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چكیده
َجوين در حدود پنجاه كيلومتري شمال غربی شهر سمنان قرار دارد. اين منطقه، مجموعۀ زيستي قابل 
توجهي را در خود جاي داده است و نمونۀ بارزي از معمارِي بسيار كاربردي با حداقل هزينه را نمايان 
مي سازد، كه نشان دهندة قدرت مهندسي پيشينيان ماست. در منطقۀ جوين معماري دست كند به 
چند شكل گوناگون، ُرخ نشان مي دهد. در اين منطقه با توجه به كوهستاني بودن منطقه، جهت شيب 
بستر، و همچنين جنس خاك، نوعي از معماري دست كند ُمطبق شكل گرفته است. در مناطقي از 
روستا، معماري دست كند و معماري ساخته شده با يكديگر ادغام شده و معماري تركيبي را به وجود 
از اين  اند. بخش مسكونی روستا در شيب ناحيۀ شمال و شمال شرقی دّره قرار دارد. برخي  آورده 
خانه ها محصول تركيب معماری دست كند و معماری خشتی است. اما قابل توجه ترين بخش معماري 
دست كند روستا، قلعۀ َجوين معروف به »قلعۀ گبري« يا »كافرقلعه« است. اين قلعه در شيب قسمت 
اثر  اين  است. فضاهای داخلی  بلند، در دل كوه كنده شده  پرتگاه صخره ای  و در  جنوب غربی دره 
معماری كم نظير، در چند طبقه صورت بسته و به شكل پيچيده ای با يكديگر ارتباط دارند؛ تا آنجا كه 

دسترسی به طبقۀ همكف به سادگی امكان  پذير نيست. 
     اين پژوهش كوششی در جهت معرفی و مستندنگاری آثار دست كند روستاي جوين و پژوهشی 
در موضوع تاريخ معماری اين آثار است. در اين راستا با جمع آوری اطالعات به روش ميدانی، تهيۀ 
نقشه های معماری و مطالعات كتابخانه ای، با رويكرد تحقيق توصيفی ـ تحليلی، سعی بر شناخت و 
با مطالعات در  تاريخِي غير منقول شده است. بی شک می توان  آثاِر  اين  معرفی ويژگی های كالبدی 
اين زمينه، به ابعاد جديدی ازدانش بومی در اين روستا دست يافته و در جهت مديريت پايدار اين 

ثروت هاي فرهنگي گام های مؤثری برداشت.

واژه های كلیدی
معماری دست كند، قلعۀ گبري، كافرقلعه، مسكن دست كند، روستای جوين سمنان.
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مقدمه
ــمال  ــوب فيروزكوه و ش ــاً در جن ــن« تقريب ــتاي »َجوي روس
ــت. اين روستا از توابع  ــمنان قرار گرفته اس جادة تهران به س
ــت. قلعه و آثار مسكوني  ــتان سرخۀ استان سمنان اس شهرس
ــت كيلومتری شمال شهر السجرد  ــت كند روستا در بيس دس
قرار دارد. كمبود اطالعات تاريخی در اسناد و مدارك تاريخي 
ــتقرار گروه، ــه و منطقۀ َجوين و عدم امكان اس ــون قلع  پيرام

ــي در  ــت ميدان ــه و برداش ــواري هاي مطالع ــي از دش  يك
ــاره منحصر  ــق در اين ب ــينۀ تحقي ــود. پيش ــن خصوص ب اي
ــن« ــار جوي ــت كن در غ ــاري دس ــۀ »معم ــه مقال ــت ب  اس

ــجد روستاي َجوين به  ــلجوقي مس  و پرونده ثبتي محراب س
ــتاي پژوهشي كامل تر،  ــش آقاي حسن رضواني. در راس كوش
ــت هاي دقيق تري بود. يكي از  ــتندنگاري و برداش نياز به مس
دست آوردهاي پژوهش، توليد اسناد الزم جهت ثبت ملي اين 
ــي و نيز ايجاد زمينۀ  ــت ميراث فرهنگ آثار كم نظير در فهرس
الزم جهت حفاظت و نگهداري اين آثار بود. در اين تحقيق بر 
ــردآوري داده ها از دو روش تركيبِي تحقيق تاريخي  مبناي گ
ــد. چگونگی  ــتفاده ش ــي ـ تحليلي اس ــيري و توصيف ـ تفس
ــت كند منطقۀ جوين  ــاری دس ــكل، كالبد و كاركرد معم ش
ــؤاالِت  پيش روي تحقيق  ــت كند از س ــت اين آثار دس و قدم
ــه اينكه جوين  ــاي تحقيق با توجه ب ــت. يكي از فرضيه ه اس
ــه به دژ موجود  ــماعيليان بوده و با توج ــۀ حكومتي اس منطق
ــه و دورة پيش از آن  ــه اين فرق ــق اين آثار ب ــن، تعل در جوي
ــت. بدين لحاظ مي توان به وجود آمدن اين قلعه را مربوط  اس
ــتفاده قرار  ــماعيليان در نظر گرفت يا مورد اس به پيش از اس
ــعۀ آن به دست ايشان را متصور بود. پس  گرفتن قلعه يا توس
ــان با توجه به منبر چوبي ــماعيليان نيز تا زمان ايلخاني  از اس

ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــتفاده ق ــورد اس ــجد م ــخ دار، مس  تاري
ــماعيليان  ــوب دوران اس ــع مكت ــش مناب ــن پژوه ــذا در اي ل
ــت. ــد گرف ــرار خواه ق ــي  بررس ــورد  م ــار  قاج ــا دوران   ت

جغرافیای تاريخي حوزۀ نفوذ روستای جوين
ــته كوه البرز واقع شده كه  ــمنان در دامنه های جنوبی رش س
ــمال به جنوب كاهش می يابد و به دشت كوير  ارتفاع آن از ش

ــن منطقه به دو بخش  ــه همين دليل، اي ــی می گردد. ب منته
ــيم می شود. به طور  ــتانی و دشت های پای كوهی تقس كوهس
ــتانی سرد، در  ــتان در نواحی كوهس كلی آب و هوای اين اس

دامنۀ كوه ها معتدل و در كنار كوير گرم است.
ــی از اياالت »ورن« يكی  ــمنان امروزی، بخش ــتان س      اس
ــتان است كه در دورة مادها  ــانزده گانه دوران باس از اياالت ش
ــی از قلمروی سرزمين »پارت« بود. اين  و هخامنشيان بخش
ــيان، جزء  ــام دورة حكومت مادها و هخامنش ــه در تم منطق
ــان« و »قومس« به شمار می رفت. در  ــنه يا كوميش »كوميس
دوران باستان در محل »آتشكدة بزرگ هريس« در »كومش 
ــمنان« شهری عظيم با بُتخانه ای بزرگ و ساختمانی  يعنی س
ــت. به همين علت احتمال می رود كه  ــته اس رفيع وجود داش
مردم اين سرزمين قبل از داشتن دين زرتشتي، دارای مذهب 

»سمنی« يا »سمينه« بوده اند )بي نا، 1390(.
     در سال 13۵۵ شمسی، طبق تصميم دولت وقت با اضافه 
ــار و ورامين، فرمانداری كل  ــدن دماوند، فيروزكوه، گرمس ش
ــمنان به استان سمنان تبديل شد و مركز آن نيز همچنان  س
شهر تاريخی سمنان باقی ماند. البته طبق تقسيمات كشوری 
سال های اخير، سه شهر دماوند، فيروزكوه و ورامين از استان 

سمنان جدا گرديدند.

