالی، 1384ي  خراسان  استان   .(

سازمان  انتشارات  تهران:  اسفراین.  شهرستان 
 . 40-39مسلح، جغرافیایی نیروهاي 

(شیخی   فخرالدین  تحل  ی بررس).  1389سینی،   لیو 
قاجار  یشناخت باستان و   ي قالع  چهارمحال  استان 

 ی.لیاردب محقق  دانشگاهنامه. . پایان ي اریبخت

 

  حمام   ي ا یاح  و  مرمت  طرح).  1386صفامنصوري، هادي (
 . دانشگاه هنر اصفهان. یگازران  ي حصار یخیتار

). مبانی نظري معماري در دفاع 1386فرازمشاد، مصطفی (
 . تهران: انتشارات جهان جام جم.رعاملیغ

(بخشفرح هادي  صفامنصوري،  و  مرتضی   ،1395  .(
بم.   ارگ  دفاعی  استحکامات   ۀ ی نشربازشناسی 

 . 231-211، 10،  رانیا یشناس باستان ي هاپژوهش

 در   یرانی ا  ي معمار  هنر  خیتار).  1374کیانی، محمدیوسف (
 تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی. . یاسالم دورة

) محمدیوسف    ان یاشکان  ي هاتخت یپا).  1384کیانی، 
 . تهران: سازمان میراث فرهنگی. رانیا ي هاتختیپا

) گازرانی.  حصاري  گبر  تپه  ثبتی  ادارة 1386گزارش   .(
ی و گردشگري شهرستان دستع یصنامیراث فرهنگی  

 اسفراین.

) عباس  روستاي قدی  دارحمام).  1384ماهرکمالی،  می 
 . مباحثات شخصی. حصاري 

) مریم  محمدي،  و  کاظم   و  قالع).  1385مالزاده، 
 . تهران: انتشارات سوره.رانیا ینظام  استحکامات

) بنفشه  یادگارزاده،  و  مریم  بررسی  1389میراحمدي،   .(
 رعامل یغي فرم شهرها از دیدگاه پدافند  ریپذب یآس
،  14،  ساخت شهر  ۀ فصلنامي کاهش آن.  کارهاراهو  

14-25 .
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