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پریساحیدری1،سعیدحقیر2

رسالۀعلمتحصن؛اثر
هلر

ُ
الکساندرب

مقدمه
زمان  در  دارالفنون  درسی  کتب  از  تحصن  علم  رسالٔه 
ناصرالدین شاه قاجار در علم ساخت استحکامات است 
علم ساخت  در  دارالفنون  به محصالن  هلر  بۀ توسط  که 
طریق  از  نویسنده  می شد.  داده  آموزش  استحکامات 
ترسیم اشکال و توصیفات فنی به شیوۀ ساخت تمهیدات 
را  آن  پرداخته و فنون  اروپا  دفاعی و نظامی جاری در 
از  کتاب  مختلف  فصول  در  بهلر  است.  کرده  مستند 
بان« در اروپا یاد می کند و از جزئیات  شیوۀ ساخت »وۀ
این  دیگر  نکتۀ  می گوید.  سخن  شیوه  این  به کارگیری 
است که با پی گیری رویدادهای مربوط به تغییرات شهر 
1284ق  سال  در  شاه  ناصرالدین  سلطنت  دورۀ  تهران 
متوجه به کارگیری »شیوۀ وبان« در طرح تحوالت تهران 

می شویم.3
به سال  شیرازی  مهندس  علی اکبر  را  رساله  این 
است.  کرده  ترجمه  فارسی  به  فرانسوی  از  1275ق 
آن  فارسی  ترجمۀ  در  و  است  یازده فصل  رساله شامل 
برخی عبارات فرانسوی )مانند »باستیان«، »کورتین«، 
به  نسخه  ابتدای  در  است.  رفته  به کار  عینًا  »ردان«( 
و  چاپ  از  دارالفنون،  ناظم  هدایت،  رضاقلی  حمایت 
تکثیر این رساله اشاره شده است. نسخٔه چاپ سنگی 
به نستعلیق  علی اصغر  نام  با  کاتبی  به خط  رساله  این 
نگارش یافته است و ترسیم اشکال آن )شامل طرح و 
نقشه و ساختن قلعه ها( نیز از مترجم بوده است. نسخٔه 

مذکور شامل 312 صفحه است. 

بهلروآثارش
الکساندر بهلر افسر مهندس تحصیل کردۀ پلی تکنیک 
در  او  آمد.  ایران  به  بود که در سال 1234ش  پاریس 
یس  تدر استحکامات  ساختن  و  مهندسی  دارالفنون 
می کرد. در سفرنامۀ بوهلر می خوانیم که او یک سال 
ایران  به  1269ق  سال  در  دارالفنون  تأسیس  از  پس 
معلم  نقشه کشی،  و  نظامی  به عنوان مهندس  و،  آمد4 
او چند کتاب دربارۀ علم جنگ و  از  دارالفنون شد. 
نقشه کشی به جا مانده است. به نقل از حسین محبوبی، 
در  و  خدمت  سابقه  فرانسه  قشون  در  شخص  »این 

پژوهی
نسخه

هلر، مدرس علوم مهندسی و  این مقاله به معرفی رساله ای از الکساندر بۀ
نظامی دارالفنون، در زمینٔه قلعه سازی می پردازد و کاربرد فنون ذکرشده 
در آن را برای طرح نقشۀ تهران ناصری به سال 1284ق ـ که نقطۀ عطف 
تحول شهری این دوره است  ـ بررسی می کند. این رساله برای آموزش 
فنون مهندسی و ساخت استحکامات در سال 1275ق به فارسی ترجمه 
شده است. رسالٔه مذکور حاوی اطالعاتی دربارۀ شیؤه ساخت قلعه، 
پل ها، خندق و ساخت حصار شهری به شیوۀ جاری در اروپای قرن 