موقعیت جوين در مسیرهای تاريخی
دامغان و سمنان از واليت قومس بودند، شمال اين واليت به 
هيركانيا، يعنی سواحل رود گرگان كه به درياي خزر می ريزد، 
ــد كه  ــا متوجه واليت پارت ها می ش ــت، و از آنج اتصال داش
ــا ـ  قديم ترين مراكز آنان در محل قوچان كنونی و منطقۀ نس
كه خرابه های آن كه امروزه در نزديكی عشق آباد است ـ واقع 
بود )ابن فقيه، بی تا: 203(. ابوريحان بيرونی نيز مسير گرگان 
ــخ مي داند. از نظر او  ــي كرده آن را هفتاد فرس تا ري را بررس
ــس )ناحيۀ دامغان(  ــان و ری از راه قوم ــافت ميان جرج مس
هشتاد فرسخ؛ و از راه دماوند و ساری نيز همين اندازه است و 
ــتايي نزديک به يكديگر  چنان می نمايد كه اين دو راه در راس
اند. اما فاصله از راه آمل ده فرسخ بيش تر است. و فاصلۀ آمل 
ــاری از ری به يک اندازه است، و اين چنين مي گويد: »با  و س
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ــت، اين  ــان ری و جرجان با يكديگر برابر اس ــه دو راه مي آنك
ــت،  ــتقيم نزديک تر اس ــاری به خّط مس را می دانيم كه راه س
ــت، و بيشتر راه  چه باال رفتن و فرود آمدن در آن بيش تر اس
ــود. و راه راست ]ميان  ــتای واحد پيموده می ش در آن با راس
ــاری قرار  ری و جرجان[ در حقيقت ميان دو راه قومس و س
ــن مي دانيم كه  ــي، 13۵2، ج2: 212(. همچني دارد« )بيرون
ــتاي َجوين در حال حاضر يعني دهۀ هزار  ــتر اهالي روس بيش
ــيصد و نود شمسي، ساكن ساري و آمل هستند و مابين  و س
روستاي َجوين و شهر ساري در رفت و آمد اند. حدوداً اهالي 
ــط بهار تا آخر تابستان در روستا ساكن اند. همچنين  از اواس
به گفتۀ اهالي در چند دهۀ گذشته ساكنان جوين از كوه هاي 
ــمالي روستا به وسيلۀ احشام خود به منطقۀ ساري حركت  ش
ــا و ايل راه هاي مزبور از  ــال مي رود راه ه ــد؛ لذا احتم مي كردن
ــور آنان در  ــير تاريخي عب ــاخه هاي مس ــاخه هاي يا زيرش ش

گذشته هاي دور باشد )نقشۀ 1(.
     مهم ترين راه ايالت جبال همان شاهراه بزرگ و كاروان رو 
خراسان است و از بغداد شروع مي شد؛ بدين ترتيب كه اول از 
قرميسين )كرمانشاه( گذشته به همدان مي رسيد و از آنجا به 
ساوه مي رفت، سپس به سمت شمال معطوف گرديده به ري 
مي رسيد، آنگاه به سمت مشرق مي رفت و به قومس و از آنجا 
ــترنج، 1377: 24۵-246(. منازل  ــان مي رسيد )لس به خراس

بين راه تهران تا مشهد در دوران قاجار اين چنين بوده است. 
ــگرد و  ــالق، ده نمک و آرادان، الس »خاتون آباد، ايوانكی، قش
ــرخه، سمنان، آهوان، دولت آباد و قوشه، دامغان  عبدل آباد، س
ــی  ــس قديم« )قاجار، 1364: ۵(. با اين وصف دسترس و قوم
ــی كاروان رو می تواند اين  ــير اصل ــک قلعۀ جوين به مس نزدي
ــده از  ــار كاالهای سرقت ش ــه به مثابه انب ــه را كه قلع فرضي

كاروان ها مورد استفاده قرار می گرفته است، تقويت كند.
ــته  ــه از دامغان می گذش ــرقی كوهپاي ــیـ  ش ــادة غرب      ج
ــی از زوار به طرف  ــه گروه عظيم ــن راه بود ك ــت. از همي اس
ــراق می رفته اند )عدل، 1378:  ــای مقدس حجاز و ع مكان ه
ــان به سمنان و خوار  ــير مغوالن از خراس 1۵(. از همين مس
آمده كشتار و غارت كردند )البناكتي، 1386: 368(. به گفتۀ 
»ابن خردادبه« از ری تا مفضل آباد چهار فرسخ، از مفضل آباد 
ــب  شش فرسخ و از كاسب تا فريذين را هشت فرسخ  تا كاس
ــخ و از آنجا تا قصر  ــد، سپس تا خوار شش فرس ــافت باش مس
الملح هفت فرسخ راه است، سپس تا رأس الكلب هفت فرسخ، 
ــمنان هشت فرسخ، از سمنان تا آخرين نه فرسخ  از آنجا تا س
ــخ فاصله است، لذا از ری  ــت فرس و از آن نقطه تا قومس هش
ــه فرسخ راه است )ابن خردادبه، 1371:  تا قومس شصت و س

.)26

نقشۀ 1. اين تصوير مسيرهاي ارتباطي استان مازندران و ايالت جبال را نشان مي دهد. جوين در مسير بين خوار تا سمنان قرار ميگيرد
)مأخذ: لسترنج، 1377: 202، ويرايش نگارندگان(.
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ساخت فضايي و جمعیتی روستای َجوين
ــتای ايج قرار دارد. روستا بر  ــتای َجوين در نزديكی روس روس
ــت و به دو بخش يا  دامنه هاي جنوبی كوه های البرز واقع اس
محله به نام های پيش محله )پايين محله( و ُجرمحله )باالمحله( 
ــيم شده است، كه می توان مسجد را مرز فرضی بين اين  تقس
دو محله در نظر گرفت )نقشۀ 2(. مطابق سرشماری مركز آمار 
ايران در سال 138۵، جمعيت روستای جوين  26 نفر در قالب 
ــت. اما طبق مصاحبه با اهالی و برداشت  يازده خانوار بوده اس
ــی،  ــتان 1394 شمس ــی در زمان حضور گروه در تابس ميدان

ــت. الزم به  ــتا حدود چهل نفر بوده اس تعداد نفرات اين روس
ــت اهالی خوش نشين  ــتان ها با بازگش ــت كه در تابس ذكر اس
ــد. در فصل  ــتا، جمعيت آن را به حدود 200 نفر می رس روس
ــتا زندگی می كند. از لحاظ  ــتان تنها يک خانوار در روس زمس
جغرافيايی روستا در بين چهار كوه شكل گرفته است. در خط 
القعر مشترك بين اين كوه ها، رودی جاری است. در اصل اين 
رودخانه و منبع آن، رگ حياتی روستاست. فضاهای معماری 
ــتر كوهپايه تبعيت كرده و بافت زيستی روستا موازی با  از بس
مسير رودخانۀ اصلی، در راستای شمال غربی ـ جنوب شرقی 
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سمنانواست به
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كهالدولهسيفةام
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نقشۀ 2. موقعيت فضاهاي دست كنِد برداشت )رولوه( شده در نقشۀ وضع موجود روستای جوين، الف: فضاي دست كند مسكونی بدون الحاقات؛ ب: فضاي 
دست كند مسكونی با الحاقات و طرح پالن ساده؛ ج: فضاي دست كند مسكونی با الحاقات و طرح پيچيده؛ د: قلعۀ دست كند روستاي جوين؛ هـ: مسجد 

تاريخي با محراب نفيس؛ و: حمام روستا )مأخذ: طرح هادي بنياد مسكن انقالب اسالمی سمنان، ويرايش نگارندگان(.
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ــتا عناصر اصلی يک مجتمع  ــت. بافت روس ــكل گرفته اس ش
ــالمی را دارد. اين عناصر شامل عناصر فرهنگی و  زيستی اس
اجتماعی همچون يک باب مسجِد دارای محراب بسيار نفيس 
ــت(،  گرمابۀ  ــه هم اكنون فقط محراب آن به جا مانده اس )ك
 تاريخی و عناصر مولد همچون دو باب آسياب و  دو دژ دفاعی

ــتا را  ــير ارتباطی اصلی روس ــوان دو مس ــت. می ت ــوده اس  ب
شناسايی كرد: يكی مسير مالروی شمالی كه دسترسی روستا 
ــيِر جنوبی است كه  ــر می كند، و ديگر مس با مازندران را ميس
ــتا را با السجرد بر مسير اصلی زيارتی خراسان ـ  ارتباط روس
ری است، برقرار می كند. كاروانسرای شاه عباسی السجرد نيز 

گواه آن است. لهجۀ عمومی اهالی مازنی است.

