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چکیده

درمیــان گونههــای مختلــف معمــاری ســاکنان فــات ایــران ،قلعههــا در زمــرۀ یکــی از شــگفتانگیزترین و
در عینحــال پرشــمارترین آنهــا بهشــمار میرونــد .ایــن بناهــا کــه بــا هــدف تأمیــن امنیــت ســاکنان ایــن
ســرزمین در نقــاط مختلــف آن شــکلگرفتهاند ،بــا گذشــت ایــام توســعه و تکاملیافتــه و متناســب بــا مــکان
ســاخت ،اهــداف ســازندگان و عملکردشــان ،از ســازمان فضایــی و فــرم خاصــی برخــوردار هســتند .بیشــک
پرشــمارترین قلعههــا را میتــوان در قلمرویــی کــه ری کهــن و تهــران امــروز را در خــود پرورانــده ،نمــود؛
بهویــژه آنکــه تأمیــن امنیــت ایــن دو پایتخــت ایــران ،احــداث تأسیســات دفاعــی را ضــروری میســاخت.
در مطالعــات میدانــی نگارنــدگان ،تعــداد قابلتوجهــی از ایــن قلعههــا شناســایی گردیــد کــه بخشــی از آنهــا
بــر ارتفاعــات البــرز مشــرفبر دشــت تهــران اســتوار گردیدهانــد؛ بدینســبب تعییــن ســازمان فضایــی ،فــرم و
عملکــرد ایــن قلعههــا موضــوع پژوهشــی قرارگرفتــه کــه نتایــج آن در ایــن نوشــتار ارائــه شــده اســت .در نیــل بــه
ایــن هــدف ،پاســخ بــه پرسـشهایی درخصــوص توزیــع مکانــی و زمانــی ،الگــوی حاکمبــر ســازمان فضایــی،
فــرم و عملکــرد و نیــز کانــون تمرکــز ایــن اســتحکامات دفاعــی ضــرورت یافــت .در مطالعــات میدانــی ،کــه بــا
بررســی و مستندســازی تمامــی نمون ههــا صــورت پذیرفــت ،از  159قلعــه و بنــای دفاعــی شناساییشــده69 ،
قلعــه (قریــب  )%40در ناحیــۀ کوهســتانی تهــران و متعلــق بــه ادوار پیــش از اســام و دوران اســامی هســتند.
یکــی از ایــن نمونههــا کــه در مرکــز شــهر فیروزکــوه واقــع اســت ،قلعـهای اســت بــا همیــن نــام (قلعــۀ فیروزکــوه)
کــه بزرگتریــن و مهمتریــن قلعــۀ کوهســتانی تهــران بهشــمار م ـیرود .در نوشــتار حاضــر تــاش گردیــده تــا
بــا اتــکاء بــر اســناد و منابــع معتبــر تاریخــی و پژوهشهــای میدانــی باستانشــناختی ،ایــن نمونــه بســیار
شــاخص و ناشــناخته نیــز معرفــی گــردد.
کلیــدواژگان :قلعههــای کوهســتانی تهــران ،قلعــۀ فیروزکــوه ،متــون تاریخــی ،مطالعــات باستانشــناختی،
تاریخگــذاری و عملکــرد.
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علــوم و تحقیقــات ،تهــران ،ایــران.
 .IIاستاد گروه باستانشناسی ،دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران (نویسندۀ مسئول).
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پیشینۀ پژوهش

باوجــود کثــرت مطالعــات دربــارۀ قلعههــای ایــران  ،اطالعــات مرتبــط بــا قــاع تهــران و بهویــژه قلعــۀ
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کشــور ایــران بهدلیــل قرارداشــتن در مســیر راههــای ارتباطــی شــرق و غــرب ،از دیربــاز موردتوجــه و
تهاجــم اقــوام بیگانــه بــوده اســت .ایــن شــرایط ســاکنان آنرا بــر آن داشــت تــا بــرای حفــظ امنیــت خــود
چارهاندیشــی ،و نســبت بــه ســاخت بناهــا و تأسیســات دفاعــی در نقــاط مختلــف آن اقــدام نماینــد (ســتوده،
 .)11-12 :1362برخــی محققیــن پیشــینۀ ســاخت بناهــای دفاعــی در ایــران را از هــزارۀ ســوم پیشازمیــاد،
پنجهــزار ســال پیــش ذکــر کردهانــد( 1کالیــس 106 :1366 ،و  .)113عمــدۀ شــواهد بهدسـتآمده از ســاخت
بناهــای دفاعــی در مطالعــات و کاوشهــای باستانشــناختی ،مربــوط بــه هــزارۀ اول پیشازمیــاد ،و
دورۀ مادهــا اســت (مجیــدزاده124-125 :1368 ،؛ اشــمیت35 :1391 ،؛ دایســون .)17 :1356 ،در دورۀ
هخامنشــی ســاخت بناهــای دفاعــی از اهمیــت ویــژهای برخــوردار بــوده و در ادوار بعــد در دوران ســلوکی،
اشــکانی و ساســانی پیشــرفتهای فراوانــی در زمینــۀ ســاخت ،توســعه و بهرهبــرداری از بناهــای دفاعــی و
عناصــر و اجــزاء معمــاری آنهــا صــورت گرفــت .در دوران اســامی نیــز معمــاران ایرانــی بــا اســتفاده از دانــش
و تجربیــات پیشــینیان ،ایــن گــروه از تأسیســات دفاعــی را توســعه داده و تکامــل بخشــیدهاند.