هفدهم میالدی است.
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کار خود تجربیاتی داشت که برای شاگردان دارالفنون 
به  و  داشت  شرکت  هرات  جنگ  در  بهلر  بود.  مفید 
بدین  و  می نمود  فنی  و  علمی  کمک  ایران  سپاهیان 
جهت مورد تنفر سخت انگلیسی ها واقع شد. بوهلر 
بود که در  از داناترین و صدیق ترین معملین خارجی 
و  هندسه  و  حساب  وی  بودند.  ایران  دولت  خدمت 
او  می کرد.  یس  تدر را  نقشه کشی  و  مثلثات  و  جبر 
با درجٔه سرتیپی خدمت  ایران  سالیان دراز در قشون 
حکومتی  اسناد  و  روزنامه ها  گزارش  در  می کرد.«5 
و  توسعه  طرح  سرپرست  و  مجری  به عنوان  بهلر  نام 
به  آمده است. در سندی منسوب  تهران مکرر  تحول 
مستوفی الممالک که خطاب به ناصرالدین شاه است 
بهلر  مسیو  و  است: »حاجی جعفر خان  آمده  چنین 
و چند نفر دیگر را فرستادم که از محاذی قصر قاجار 

سیل گردان مخصوصی بسازد.«6
ملزومات  و  محاصره  اعمال  بوهلر  دیگر  رسالٔه 
آن، ترجمۀ جعفرقلی، رئیس وقت دارالفنون، است که 
دربارۀ نحوۀ ساخت خندق و سنگر شرحی مفصل دارد. 
این کتاب مشتمل بر شانزده فصل است. در بخش دوم 
به بحث مرتبط با سنگر بسیط، حفر خندق و خاکریز 
عرض  خاکریزی،  نحوۀ  دربارۀ  جزئیاتی  می پردازد. 
جهت  حصار  مناسب  شیب  و  ارتفاع  خندق،  عمق  و 
پناه گرفتن و محافظت در هنگام جنگ در  پایداری و 
علم  او  دیگر  رسالٔه  است.  شده  داده  شرح  کتاب  این 
نقشه کشی در طریقۀ برداشتن نقشۀ نقب و راه ها و قالع 
و نقشٔه شهر است که میرزاشفیع تبریزی به سال 1292ق 
به فارسی ترجمه کرده است. در این کتاب در بخشی از 
مباحث مربوط به نقشه کشی قلعه، بهلر به بیان اساس 
هندسی قلعه می پردازد. بهلر در کتاب دیگری با عنوان 
سفرنامه و جغرافیای گیالن و مازندران به تهیۀ گزارشی 
از وضع راه های گیالن و مازندارن می پردازد. او به دستور 
اماکن  از  بازدید  به  تا  آن دیار شد  ناصرالدین شاه راهی 
سوق الجیشی و ارائٔه پیشنهادات اصالحی از نظر تدافعی 

بپردازد. 
و  تولید  در  مهمی  نقش  دوره  این  در  دارالفنون 
رویه های  پیاده سازی  و  نیاز دولت  دانش مورد  انتقال 
نخستین  دستور  ناصرالدین شاه  کرد.  ایفا  حکومتی 

وی  کرد.  صادر  اروپاییان  به شیوهٔ   را  شهری  طرح 
اروپایی  شهرهای  شبیه  تهران  که  بود  این  به دنبال 
برای  نقشه ای  تهیۀ  مأمور  را  بهلر  رو،  این  از  شود. 
تهران جدید ساخت. در تابستان 1284ق/1246ش، 
که ناصرالدین شاه به زیارت مشهد رفته بود، سیالب 
شدیدی در تهران رخ داد که نیمی از محالت تهران را 
به دستور شاه، مستوفی  دچار خسارت و خرابی کرد. 
الممالک و وزیر شهر تهران مأمور حفاظت از پایتخت 
الممالک  مستوفی  شاه  بازگشت  از  پس  و  شدند 
دستور  شد.  شهر  گسترش  طرح  سرپرستی  مسئول 
اجرای این طرح توسعه به میرزاعیسی وزیر و مستوفی 
الممالک وزیر مالیۀ ناصرالدین شاه داده  شد و آنها این 
طرح را به  بهلر، معلم نظامی و نقشه کشی دارالفنون، 
بود  قلعه ای  تهران  جدید  باروی  کردند.  واگذار 
خندقی  آن  پیرامون  که  نامنظم  هشت ضلعی  به شکل 
از  را  طرح  این  بهلر  بودند.  کنده  ذرع  چهار  به گودی 
برداشته  گرته  پاریس  برای  وبان  قرن هفدهمی  الگوی 
بود. هماهنگ با الگوی فرانسوی، بر دیوار شهر 58 
با  که  بهلر،  به چشم می خورد. طرح  نیز  ِگلی  باستیان 
به  بود،  پاریس  شکوه  یادآور  فرانسوی اش  مایه های 
این سبب، شهر  به  آمد.  مذاق  ناصرالدین شاه خوش 
در  گرنی  دی  جان  نامید.  ناصری«  »دارالخالفۀ  را 
»طرح  است:  نوشته  ناصری  عهد  تهران  شهر  تحول 
اولیۀ شهر بر مبنای نظام اول وبان تهیه شد که در قرن 
هفدهم برای شهرهای فرانسه و ایتالیا به کار رفته بود. 
طرح مذکور را ژنرال بولر استاد فرانسوی علوم نظامی 