وجه تسمیه َجوين
ــه دهخدا به نقل از فرهنگ جغرافيايی ايران، جلد  در لغت نام
ــتان اختر پشت كوه  ــت جزو دهس يک آمده: »جوين دهی اس
ــكنه.  ــتان دماوند، دارای 3۵0 تن س بخش فيروزكوه شهرس
ــوم از آثار  ــای امامزاده معص ــۀ خرابه كافر و بن ــاری از قلع آث

باستانی آن به شمار می رود«.
ــفرنامۀ سيف الدوله كه مربوط به دوران قاجار است،       در س
ــجرد كه در مسير ده َجوين قرار دارد آمده:  دربارة آبادی الس
ــت.  ــگرد در جلگۀ كوچكی واقع و ده معتبری اس »آبادی الس
ــی از مصالح كبالت ــيار محكم ــل بنای آن قلعۀ مدور بس  اص

ــط اين قلعه چاهی بوده كه از  داخل چاه به  ــت. وس  بوده اس
ــی انتهای اين  ــته است و كس ــير وجود داش اطراف، چند مس
ــن قلعه، خانه های رعيتی  ــت. در خارج اي نقب ها را نديده اس
ــت. باغات و زراعت خوبی دارند.  ــمه اس زياد و آب آن از چش
پنبه و خربزه و هندوانه اينجا خوب  كشت می شود. از اين رو 
ــيار زيبا می شوند. پنيرش بسيار خوب  زن های اين آبادی بس
ــمنان و طهران به  جهت فروش می برند. خارج  ــت و به س اس
ــرايی از قديم است. اين كاروانسرا  از آبادی السجرد، كاروانس
ــم دارد« ) قاجار، 1364: 28۵-286(. اين گفته  چاپارخانه ه
ــت كند در اين  ــه در دوره ای معماری دس ــد ك ــان می ده نش

منطقه رواج داشته است.

گونه هاي دست كند مسكونی روستای جوين
ــود دارد كه اهالی آن ها به  ــتاهای متعددی وج در ايران روس
ــت كند، تمام  ــتفاده از معماری دس ــای مختلف با اس روش ه
ــرده  اند...  ــاز خود را تأمين ك ــی از فضاهای مورد ني ــا بخش ي
ــت كند نيز تركيبی از معماری  ــتا های دس برخی ديگر از روس
دست كند و ساخته شده با مصالح بنايی هستند. اكثر فضاهای 
ــتن توده پُر بستر طبيعی  ــتا هاي دست كند، از كاس اين روس
ــتای »ويند«  ــكل يافته  اند. در برخی ديگر نيز مانند روس ش
فضاهای دست كند در زير زمين هستند و ساخت وسازها روی 
ــرفی، 1394(. فضاهای معماری  ــده است )اش آن ها انجام ش
ــت كند هستند ولی  ــتاهای كندوان و ميمند عمدتاً دس روس
بيش تر فضاهای روستای جوين تركيب دست كند و دست ساز 
ــت. اين معماري دست كند كه تقريباً در تمام سطح روستا  اس
و در پشِت خانه های خشتی روستا جای دارند، در حال حاضر 

پستوی خانه ها هستند.
ــطح  ــات، باالتر يا هم تراز س ــدون الحاق ــت كندهای ب      دس
ــكل افقی  ــتا قرار دارند و به ش زمين، در ابتداي ورودي روس
ــتا و بخش  ــده اند. يكی از اين فضاها در ابتدای روس كنده ش
ــۀ 2(. اين معماري  ــه )پايين محله( قرار دارد )نقش پيش محل
دست كند يكی از چند فضای باقي ماندة روستای جوين است، 
كه بنايی در جلوی آن ساخته نشده و به نظر می رسد اصيل تر 
ــد. از اين لحاظ اين فضا يک فضای  ــت كندها باش از ديگر دس
دست نخورده و به طور نسبی سالم است. اين دست كند دارای 
ــكونت(  ــته )اتاق س فضای نيمه باز )عنصر ايوان( و فضای بس
ــری از جمله مخزن  ــر معماري ديگ ــت. اتاق دارای عناص اس
آذوقه، طاق و طاقچه و مكان قرار دادن وسيلۀ روشنايی است 
ــۀ 3(. فضای باز و نيمه باز )ايوان( اين دست كند بيش تر  )نقش
ــت.  ــكونی بوده اس ــه با كاربردهای روزمره غالباً مس در رابط
ــيده  اين ايوان معموالً مكمل فضای زندگی در بخش سرپوش
ــود و هماهنگی خاصی را در فضا پديد آورده  محسوب می ش
است. با بررسی معماری آن درمی يابيم كه اين فضا از تناسب 
خاصی تبعيت می كند كه در القاء احساس محصور بودن فضا 

يا عكس آن مؤثر است. 
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ايوان
ــامل كف  ــكيل دهنده اين فضای نيمه باز )ايوان( ش اجزای تش
ــاظ مهم ترين بخش  ــۀ 4(. از چند لح ــت )نقش و جداره هاس
ــت كند عنصر ايوان است كه فضای نيمه باز اين واحد  اين دس
ــت. كف ايوان با ابعاد طول ۵/۵  ــكل داده اس ــكوني را ش مس
ــدود 20 متر مربع دارد.  ــاحتی ح متر و عمق 3/60 متر، مس
ــطح كف  ــد. ارتفاع طاق از س ــوری در كف ديده نش هيچ تن
ــي هاللي كنده  ــكل قوس ــت كه به ش ايوان حدود 3 متر اس
ــكوهی را به وجود آورده است. قرينه سازی  شده و فضای باش
ــطۀ دو طاقچه و در  ــای ايوان تا حد امكان به واس در جداره ه
ــمالی و دو طاقچۀ ممتد در جدارة شرقی و غربی  در جدارة ش
ــكل بستر زمين كنده  ــت. ايوان با توجه به ش ــده اس ايجاد ش
ــده، رو به جنوب غربی شكل گرفته و آفتاب گير است. كنار  ش
ــتن شمع وجود دارد )نقشه  در ورودی طاقچه ای برای گذاش
ــده است  ــت كه فضای ايوان با گل اندود ش ۵(. قابل توجه اس

)تصوير 1(.
ــت كند به پاره ای عملكردهای جنبی  ــه اين ايوان دس      البت
ــرد  نيز جواب می دهد. به خصوص با توجه به وضع اقليمی س
ــريع حرارت  ــتان، مانع از تبادل س ــک منطقه در زمس و خش
ــرد( و از خارج به داخل )در  ــل به خارج )در فصول س از داخ

تصوير 1. يكی از دست كندهای بدون الحاقات روستاي جوين )عكس از: نگارندگان، تابستان 1394(.

نقشۀ 3. مقطع افقی از دست كند مسكونی بدون الحاقات )ترسيم از: نگارندگان(.
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مخزن آذوقه 
به مخازن گندم در روستای جوين »پاليفه« می گويند. پاليفه 
ــت كه  ــتوانه به قطر حدود 1/3 متر اس ــكل اس مخزنی به ش
ــكوني بدون الحاقات  ــرقی پشت ايوان واحد مس در بخش ش
ــيلۀ حفره ای كوچک  ــۀ 3(. اين مخزن به وس قرار دارد )نقش

ــرد ديگری نيز  ــت كند كارب ــود. ايوان دس فصول گرم( می ش
ــت و در حد فاصل نيازهای كاربردی فضا )دريچۀ  ــته اس داش
ــت غنای بصری فضای  ــزن آذوقه( و تزيين و تقوي تهويۀ مخ

خانه قرار می گيرد.

نقشۀ 4: مقطع طولي از دست كند مسكونی مورد نظر بدون الحاقات )ترسيم از: نگارندگان(.

نقشۀ ۵. مقطع عرضي از دست كند مسكونی بدون الحاقات )ترسيم از: نگارندگان(.
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ــته راه دارد. همچنين  در انتهای مخزن از داخل به فضای بس
ــكل قوس ايجاد  از داخل ايوان در باالی مخزن دهنه ای به ش
ــده كه احتماالً برای ريختن يا دسترسي به غالت از باالی  ش
ــت. البته فضاي مخزن آذوقه از  ــده اس مخزن آذوقه تعبيه ش
ــت كند مسكوني  ــترك بيش تر فضاهاي دس عناصر اصلي مش
ــت. مخزن آذوقه در فضاهاي دست كند مسكوني  اين روستاس

در باالمحله، در انتهاي فضاي بسته قرار دارد )نقشۀ 7(.