قلمرویی که امروزه «استان تهران» نامیده میشود ،ازجمله مناطقی است که بهسبب موقعیت
درخشان جغرافیایی و شرایط زیستمحیطی مساعد و قرارگیری در مسیر شاهراههای مهم ارتباطی ،در
ادوار مختلف تاریخی از اهمیت بهسزایی برخوردار بوده است .شرایط مطلوب ذکرشده همچنانکه رشد
و توسعۀ تمدنهای این منطقه را درپی داشته ،سبب بروز تهدیدهایی برای ساکنان این دشت نیز بوده
و آنها را بر آن داشته تا برای تداوم حیات خود ،بناها و تأسیسات دفاعی و ازجمله قلعههایی را در
نقاط مختلف آن برپا نمایند .یکی از نمونههای شاخص شناساییشده در این پژوهش ،قلعۀ کوهستانی
فیروزکوه یا فیروزشاه 2در منتهیالیه شرق استان است .بهگواه اسناد و متون معتبر تاریخی ،این قلعه یک
مرکز نظامی مهم حکومتی و یکی از هفت دربند اصلی شاهراه ری-طبرستان 3و جادۀ خراسان بزرگ بوده
و تا قرن  10ه.ق ،.در تحوالت منطقهای و فرامنطقهای بهنحو مؤثری ایفای نقش نموده است.
پرســش و فرضیــات پژوهــش :نقــش بیبدیــل تأسیســات دفاعــی و بهویــژه قلعههــای کوهســتانی در
اســتمرار حیــات تمدنهــای دشــت تهــران ،نگارنــدگان را بــر آن داشــت تــا بــا انجــام پژوهشهــای میدانــی
بــه پرسـشهایی درخصــوص توزیــع مکانــی و زمانــی و همچنیــن الگــوی حاکمبــر ســازمان فضایــی ،فــرم و
عملکــرد آنهــا پاســخ گوینــد .در پژوهــش حاضــر ،تــاش گریــده تــا بــه ایــن پرســش پاســخ گفتــه شــود کــه بــا
اتــکاء بــه چــه ویژگیهایــی میتــوان قلعــۀ فیروزکــوه را مهمتریــن قلعــۀ کوهســتانی اســتان بهشــمار آورد و
ســازمان فضایــی ،فــرم و عملکــرد ایــن قلعــه چگونــه بــوده اســت؟ فرضبــر آن بــود کــه بــا توجــه بــه اهمیــت
ارتباطــی دشــت تهــران ،قلعههــای اســتواری در امتــداد شــبکۀ ارتباطــی ایــن دشــت و بهویــژه در ارتفاعــات
کوهســتانی شــرقی اســتان احــداث شــدهاند .بهعــاوه بــا عنایــت بــه پیشــینۀ قوی ســاخت تأسیســات دفاعی
در عصــر مادهــا ،بهنظــر میرســد کــه اولیــن قلعههــای کوهســتانی تهــران نیــز در ایــن دوران شــکلیافته
باشــند .هــدف آن اســت تــا ضمــن ارائــۀ فهرســت قلعههــا و تأسیســات دفاعــی کوهســتانی اســتان تهــران،
یشــده (قلعــۀ
الگــوی حاکمبــر ســازمان فضایــی ،فــرم و عملکــرد یکــی از شــاخصترین نمونههــای شناسای 
فیروزکــوه) مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گیــرد.
روش پژوهــش :ایــن پژوهــش بــه روش توصیفی-تحلیلــی انجــام شــده اســت .در نیــل بــه ایــن
هــدف ،از مطالعــات کتابخان ـهای و همچنیــن نتایــج مطالعــات میدانــی نگارنــدگان 4بهرهبــرداری گردیــده
اســت .رویکــرد اصلــی مقالــه برپایــۀ اســناد ،متــون و گزارشــات تاریخــی و انطبــاق آن بــا بررسـیهای میدانــی
باستانشــناختی اســت.