در دارالفنون تهیه کرده بود.«7
 

ساختاررسالٔهعلمتحصن
این کتاب شامل یازده فصل است که در آن به مباحث 
ساخت انواع حصار شهری، خندق و قلعه جهت دفاع 
و استحکام پرداخته شده است.  موضوعات این فصول 

در جدول صفحه بعد فهرست شده  است.
به شرح حصارهای وسیع و گسترده  فصل سوم 
)حصن های مبسوط( می پردازد که طرفین آن با منابع 
طبیعی یا دستٔه قشون محفوظ می گردد و برای محافظت 
سرحدی یا جهت مدافعٔه قشون ها بنا می کنند. این نوع 
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ت 1. نحؤه حفر خندق و خاکریز. بهلر، علم تحصن، 6.

قلعه،  اقسام  بیان  قلعه سازی؛  علم  فایدٔه  و  تعریف  بیان  در 
خاکریز  خندق،  حفر  چگونگی  باب  در  توضیح  و  تعریف 
قواعد  لشکریان،  و  دشمن  برابر  در  دفاع  به منظور  سنگر  و 

تحصن، قلعۀ فوری و قلعٔه دائمی.
فصلاول

ت 2. ترکیب باستیان و رأس آن در قلعه با باستیان متعد. بهلر، علم تحصن، 35.

در بیان حصن های باز حصن هایی که منفردًا ساخته می شوند 
و نیز می توانند اجزای اصلی قلعه باشند و انواع آن )دوربین و 
ترکیب آن، ردان و ترکیب آن، باستیان و ترکیب آن، و ترکیب، 
پل های  تعمیر  و  پل ها  ساختن  طریقۀ  آن(  ترکیب  و  کرمالیر 

مخروبه.
فصلدوم

ت 3. فاصلٔه زوایای خارجی ردان ها. بهلر، علم تحصن، 74.

در بیان حصن های مبسوط و انواع آن )متصل و منفصل( و 
شیؤه وبان. فصلسوم

ت 4. حصن مسدود )ردوت مربع( جهت مقاومت  مستحفظین. بهلر، علم تحصن، 108.

در بیان حصن های مسدودی )به واسطٔه خندق و خاکریز( که 
آن ها را جداجدا بنا می کنند.  فصلچهارم

ت 5. بنای مزغل به جهت توپخانه. بهلر، علم تحصن، 322.

در بیان قرار دادن توپخانه در قلعه های صحرایی و چگونگی 
وضعیت توپخانه با توجه به نوع حصن ها. فصلپنجم

ت 6. پرفیل های قلعٔه صحرایی. بهلر، علم تحصن، 323.

در بیان رلی ف و پرفیل مخصوص به قلعه های مختلف. فصلششم

ج 1. فصول یازده گانٔه رسالٔه علم تحصن. مأخذ: نگارندگان.
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ت 7. تعیین خطوط آتشی ردان باالی سطح زمین وبیان تعیین ارتفاع تراورس جهت حفاظت، 
بهلر، علم تحصن، 176.

در بیان دفیل مان یا تعریف رلی اف حصن هایی که در 
زمین های غیرمسطح بنا می شوند و نیز بخشی مرتفع بر آنها 

مشرف است. فصلهفتم

ت 8. از موانع مختلف که جهت تقویت قلعه استعمال می شود. بهلر، علم تحصن، 205.

در بیان موانع مصنوعی که آنها را به جهت تقویت قلعه های 
فوری به کار می برند.