فضای بسته )ُكُهل و ِگسكا(
ــا زاغه و  ــتاي جوين »ُكُهل« ي ــت كند روس ــاری دس در معم
ــتند، كه بيشتر در جوابگويی  »ِگسكا« فضاهای بسته اي هس
ــكا  ــردی قابل لمس به وجود آمده اند. ِگس ــه نيازهای كارب ب
ــود و  ــكونی اطالق می ش ــت كند معماری مس به فضاهای دس
ــده برای نگهداری دام.  ــت كند ساخته ش ُكُهل به فضاهای دس
ــدا، واژة ُكُهل ]ك  ــوم دهخ ــه خط مرح ــت های ب در يادداش
ــی در الهيجان آمده كه نام  ــه معني درختی جنگل ُ/كُ  َهُ[  ب
ــت. »كوچی يا كوچ، در الهيجان و  ديگر آن الرك و لرك اس
ــوار، ُكُهل در رامسر، سياكهل، در مازندران و  ديلمان و شهس

ــاعي، در  ــت، قرقره« )س ــرگان، لرك و الرك و در مينودش گ
ــل واژة كهل(. و  ــه نقل از دهخدا ذي ــی، 186، ب جنگل شناس
ــفند و  ــز در لغت نامۀ دهخدا »زاغه« محل نگاهداری گوس ني
ــتان ها  ــه در كوه می كنند كه در زمس ــت، يا غاری ك گاو اس
ــي معين به  ــد. در فرهنگ فارس محل نگهداري حيوانات باش
ــوراخی كه در كوه، تپه يا بيابان برای استراحت چهارپايان  س
ــالق مي گردد و كنايه از چهارديواری محقر و  آماده كنند، اط
تنگ جهت زندگی فقيرانه است. در فضای مسكونی مورد نظر 
)بدون الحاقات(، از داخل ايوان از دری با عرض 70 سانتی متر 
ــويم كه  ــت كندي می ش ــاع 1/4 متر  داخل فضاي دس و ارتف
شكل بيضوی نامنظمی دارد و در انتهای اين فضا يک طاقچه 
ــت. يكي ديگر از فضاهاي دست كند مسكوني  ــده اس ايجاد ش
ــته در كنار  ــت كه از دو فضاي بس ــاده اس دارای الحاقاتي س
ــت و در حال حاضر اين دو فضا به  ــاخته شده اس يكديگر س
ــاورزي  ــوان انبار و محل نگهداري برخي از محصوالت كش عن

ساكنان خانه مورد استفاده قرار مي گيرد.
نقشۀ 6. مقطع افقی از دست كند مسكونی ساده دارای الحاقات 

)ترسيم از: نگارندگان(.

نقشۀ 7. مقطع افقی دست كند مسكونی با پالن پيچيده تر و الحاقات به 
فضای كنده شده )ترسيم از: نگارندگان(.
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آغل های دست كند )ُكُهل( 
ُكُهل فضای بستۀ دست كندی است كه برای نگهداری احشام 
از آن استفاده می شود. طول اين فضا بيش از پنج برابر عرض 
آن است. در اين فضاها احتياج به تهويۀ طبيعی امری ضروری 
ــقف آن ها برای  ــت. بنابراين كانال دودكش مانندی در س اس
ــده است كه به زبان محلی بدان »َدَونگ«  تخليۀ هوا ايجاد ش

يا »َسرَسرا« می گويند.

قلعه گبري َجوين
ــت كه بر روستا مسلط است و از  موقعيت قلعه به گونه  ای اس
ــتا را تحت  اين نقطه می توان كليۀ فعاليت های جاری در روس
ــت )تصوير 2(. به نظر می رسد وظيفۀ اين قلعه دفاع  نظر داش
از آبادی و پناه دادن ساكنان بوده است. اهالی روستای جوين 
در مواقع بحرانی به اين محل پناه برده و پس از رفع خطر به 
ــته اند. ورودی طبقات فوقانی، ۵  محل زندگی خود برمی گش
ــت. فضاهای اصلی اين مجموعه در  متر از كف اصلی باالتر اس
ــده و به گونه ای در هم تنيده  اند  ترازهای بااليی آن ايجاد ش
كه شناخت فرم و شكل معماری آن نياز به دقت بسيار دارد. 

تصوير 2. نماي عمومي روستاي جوين )عكس از: نگارندگان، تابستان 1394(.

وجود نيم طبقه ها در بخش هايی از فضاهای مركزی داخلی و 
ــوار در ترازهای ارتفاعی از ويژگی های بارز  دسترسی های دش

اين دست كند است.
ــته كوه هاي البرز از  ــمالي رش ــاي جنوبي و ش      در دامنه ه
ــماري بنا شده اند كه تاريخ بناي  قديم ترين ايام دژهاي بي ش
ــالم نيز مي رسد. سالطين محلي  پاره ای از آن ها به قبل از اس
ــي به  ــاي محكم و قالعي كه دسترس ــيدند كه دژه مي كوش
ــد )تصوير 3(، براي زندگي يا پنهان داشتن  آن ها مشكل باش
ــيان  ــازند. گاهي نيز شورش ــاي گران بهاي خود بس گنجينه ه
ــتفاده كنند  ــعي مي كردند از قلعه هاي آماده )موجود( اس س
ــازند، كه اسماعيليان از  ــب بس يا دژهايي در محل هاي مناس
ــته اند )ستوده، 134۵: 1(. لذا مي توان قلعۀ روستاي  اين دس

جوين را از اين نظر بررسي كرد.
ــده و همانجا به عقيدة  ــن بن صّباح در ري متولّد ش      حس
باطنيه گرويده بود. او براي تكميل معتقدات در زمان خالفت 
المستنصر به سال 471ق به مصر سفر كرد. پس از يک سال 
ــغ پرداخت و قلعۀ  ــت و به تبلي ــم اقامت به ايران بازگش و ني
ــاخت )6 رجب 483ق( و طرفداران  ــوت را مقّر خويش س الم
ــن با پيروان خويش از الموت به نقاط ديگر  بسيار يافت. حس
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دست اندازي مي كرد و اسماعيلّيه چند قلعه را در نواحي ديگر 
ــي در اقطار مختلف اقدام كردند  ــاختن قالع تصّرف و يا به س
ــل اهلل، 1386: 11-12(. در دوران حكومت  ــيد الدين  فض )رش
ــلم خراسانی به  ــيان به ويژه پس از قتل ابومس امويان و عباس
ــر ايران را در برگرفت  ــت منصور دوانيقی، شورش سراس دس
ــه از مهم ترين  ــت ك ــماری به وقوع پيوس و نهضت های بی ش
آن ها »قيام سنباد زردتشتی« بود. در اندك زمان، زرتشتيان 
ــتان و نواحی جنوب طبرستان يعنی سنگسر يا همان  طبرس
مهدی شهر، شهميرزاد و فوالدمحله، به رهبری وی، قومس و 
ــت خوردند و  ــاوه شكس ری را به تصرف درآوردند، ولی در س
»سنباد« به قومس گريخت )بی نا، 1390(. به نقلي از صاحب 
ــن صباح و جانشينانش،  كتاب طبقات ناصري، در زمان حس
ــماعيليان توانستند بر صد و پنج دژ دست يابند كه سي و  اس
ــان در طالقان، الموت و رودبار بود و هفتاد دژ در  پنج دژ ايش
بخش قومس و قهستان قرار داشت )ستوده، 134۵: 7(. ايالت 
ــماعيليان در قرن های  قومس يا كومش از كانون های مهم اس
ــه در اين ايالت 1۵0  ــم و هفتم هجری بود. به طوری ك شش
ــن فرقه بود كه هر مجموعه از آن ها را يک  قلعه در اختيار اي

تصوير 3. عكس هوايي درة تريک، قلعۀ گبري و روستاي جوين. قلعه و برج ديدباني در جنوب و خانه هاي روستايي در شمال تصوير قرار دارند
.)google earth، 1394 :مأخذ(

فرماندار كل يا حاكم بزرگ بود، زيرنظر داشت )بی نا، 1390(.
     بخش جنوب غربي روستای جوين مشرف بر دره ای است 
ــتا و كوه های غربی  به نام تِِريک.10 اين دره در حد فاصل روس
ــت كه غار در دل آن قرار دارد. نوع اين كوه ها كنگلومرای  اس
ــت كه از طبقات رسوبی شن و ماسه درشت تشكيل شده  اس
ــت )رضوانی، 1378: 277(. چون اين قلعه در نگاه اول به  اس
ــاخت آن، غاري در اين  ــكل غار مي ماند و شايد قبل از س ش

مكان الهام بخش معماران آن بوده است )تصوير 3(. 
ــد و از آنها  ــماعيليان آباد بودن ــا پيش از اس ــر دژه     بيش ت
ــت  ــد. اما پاره اي از آن ها خراب بود و به دس ــتفاده مي ش اس
ــد و عده اي از آنها به دست رفيقان11  ــماعيليان مرمت ش اس
ــتوفي گويد: »... در مدت يک ماه  ــد. حمداهلل مس ــاخته ش س
پنجاه قلعه حصين چون الموت و ميمون و سروش و سرخه و 
ــخر شد...« )ستوده، 134۵:  دزك و نيره و بهرام دز و غيره مس
ــتاي  ــرخه، قلعۀ روس ــال مي رود كه منظور از دژ س 7(. احتم
جوين باشد، زيرا در آن دوره هنوز آبادي السجرد رونق دورة 
صفوي را نداشت و كاروانسراي شاه عباسي آن موجود نبود و 

نزديكترين آبادي به قلعه، سرخه بود.
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»كدخدا« و هر قلعه مجزای آن را يک »محتشم« كه به منزلۀ
كالبد قلعة گبري )كافرقلعه( جوين

در اصطالح محلي روستاييان به اين دژ دفاعي، قلعۀ گبري يا 
قلعۀ كافر مي گويند. اين قلعه دست كند از يک طبقۀ تحتاني 
ــدون ارتباط با ديگر طبقات و دو طبقۀ فوقاني اصلي و چهار  ب
ــكيل شده است كه به شكل پيچيده اي با  نيم طبقۀ فرعي تش
هم ارتباط دارند. همچنين اين قلعه داراي برج ديدباني است 
ــه گفتۀ اهالي در  ــا قلعه فاصله دارد. ب ــه حدود 100 متر ب ك
گذشته اين برج از طريق مسيري زيرزميني به قلعه راه داشته 
است. نشانه اي شبيه به باروي دفاعي در كوه مجاور شرقي نيز 

قابل مشاهده است.
ــد، بلكه با  ــی نظامی نبودن ــه تنها مكان ــا ن ــع دژه      در واق
ــبی را برای زندگی  ــاد فضاهای مختلف، مكان های مناس ايج
ــوالً در درون آن آذوقه الزم  ــم می كردند و معم جمعی فراه
ــرای محافظت از  ــد. همچنين ب ــرای چندين ماه انبار می ش ب
ــمت های مختلف قلعه، بارو  ــاختمان ها، استحكامات و قس س
ــاختند )زرگر، 1386: 1۵۵(. دژهای مادی عمارت های  می س
ــتحكمی بودند كه بر فراز ارتفاعات و صخره های طبيعی  مس
ــدند )كاليس،  ــا و تپه های مصنوعی بنا می ش ــا بر خاكريزه ي
ــز معماری دفاعی  ــانی ني 1383: 169-173(. در دورة ساس
ــامل بناها و تأسيسات تدافعی از جمله حصارهای پيرامون  ش
ــا و ديوارهای  ــكونی، انواع قلعه ه ــهرها و محوطه های مس ش
عظيم دفاعی با برج و باروهای بسيار است )شيپمان، 1384: 
ــندة تاريخ كاشان، »دز« يا دژ  را عبارت  133(. ضرابي نويس
ــت در جايي كه  از قلعۀ واقع در قلۀ كوه مي داند و معتقد اس
كوهسار نباشد، دژ هم نيست )ضرابي، 1378: 114(. صاحب 
ــت مردماني كه در  ــاب آثار البالد و اخبار العباد معتقد اس كت
ــتان ها زندگي مي كنند و تابستان گرم و زمستان سرد  سنگس
ــتبد و در  ــخت تن و بدخو و خودبين و مس دارند، مردم آن س
ــجاع اند )قزويني، 1373: 44(. گروهی از زرتشتيان  جنگ ش
ــالم را نپذيرفته بودند تا  ــل دين اس ــمال ايران كه در اواي ش
ــتان( و گرگان  ــا در گيالن )ديلمان(، مازندران)طبرس مدت ه
ــوز بوميان محلی  ــخ ماندند. هن ــن خود راس ــر عقايد و آيي ب
ــتی )كه  ــرب گرگان از واژه »گبری« به معنی زرتش ناحيۀ غ

ــت می گويند( برای نام بردن گورستان ها،  خودشان آتش پرس
ــتانی مثل  ــور بزرگ و مجلل، تعدادی از آثار تاريخی و باس قب
ــره می برند و نيز هنوز )قلعۀ  ــتانی، به قلعه های منطقه كوهس
ــتند كه از دهان بسياری  گبری( و )قبر گبری( از كلماتی هس
ــتانی گرگان  ــتاهای كوهپايه ای و كوهس ــتاييان روس از روس
ــتۀ سيد  ــنيد )معطوفی، 1378: 167(. بنا به نوش می توان ش
سجادی شهر مرو قلعۀ گبری داشته كه در سدة سوم پيش از 
ميالد گسترش پيدا كرد )سيد سجادی، 1383: 14(. بنابراين 
ــه كار رفته و وجود  ــهرهای ايران ب ــامی در ش از اين نوع اس
داشته است، كه داللت بر وجود قلعه ها در دوران قبل از ورود 

اسالم به ايران دارد.

طبقة اول قلعه 
ــيب تندي به ارتفاع حدود  ــر دره با گذر از رودخانه و ش از قع
ــيم. درست در  ــطح مي رس ــصت متر از آن، به فضايي مس ش
ــتادن به  ــبي جهت حركت و ايس ــه فضاي مناس ــن نقط همي
ــت. در ديوارة كوه دو فضاي  صورت طبيعي به وجود آمده اس
سربسته دست كند به شكل سالن حفر شده است. اين فضاها 
ــكل منظمي ندارند. طول اين فضاها 4 و ۵ متر و  بيشينۀ  ش
عرض آنها 4 متر است. عرض دهانۀ آنها در ارتفاع 1/4 متري 
ــت. اين  حدود 0/8 متر و در تراز زير 0/7 متر، 1/90 متر اس
سطح اولين تراز قلعه محسوب مي شود كه به ترازهاي بااليي 
ــا برای نگهبانان و  ــد اين فضاه قلعه راه ندارد. به نظر می رس
ــاخته شده است. يا احتمال مي رود از احشام  مراقبان قلعه س
ــت. مساحت هر يک از  ــده اس در اين مكان ها نگهداري مي ش
ــت. در يكي از اين فضاها  ــن زاغه ها حدود 1۵ متر مربع اس اي
ــده كه كاربری آن  ــره اي مورب به طول 0/8 متر ايجاد ش حف
ــت. انبار آذوقه و آخور در اين فضاها وجود ندارد و  نامعلوم اس
ــتن وسيلۀ روشنايي را مي توان  فقط طاقچه هايي براي گذاش

در آنها ديد )تصاوير 4، ۵، 6 و 7(. 
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نقشۀ 6. مقطع افقی از طبقۀ اول و نمايش فضاهای قلعه 
)ترسيم از: نگارندگان(.
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12
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است. در ديوارةده
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شصت حدود رتفاع
آمد وجود به بيعي

فضاها م5و4ن
است.9/1 اينمتر
ساختهاراقب قلعه ن

است.متر مربع
ندارد وجود وضاها

نگارندگ: ازترسيمه (
و قلعه كه جوين، ي

از .: نگارندگان)س

تندي شيب او به
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حدودزاغه 15ها

فض اين در آخور و
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قلع دره، گبريةعمومي

جوين (ة عكسگبري

و رودخانه از گذر
ايستاد و حركت ت
منظمي شكل ضاها

در8/0 و ترازمتر
براي فضاها اين سد
اين از يك هر ت
و آذوقه ست. انبار

7.(

از نةطبقافقي و اول
عم.3تصوير نماي

قلععموميِ ةورودي

باقعراز دره
جهت مناسبي
فض است. اين
حدود 8متري
مي نظر رسبه

است. مساحت
اس نامعلوم آن

7و6(تصوير

ا.6ةنقش مقطع

نماي.4تصوير

تصوير 3. نماي عمومي دره، قلعۀ گبري جوين، كه قلعه و برج ديدباني در 
جنوب و خانه هاي روستايي در شمال تصوير قرار دارند )عكس از: نگارندگان(.

تصوير 4. نماي عمومِي ورودي قلعۀ گبري جوين )عكس از: نگارندگان(.