فصلهشتم

ت 9ترتیب صف کردن عمله جات جهت اتمام قلعه. بهلر، علم تحصن، 230.

در بیان طریقۀ بنای قلعه های فوری فقرۀ اول در بیان طرح و 
پرفیل و سایر اعمال قلعه ها. فصلنهم

ت 10. بنای رأس الحسرها در طرفین پل ها و ترکیب مختلف آنها نسبت به زمین. بهلر، علم 
تحصن، 283.

در بیان طریقۀ مدافعه و حمله بردن به قلعه های فوری و 
قلعه های جنگی و قواعد آنها/طریقۀ استحکام شهرها فصلدهم

ت 11. طرح اردو. بهلر، علم تحصن، 315.

در بیان اردو زدن و اصول کلیه که باید آنها را رعایت کرد.  فصلیازدهم
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بین  که  متصل  حصن  الف.  است:  قسم  دو  بر  حصار 
منفصل  حصن  ب.  ندارد؛  وجود  فاصله  آن  خاکریز 
که مرکب از بناهای مختلفی است که ما  بین آنها معابر 
عظیم باشد. نوع اول از انواع حصن های متصل حصن  
مبسوطی است که در آن اجزای قلعه )مذکور در فصل 
اول( به کار می رود و مرکب است از ردان و کورتین های 
مستقیم که این نوع را در زمین های مسطح بنا می کنند. 
در جزئیات ساخت این شیوه جهت دفاع در برابر دشمن 

از شیؤه وبان استفاده شده است.
پرداخته  موارد  این  به  کتاب  این  دهم  فصل  در 
است: ساخت سنگر و حصار شهری جهت استحکام 
در  خندق  حفر  همچنین  و  ندارند  قلعه  که  شهرهایی 

دادن  ترتیب  و  حفاظت  تحت  منطقۀ  و  حصار  جلوی 
سد جلوی خندق اگر نزدیکی خندق نهر و رودخانه ای 

باشد.

وبان
مارشال سباستین لو پروستر دو وبان )1673-1707م(8 
یکی از افرادی است که با هنر خود بر منظر اروپا تأثیری 
یادآوری  با  گسترده گذاشته است. وبان نامی است که 
استحکامات قرن هفدهم به ذهن متبادر می شود. وی 
لوئی  سلطٔه  تحت  منطقٔه  در  که  بود  خالقی  نوابغ  از 
چهاردهم حضور داشت.9 دوازده حصار و دیوار شهری 
سال 2008م  تا  وبان  توسط  طراحی شده  حصارهای  از 
در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده اند که خود 
نشان  دهندۀ میزان اهمیت کار این مهندس نظامی است. 

ت 12. باستیان های 
متعدد که روی یک خط 

مستقیم بنا شده اند. 
مأخذ: بهلر، 82؛ باز 
ترسیم از نگارندگان.

ت 13. اشکال مختلف 
سه گانه، ساختکورتین. 

مأخذ: بهلر، 127؛ 
بازترسیم از  نگارندگان.

ت 14 و 15. طریقٔه 
استحکام شهرهایی که 

قلعه ندارند. مأخذ: 
بهلر، علم تحصن، 290.
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محوطه های ثبت شده شامل این موارد است: بزانسون، 
برینسون، مونت دوفین، ویلفرنش دو کانفلنت، مونت 
لوویس، بالی، کوساک فورت مدوک، سنت مارتین دو 
رو، کامارت سورمر،سنت واست ال هوج ، آراس، النگ 
وی، نوف بروش.)1( از سال 2005م، انجمنی فرانسوی 
این دوازده محوطٔه ثبت شده را در شبکه ای تحت عنوان 

»وبان 30«)2( ترکیب و یکپارچه ساخته است. 
در ارتباط با نحوۀ سامان دهی نظام های استحکامی 
و تعیین مرزهای شهری، کتابی از وبان به یادگار مانده 
است که مهندسان فرانسوی تا حدود 150 سال بعد از 
دستورالعمل های آن برای ساخت استحکامات شهرهای 
مختلف اروپایی پیروی می کردند. مهندسان فرانسوی، 
به سبب مطابقت و جامعیت اصول و دستورالعمل های 
ذکرشده توسط وبان در کتاب مدون خود، این اصول را 