طبقة دوم )ورودي قلعه(
ــوب می شود. اين ورودی  اين طبقه ورودی اصلی قلعه محس
صعب العبور در ارتفاع 4 متری طبقۀ اول قرار گرفته و شواهد 
ــته با نردبان يا ريسمانی به شكل  ــخص است كه در گذش مش
ــت )تصوير 4(.  ــده ورود به قلعه امكان پذير بوده اس كنترل ش
ــده تا دچار  ــا دور دهانۀ ورودی با گچ نيمكوب اندود ش دور ت
ــود و به نظر می رسد زمانی دارای در بوده است  فرسايش نش
)تصوير ۵(. دری چوبی كه شبيه آن هنوز در مساكن روستای 
ــن آن آثار وجود  ــود چرا كه در باال و پايي ــن يافت می ش جوي
چهارچوب ديده می شود. سمت چپ ورودی فضايی كوچكی 
ــدن از در  ــت. پس از داخل ش ــده اس برای ديدبانی تعبيه ش
ــيم  ــاه، به فضای مركزی بزرگی می رس ــک و كوت ورودی باري
ــت. اين فضا  ــكل دايرة متمايل به بيضی اس ــه پالنش به ش ك

24



ــقفی به حالت  ــاع 2 متر و س ــدود ۵ متر و ارتف ــا قطری ح ب
ــت )تصوير 6،  عرقچين، فضای اصلی و مركزی اين طبقه اس
ــی به طبقات باال از اين طبقه ميسر می شود.  7 و 8(. دسترس
ــعاعی در اطراف فضای  ــت كند به صورت ش ــت اتاق دس هش
مركزی شكل گرفته اند. عرض درگاه تمام اتاق های اين طبقه 
ــت و بر خط محيط دايرة مركزی  از 1/۵ تا 0/6 متر متغير اس
ــينی اتاق ها به طرز زيبايی ايجاد شده  جای گرفته اند. همنش
ــت كفشان به اندازه 0/3 متر باالتر از فضای مركزی است.  اس
ــت،  ــی كه كوچک تر از بقيه اس ــن اتاق ها به جز يك ــاد اي ابع
ــای ورودی آنها حدود 0/8  ــت و دريچه ه ــان اس حدوداً يكس
ــوس ورودی اتاق ها به  ــر ارتفاع دارد. ق ــر عرض و 1/۵ مت مت
ــه هاي  ــت )تصوير 9(. در كف و گوش صورت هاللي خفته اس
ــان در حدود  ــا گودال هايي وجود دارد كه قطرش اكثر اتاق ه
0/۵ متر و طولشان متغير و حدود 1/۵ متر است. اطراف اين 
ــده  ــيده ش حفره ها با ماده ای از جنس اندود در ورودی پوش
ــا محل ايجاد آتش  ــت. به نظر آقای رضوانی اين گودال ه اس

بوده است: »آثار سوختگي در اطراف گودال ها ديده مي شود. 
ــاك درون يكي از گودال ها، زغال  ــن پس از تخليۀ خ همچني
ــده در ته آن مشاهده گرديد« )رضوانی،  چوب هاي سوخته ش
ــد پس از روشن كردن آتش  1378: 278(. اما به نظر می رس
ــماندها را در اين  در اين گودال ها در دورة اخير، زباله ها و پس
گودال ها تخليه و خاك كرده اند و يا در گذشته زغال هايی در 
ــرات را از غالت دور كنند؛  ــن گودال ها قرار داده اند تا حش اي
به ويژه آنكه بيشتر اين گودال ها به عنوان انبار غالت استفاده 
ــت. در اكثر درگاه ها آثار و نشانۀ چارچوب وجود  می شده اس
ــت. در باال و سمت راست هر ورودي  ــده اس دارد كه اندود ش
اطاق، طاقچه هايي كوچک در ديوار كنده شده كه محلي براي 

قرار دادن وسيلۀ روشنايي بوده است )نقشۀ 7(.
     در باالی اتاق شمارة )9( فضای ورودی به طبقۀ اصلی باال 
ــرار دارد. قطر اين حفره حدود 1/۵ متر  و نيم طبقۀ ديگری ق
است. كف اتاق شماره )8( هيچ گودالی ندارد و در اتاق شمارة 
ــه عرض 0/7 متر قرار دارد. دو  ــكويی ب )7( در انتهای اتاق س

نقشۀ 7. مقطع افقی از تراز دوم و ورودی قلعه؛ نمايش فضاهای قلعۀ جوين )ترسيم از: نگارندگان(.
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ــمارة )6( تعبيه شده كه كاربری  ــكل در اتاق ش حفرة مربع ش
ــی يا توليدی  ــايد پايه های ابزاری دفاع ــت. ش آن نامعلوم اس
ــبيه  ــت. زيرا اين حفره ها ش ــاق قرار می گرفته اس ــن ات در اي
ــتگاه عبابافی های نايين است. كوچكترين  حفرة پايه های دس
ــت در راستای ورودی  ــت كه درس ــمارة )۵( اس فضا، اتاق ش
ــاق )3( و )4( دو اتاق ديگر به  ــت. در باالی ات قرار گرفته اس
ــده است. در انتهای اتاق شمارة )4(  حالت نيم طبقه ايجاد ش

ــده  ــاحت حدود 4 متر مربع كنده ش اتاق كوچک تری به مس
ــی مطلق اين اتاق، به نظر  ــت )تصوير 10(. به دليل تاريك اس
ــد اين فضا انبار آذوقه های ويژه بوده است. سقف اكثر  می رس
ــاالً گودال های كم عمق ]كف[  ــت. احتم اتاق ها دودخورده اس
محل ايجاد آتش بوده است. اين تراز با نقشۀ ويژه ای به شكل 
ــت. فضای اصلی، فضايی است نزديک  منظم شكل گرفته اس
ــكل دايره. در اين طبقه هشت اتاق )زاغه ها( وجود دارد  به ش

تصوير 6. نمای سالن همكف كه در انتها حفرهای دارد )عكس از: نگارندگان(.  

تصوير 9. ورودی سالن های طبقۀ همكف )عكس از: نگارندگان(.

تصوير ۵. نمای ورودی اصلی قلعۀ جوين )مأخذ: نگارندگان(.  

تصوير 7. نمای ورودی اتاق ها از سرسرای مركزی در تراز دوم قلعۀ جوين 
)عكس از: نگارندگان(.

تصوير 8. نمای سرسرای ورودی قلعۀ جوين و نيم طبقه 
)عكس از: نگارندگان(.

تصوير 10. اتاق شمارة 4 )عكس از: نگارندگان(.
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كه فضاهايی نزديک به مستطيل و بيضی دارند. مساحت اين 
زاغه های دست كند از 4 تا 16 متر مربع متغير است. 

طبقة سوم قلعه )نیم طبقة اول(
ــای پايين كمی  ــرار دارد كه با اتاق ه ــراز دو اتاق ق ــن ت در اي
ــت، زيرا فراز و نشيب هايی در جدارة اتاق ها ايجاد  متفاوت اس
ــت. يكی از آن ها اتاقي مضاعف تو در تو دارد و طرز  ــده اس ش
قرار گرفتن آنها به شكلی است كه كف آنها دقيقاً روی سقف 

اتاق زيرين قرار ندارد )نقشۀ 8(.

طبقة چهارم )نیم طبقة دوم(
ــتر  ــت كه بيش ــی پيچ در پيچ و دنبال هم اس ــن فضا اتاق اي
ــده است و از برخی گودال ها  مانند راهرو برای عبور كننده ش

نقشۀ 8. مقطع افقی از تراز دوم )نيم طبقۀ اول( قلعۀ جوين )مأخذ: نگارندگان(.

نورگيری می كند. اين فضا نياز به بررسی بيشتری دارد. 
طبقة پنجم قلعه )نیم طبقة سوم(

ــيع ما بين دو طبقۀ اصلی قرار دارد و  ــبتاً وس اين فضای نس
ورود به آن از طريق حفرة ورودی به طبقۀ باال ميسر می شود.

طبقة ششم 
از گوشۀ شمالی در نزديک ورودی اصلی از طريق يک حفره، 
ــت. معماری اين  ــوان به طبقۀ باال راه ياف ــكل می ت حلزونی ش
ــبيه به طبقۀ پايين است و فقط تفاوت هايی در ابعاد  طبقه ش
ــم می خورد  و تعداد اتاق ها و كوچكی و بزرگی فضاها به چش
ــه نيز فضاها  ــن طبق ــه در اي ــی، 1378: 279(. اگرچ )رضوان
ــتقرار يافته اند، اما فضای مركزی كاماًل متفاوت  ــعاعی اس ش
ــپس ايوانی  ــزرگ و س ــای نيمه باز ب ــه صورت فض ــت و ب اس
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كوچک تر به شكلی نزديک به قوس است كه اتاق ها در جدارة 
آن تعبيه شده اند )نقشۀ 9( )تصوير 11(.

ــک راهرو و يک نيم طبقه  ــمارة )8( ي ــن تراز اتاق ش      در اي
ــبيه به كانال  دارد. جالب اينكه در كف همين اتاق گودالی ش
حفر شده است كه سنگ بزرگی در آن وجود دارد كه احتمال 
ــد، زيرا به گفتۀ  ــی از آن باش ــنگ آسياب يا بخش می رود س
ــته است. در  ــيابی داش ــته برای خود آس اهالی، قلعه در گذش
كف تمام فضاهای بستۀ قلعه گودال های انبار آذوقه مشخص 
ــت. مجموع ظرفيت فضاهای آذوقه اين قلعه بالغ بر چند  اس

نقشۀ 9. مقطع افقی از تراز پنجم قلعه و مهمترين تراز قلعه در دستگاه UTM )ترسيم از: نگارندگان(.