مرجع خود قرار داده اند.10
به عنوان  نه تنها  عمدتًا  وبان  تاریخی،  به لحاظ 
دقت  با  و  ماهرانه  محاصرٔه  سیستم های  مخترع 
از  یکی  به عنوان  بلکه  است،11  مشهور  طراحی شده 
طراحان برجستٔه استحکامات، که به لطف او نوآوری ها 
و نظریۀ ساخت استحکامات دفاعی مؤثر، به  عنوان یکی 

از مهندسان نظامی بسیار مهم دوره توفق یافت.12
جدا از ارائٔه بعضی ایده های نو و تنوعی از شیوۀ بنا 
نهادن ساختمان قلعه و بارو، وبان اولین مهندس نظامی 
است که یک قلعه را که با ناحیه و زمین مدنظر تنظیم 
از  الهام گرفته  هندسه ای  با  است.  کرده  طراحی  شده 
اصول کالسیک زیبایی شناسی که به طراحی قلعٔه زمان 
در  وبان  دافی، »قلعٔه  کریستوفر  به گفتٔه  است،  مربوط 
طول یک منطقٔه موجدار گسترش می یابد و آن را احاطه 

می کند، همچنان که آن محیط را در آغوش می گیرد.«13

ساختارهای  و  هندسه  اصول  ماهرانۀ  به کارگیری  با 
قلعه ها  در  مؤثر  دفاع  ظرفیت  به  نه تنها  وبان  هندسی، 
دست  یافت، بلکه نوعی کیفیت هنری خاص نیز بود که 
به احتمال زیاد حتی عمدی نبود، به  طوری که بسیاری 
از مورخان و تذکره نویسان امروز او را نه تنها معمار بلکه 
موضوع  هفدهم،  قرن  اواخر  می نامند.14  نیز  هنرمند 
هندسٔه  به  فنی  اصطالحی  به عنوان  نظامی،  معماری 
با  و  دقیق  نگاه  زیر  بخش های  شد.  تبدیل  نامأنوس 
جزئیات قلعه سازی فرانسوی کالسیک را نشان می دهد 

و عناصر ترکیباتی آن را توصیف می کند.

ج 2. اجزای قلعه سازی فرانسوی کالسیک. مأخذ: نگارندگان.

 استحکامات طراحی شدٔه وبان، به منظور افزایش 
عمق دفاعی، شامل عناصر و جزئیات الحاقی می شود 
مختلف  موقعیت های  به  بسته  دفاعی  عناصر  این  که 
به شکلی متفاوت طراحی و اجرا شده است. بدین ترتیب، 
استحکامات  این  برای  طراحی  جداگانۀ  سیستم های 

دسته بندی شده است. 

(1) Besançon, 
Briançon, 
Mont-Dauphin, 
Villefranche 
de Conflent, 
Mont-Louis, 
Blaye / Cussac 
Fort-Médoc, 
Saint-Martin de 
Ré, Camaret-
sur-Mer, 
St. Vaast la 
Hougue, Arras, 
Longwy, Neuf 
-Brisach

(2) Vauban30اجزا توصیف
CDEGHK جلوی باستیون ترکیبی است از یک کورتین، 

 GHK و CDE ،و دو نیمه باستیان EG
BC, CD, HK, 
KJ وجه و روی باستیانی

AB, DE, GH, 
JN پهلو و جناح باستیان

AE, GN GHKJN و ABCDE گلوگاه باستیان

SC, SK بر  تقسیم  خیالی  خطوط  مرکزی،  خطوط 
HKJ و BCD زاویه های اصلی

ABC, CDE, 
GHK, KJN زاویٔه شانه

DEG , EGH زاویه های جانبی

CK و  برجستگی  دو  هر  که  بیرونی  چندضلعی 
نوک باستیان را به هم متصل می کند.

MR
و  خطوط  طول  داخلی.  چندضلعی  خط 
متفاوت  می تواند  زاویه  به  داده شده  مقدار 

باشد.

ت 16. خطوط اصلی و 
زاویه های استحکامات 
باستیونی. مأخذ: 
Lepage. Jean-
  Denis
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