ــت. البته گودال هايی كه دال بر حفاری غيرمجاز است  تن اس
هم ديده می شود )تصوير 12 و 13(.

طبقة هفتم قلعه )نیم طبقة چهارم(
اين تراز از دو بخش نيم طبقه تشكيل شده است كه سالن های 

شمارة )6( و )8( بدان ها راه دارند )نقشۀ 10(.

برج ديدبانی قلعه
ــن صباح از قلعه ها آنچه ميسر مي شد به  عطاملک گويد حس
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نقشۀ 10. مقطع افقی از تراز ششم قلعه )ترسيم از: نگارندگان(.

تصوير 11. طبقۀ ششم قلعه )مهم ترين طبقه( نمايش ورودي اتاق ها از درون فضاي مركزي )عكس از: نگارندگان(.
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تصوير12 و 13. مسير احتمالی گردش آب و آسياب در طبقۀ ششم قلعه، اتاق شماره )8(.

دست مي آورد و هر كجا سنگي مي يافت كه بنا را مي شايست، 
ــتوده، 134۵: 7(. بر اين اساس  بر آنجا قلعه بنيان مي نهاد )س
ــن از بناهاي  ــرج ديدباني قلعۀ جوي ــوان احتمال داد، ب مي ت
ــتر قلعه،  ــد كه براي تأمين امنيت بيش ــده به دژ باش الحاق ش
ــاخت قلعه بدان اضافه شده است. فاصلۀ  در دوره اي پس از س
برج ديدبانی با قلعه حدود صد متر است. برج با مصالح سنگ 
ــده، كه در حال حاضر بخش های زيادی  ــاروج ساخته ش و س
ــت.  ــده و ورودی و اجزاء آن قابل رويت نيس از آن تخريب ش
ــتا بر اين باور اند كه در گذشته، از برج ديدبانی به  اهالی روس
قلعه مسيری ]تونلی[ بوده كه در گذر ايام تخريب شده است.

نتیجه گیری
ــتاي جوين  ــي ـ تحليلي در مورد روس ــي هاي تاريخ بررس  -
ــتا تحت تأثير عوامل اقليمي و  ــان مي دهد كه اين روس نش
ــكل فضايي خاصي پيدا  فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي ش

كرده است.

ــته كوه  ــتا در چين خوردگی های دامنۀ جنوبی رش اين روس  -
البرز به دليل وجود آب فراوان، خاك حاصلخيز و موقعيت 
مناسب سوق الجيشی، پديد آمده است و كتيبۀ منبر چوبی 
)ايلخاني( و محراب )سلجوقي( مسجد تاريخی روستا گواه 

رونق آن در هزار سال پيش است.
درمورد اين قلعه يا دژ دفاعی دست كند و فضاهاي مسكوني   -
می توان نظريه های مختلفی را بيان كرد: اين قلعه در طول 
دوران پيش از ورود اسالم به ايران شكل گرفته است. دليل 
ــاده اند؛ »قلعه گبری يا  ــت كه بر آن نه اين مدعا، نامی اس
ــتری  ــالمی تكامل بيش قلعه كافر«. اين قلعه در دوران اس
ــت و  ــده اس ــه و عناصر دفاعی ديگری بدان افزوده ش يافت
ــی با توجه به منبر چوبی، در دوران ايلخانيان نيز مورد  حت

استفاده قرار گرفته است. 
احتماالً اين قلعه در دوران اسالمی به عنوان دژی از دژهای   -
دفاعی دورة اسماعيليه، مانند ديگر دژهای ديگر اسماعيليه 
در منطقه ای دور از دسترس، كوهستانی دارای برج ديدبانی 
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ــت. اين قلعه دارای معماری پيچيده ای  ــده اس و بارو بنا ش
ــتر  ــت. در هر صورت اين موضوع نيازمند مطالعات بيش اس

است. 
ــتيباني قلعه حفره های  به احتمال قوی مهم ترين عنصر پش  -
ــر، مقدار زيادی از  ــت كه می تواند در مواقع خط آذوقه اس
ــالت را در خود ذخيره نمايد. اين مخازن برخالف مخزن  غ
آذوقۀ خانه های روستای جوين، كه در جداره در نظر گرفته 

شده، در اينجا در كف فضاهای قلعه كنده شده است. 
ــخص كرد كه فضايی به  ــی پالن قلعه می توان مش با بررس  -
ــده و پس از آن  ــدا ايجاد ش ــز ورودی در ابت ــوان دهلي عن
ــرا فضای  ــت. اين سرس ــده اس ــرای مركزی ايجاد ش سرس
ــای متعدد  ــود و در انتها اتاق ه ــوب می ش ــی محس عموم
ــه اند كه  ــرار گرفت ــر( ق ــای خصوصی ت ــتوها )فضاه و پس
ــود در مناطق كويری را  ــله مراتب معماری بومی موج سلس

تداعی می كند.
ــای قلعه می توان به  ــدن كف و بدنه ه با توجه به اندود نش  -
ــن، نداشتن  ــكونت در آن پی برد. كف خش موقتی بودن س
ــاری و همچنين  ــده، تزيينات معم ــای تعريف ش ورودی ه
بخاری ديواری و طاقچه های متعدد، داليل اين نظر است.

ــدن  ــايش باد و باران و جدا ش به دليل جنس خاك و فرس  -
ــطحِی ديواره هاي كوه مجاور و رودخانه، قريب  اليه های س
ــن رفته و باعت  ــی قلعه از بي ــيعی از نمای اصل بخش وس
تخريب بخش هايی از فضاهای قلعه نيز شده و پالن بخشی 
ــت كند قلعه را نمايان ساخته است. بنابراين  از معماری دس
ــت و ممكن  ــی ورودی محتمل اس ــود راه های دسترس وج
است در گذشته ورودی ايمن تری برای عدم نفوذ بيگانگان 

وجود داشته است.
ــتفاده از  ارتباط طبقات قلعه با برج و باروی باالی آن، و اس  -
آب چشمه در داخل قلعه يكی ديگر از حاالت دفاعی بودن 

عملكرد قلعه را نشان می دهد. 

پي نوشت ها:
ــجرد در سفرنامه سيف الدوله مربوط به دوران . 1 دربارة شهر الس

ــۀ كوچكی واقع و ده  ــگرد در جلگ ــار آمده: »...آبادی الس قاج
ــيار محكمی از  ــای آن قلعۀ مدور بس ــت. اصل بن معتبری اس

ــی بوده كه از   ــط اين قلعه چاه ــت. وس مصالح كبالت بوده اس
ــته است و كسی  ــير وجود داش داخل چاه به اطراف، چند مس
انتهای اين نقب ها را نديده است. در خارج اين قلعه، خانه های 
ــت. باغات و زراعت خوبی  ــمه اس رعيتی زياد و آب آن از چش
ــود. از  ــت می ش دارند. پنبه و خربزه و هندوانه اينجا خوب كش
ــيار زيبا می شوند. پنيرش بسيار  اين رو زن های اين آبادی بس
ــروش می برند.  ــمنان و طهران به  جهت ف ــت و به س خوب اس
ــت. اين  ــرايی از قديم اس ــجرد، كاروانس ــارج از آبادی الس خ

كاروانسرا چاپارخانه هم دارد...« )قاجار، 1364: 28۵(.
ــوب بود، لذا . 2 ــت وجو در منابع مكت ــواري ها، جس ــي از دش يك

ــابه اسمي بين آبادي »ُجوين« و »َجوين« وجود داشت. در  تش
ــابور صحبت به ميان آمده  ــتر از ُجوين نيش متون تاريخی بيش
ــت. ُجوين نيشابور  چون آبادي معروف تر و در مسير اصلي  اس
ــام ُجوين آورده  ــود، لذا در متون نيز ن ــي قرار گرفته ب ارتباط
شده است. به نظر عطاَملک جوينی )ف:681ق(، امام الحرمين 
ابوالمعالی عبدالملک بن عبداهلل جوينی استاد غزالی و خواجه 
ــمس الدين  محمد جوينی، معروف به صاحب  ديوان از اهالي  ش

ُجوين نيشابور باشند.
ــه علت نبودن پايگاه ميراث فرهنگی در منطقه و عدم امكان . 3 ب

ــتمر و مداوم در محل، برای شناخت عميق مجبور  حضور مس
به رفت و آمدهای مكرر بوديم.

ــناس( اين مقاله را در دومين . 4 ــن رضوانی )باستان ش آقاي حس
ــت پس از  ــت. گروه برداش ــانده اس كنگره ارگ بم به چاپ رس

برداشت اوليۀ قلعه از اين موضوع آگاه شد. 
ــت و نيازمند . ۵ ــجد موجود اس منبر چوبي در حال حاضر در مس

حفاظت و نگهداري جدي تر است. 
ــدس عليرضا . 6 ــرفي، مهن ــر مهناز اش ــم دكت ــاي دارد از خان ج

ــرواز و مهندس محمد فراهاني  ــاه محمدپور، مهندس اميد پ ش
بابت كمک هايشان به گروه كمال تشكر را ابراز داريم.

ــجد بر اثر سيل و حوادث طبيعی ويران . 7 در حال حاضر اين مس
شده است و مسجد جديدی بر جای آن ساخته اند، اما محراب 
ــت. محراب متعلق به  ــری تاريخی در جای خود باقی اس و منب
ــماره 1994 در فهرست آثار ملی  ــلجوقی است و به ش دورة س

به ثبت رسيده است.
ــی در كوه جنوبی . 8 ــار دو قلعه وجود دارد: يك ــتا آث در اين روس

مشرف به روستا كه به صورت دست كند به وجود آمده و دارای 
برج ديدبانی است و هنوز وجود دارد و قلعۀ ديگر در زمين های 
ــتا قرار دارد كه دارای طرحی دايره ای است و  ــت روس باالدس
ــی های باستان شناسی  ــايش يافته و نيازمند بررس بسيار فرس

است.  
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ــت.  ــخت اس ــتری، براق و س دارد. كبالت خالص فلزی خاكس
كبالت در صنعت كاربردهای گستردهای دارد و عالوه بر روش 
ــۀ معمول، می توان آن را از قراضه فلزاِت محتوی كبالت به  تهي

دست آورد.
10 .Terik 
ــروه در ايران به نام . 11 ــماعيليه بودند. اين گ ــان همان اس رفيق

ــناخته  ــامي ديگر ش ــورها به اس ــماعيليه و در ديگر كش اس
ــت از طرف پدر  ــماعيل نخس ــدند. آنها معتقدند كه اس مي ش
ــيني وي تعيين شد ولي بعد حضرت امام صادق)ع(  به جانش
پسر دوم خود، حضرت امام موسي )ع( را جانشين خود كرد. 
ــماعيليه انتصاب اخير را نپذيرفتند و گفتند امام نمي تواند  اس
ــماعيل پنج سال پيش از وفات پدر در  تغيير عقيده دهد. اس
ــرة بقيع الغرقد  ــت و در مقب ــال 14۵ق درگذش مدينه به س
ــماعيل بودند،  ــاهد مرگ اس ــد. با آنكه گروهي ش مدفون ش
ــال پس از وفات  ــا كردند كه او تا پنج س ــداران وي اّدع طرف
ــاهده كرده اند، و  ــدر زندگي كرده و او را در بازار بصره مش پ
ــت شفا بخشيده است )جامع  آنجا مردي مفلوج را با مّس دس

التواريخ(.

منابع:
ــحاق همدانی. )بی تا(. ترجمه  ابن فقيه، احمد بن محمد بن اس  −
مختصر البلدان: بخش مربوط به ايران. ترجمۀ ح مسعود. تهران: 

بنياد فرهنگ ايران.
ــالک و ممالک.  ــن  خردادبه، عبيداهلل  بن عبداهلل. )1371(. مس اب  −
ــارات  ــۀ مطالعات و انتش ــعيد خاكرند. تهران: موسس ترجمۀ س

تاريخی ميراث ملل: موسسۀ فرهنگی حنفاء.
ــليمان داود بن ابي الفضل محمد البناكتي. )1386(. روضۀ  ابوس  −
ــهور بتاريخ  ــاب المش ــي معرفۀ التواريخ و االنس ــي االلباب ف اول
ــي. قاهره: مركز القومي  ــي. ترجمۀ محمود عبدالكريم عل البناكت

للترجمه.
ــد. )1392(. تحديد نهايات  ــن  احم ــان بيرونی، محمد ب ابوريح  −
ــاكن. ترجمۀ احمد آرام. تهران:   االماكن لتصحيح مسافات المس
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ــته كوه های  ــماعيليه در رش ــتوده، منوچهر. )134۵(. قالع اس س  −

البرز. تهران: دانشگاه تهران.
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ــي. قاهره: مركز القومي  ــي. ترجمۀ محمود عبدالكريم عل البناكت

للترجمه.
ــد. )1392(. تحديد نهايات  ــن  احم ــان بيرونی، محمد ب ابوريح  −
ــاكن. ترجمۀ احمد آرام. تهران:   االماكن لتصحيح مسافات المس

دانشگاه تهران.
ــرفی، مهناز. )1394(. »گونه شناسی معماری روستای جوين  اش  −
 ./http://www.yjc.ir/fa/news/۵2۵2874  ــه(. در )مصاحب

تاريخ انتشار  1۵ تير 1394.
ــمنان. )1393(. طرح هادي  ــالمی س ــكن انقالب اس ــاد مس بني  −

ــمنان:  ــه كاربري اراضي وضع موجود. س ــتاي جوين: نقش روس
معاونت عمران روستايي.

ــران )الكترونيكي(.  ــزادگان اي ــا. )1390(. بانک جامع امام بي ن  −
اصفهان: مركز تحقيقات قائميه اصفهان.

ــتای جوين به شمارة ثبت  ــلجوقی روس پرونده ثبتی محراب س  −
.1994

حاجی ابراهيم زرگر، اكبر. )1386(. درآمدی بر شناخت معماری   −
روستايی ايران. چ 1. تهران: دانشگاه شهيد بهشتی.

ــح محمد  ــخ. تصحي ــيد الدين فضل اهلل. )1386(. جامع التواري رش  −
روشن.تهران: ميراث مكتوب.

ــت كن در غار جوين«.  ــن. )1378(. »معماری دس رضوانی، حس  −
ــازی  در مجموعه مقاالت دومين كنگره تاريخ معماری و شهرس
ــراث فرهنگی  ــازمان مي ــران. ج4. ص -277 286. تهران: س اي

كشور.
ــته كوه های  ــماعيليه در رش ــتوده، منوچهر. )134۵(. قالع اس س  −

البرز. تهران: دانشگاه تهران.
سيدسجادی، منصور. )1383(. مرو: بازسازی جغرافيای تاريخی   −
ــته های تاريخی و شواهد باستان شناسی.  ــهر بر پايۀ نوش يک ش

تهران: سازمان ميراث فرهنگي كشور )پژوهشگاه(.
ــانيان. ترجمۀ  ــی تاريخ ساس ــيپمان، كالوس. )1384(. مبان ش  −

كيكاووس جهانداری. تهران: فرزان.
عدل، شهريار. )1378(. »شرحی بر جغرافيای تاريخی دامغان«.   −
ــه مقاالت دومين كنگره تاريخ  ترجمۀ اصغر كريمی. در مجموع
ــازمان  ــازی ايران. ج4. ص 11ـ ۵9. تهران: س معماری و شهرس

ميراث فرهنگی كشور.
ــخ. تهران. ميراث  ــيد الدين.  )1386(. جامع  التواري فضل اهلل، رش  −

مكتوب.
ــيف الدوله.   ــفرنامۀ س ــلطان محمد ميرزا. )1364(. س قاجار، س  −

تهران: نشر نی.
ــالد و اخبار العباد.  ــن محمد. )1373(. آثار الب ــي، زكريا ب قزوين  −

ترجمۀ ميرزا جهانگير قاجار. چ1.تهران: امير كبير.
ــالمی.  كاليس، ولفرام. )1383(. قالع در معماری ايران دوره اس  −

گردآوری محمد يوسف كيانی. چاپ سوم.تهران: سمت.
ــانی(. )1378(. تاريخ كاشان )مرآة  ــهيل كاش كالنتر ضرابی )س  −

القاسان(. به كوشش ايرج افشار. تهران: اميركبير.
لسترنج، گای. )1337(. جغرافيای تاريخی سرزمين های خالفت   −

شرقی. ترجمۀ محمود عرفان. چ4. تهران: علمی و فرهنگی.
ــترآباد سنگ مزارها و  ــداهلل. )1378(. گرگان و اس معطوفی، اس  −
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