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در مطالعــات میدانــی نگارنــدگان در پهنــۀ اســتان تهــران 159 ،بنــای دفاعــی شــامل :قلعه-تپــه ،قلعــه ،دژ،
بــرج دیدبانــی ،دیــوار و ســایر تأسیســات دفاعــی شناســایی و مستندســازی شــد .در ایــن پژوهــش مشــخص
گردیــد کــه قریــب بــه  %60تأسیســات دفاعــی اســتان در دشـتهای نیمــۀ جنوبــی و  %40در نقاط کوهســتانی
شــمال آن پراکنــده شــدهاند (تصویــر  ،1جــدول  .)1ازمنظــر گونهشناســی تأسیســات دفاعــی کوهســتانی
ً
اســتان شــامل 59 :قلعــه و دژُ ،نــه بــرج دیدبانــی و یــک بنــا (احتمــاال بهعنــوان یــک مقــر راهــداری) اســت
ً
(نمــودار  .)1نتایــج پژوهشهــا نشــانداد کــه ازنظــر توزیــع مکانــی ،قــاع کوهســتانی عمومــا در مجــاورت
راههــا ،گذرگاههــا و شــبکههای ارتباطــی اصلــی و مهــم و همچنیــن مراکــز اصلــی جمعیتــی (شــهر و روســتا)
برپــا شــدهاند .بیشــترین تمرکــز قلعههــا نیــز بهترتیــب از شــرق بــه غــرب ،در شهرســتان فیروزکــوه بــا 34
اثــر ،شهرســتان دماونــد بــا  21اثــر و شهرســتان شــمیرانات بــا  11اثــر اســت (تصویــر  .)1ازنظــر توزیــع زمانــی،
بیشــتر قلعههــای کوهســتانی اســتان بــه دوران تاریخــی (اشکانی-ساســانی) و دوران اســامی ،بهویــژه
قــرون اولیــه و میانــی (قــرن  3تــا  9هـ.ق ).تعلــق دارنــد و اغلــب آنهــا در منتهیالیــه شــرق اســتان ،یعنــی
ناحیــۀ فیروزکــوه قــرار دارنــد .قدیمیتریــن قلعــۀ کوهســتانی شناساییشــده ،ســر خقلعه در شمالشــرقی
فیروزکــوه در ابتــدای شــرقی تنگــۀ راهبــردی ســرانزا اســت ،کــه بنیــاد اولیــۀ آن بــه نیمــۀ نخســت هــزارۀ اول
ً
پیشازمیــاد ،و احتمــاال بــه دورۀ مادهــا تعلــق داشــته و تــا پایــان قــرن  6هـ.ق ،.مورداســتفاده قــرار گرفتــه
اســت (پازوکــی و همــکاران .)1381 :فــرم غالــب در قــاع کوهســتانی هندســی نامنظــم اســت .در مــواردی
نیــز فرمهــای منظــم هندســی ماننــد دایــره و چندوجهــی ( 4یــا  6وجهــی) نیــز دیــده میشــود (نمــودار .)2
ازنظــر عملکــرد اغلــب دژهــای کوهســتانی دارای کارکــردی مســکونی-نظامی بودنــد ،بــه ایــن معنــی کــه در
شــرایط عــادی بیشــتر جنبــۀ مســکونی داشــته و در شــرایط اضطــراری ماننــد :حملــه یــا جنــگ ،بــه مکانــی
ً
نظامــی تبدیــل میشــدند .برخــی از دژهــا نیــز صرفــا عملکــردی نظامــی داشــتند .قلعههــای راهــداری و
ارتباطــی (ســتوده92 :1366 ،؛ پازوکــی )166 :1376 ،و قلعههــای ســرحدی و راهبــردی (ســتوده:1362 ،
15؛ عریــان305 :1374 ،؛ کریمیانسردشــتی )515-516 :1387 ،از ایــن دســته هســتند .در نمــودار
ســه عملکــرد قلعههــا و اســتحکامات دفاعــی کوهســتانی اســتان تهــران ارائــه شــده اســت (نمــودار .)3
مکانگزینــی قلعههــای کوهســتانی اســتان تهــران تابــع متغیرهایــی اســت کــه در جــدول  ،1تعــدادی از
مهمتریــن آنهــا ارائــه شــده اســت.
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فیروزکــوه بــا توجــه بــه اهمیــت و جایــگاه آن ،بســیار انــدک اســت .شــاید بتــوان توصیــف «کالویخــو»
ســیاح اســپانیایی -کــه در حدفاصــل ســالهای  804و  805هـ.ق ،.در ســفرنامهاش شــرح مختصــری ازســاختار معمــاری و اهمیــت قلعــۀ فیروزکــوه ارائــه داده را یکــی از نخســتین منابــع قابلاســتفاده دربــارۀ ایــن
قلعــه بهشــمار آورد (کالویخــو« .)179-180 :1366 ،محمدحســنخان اعتمادالســلطنه» ،نیــز در ســال
1300ه ـ.ق .از ایــن قلعــه دیــدن کــرده و در جلــد نخســت کتــاب مطلعالشــمس بــه توصیــف آن پرداختــه
اســت (اعتمادالســلطنه .)26-33 :1355 ،وی همچنیــن در کتــاب دیگــرش ،التدویــن فیاحــوال جبــال
شــروین ،دربــارۀ قلعــۀ فیروزکــوه و حــوادث تاریخــی آن مطالبــی ذکــر کــرده کــه تکــرار مطالــب کتــاب پیشــین
اســت (اعتمادالســلطنه 220-221 ،165 ،163 ،156 :1373 ،و « .)238-240منوچهــر ســتوده» در کتــاب
«قــاع اســماعیلیه» در رشــتهکوههای البــرز اطالعــات مختصــری از دژ الجــورد فیروزکــوه ارائــه نمــوده اســت
(ســتوده 136-142 :1362 ،و تصاویر  47تا  .)51همچنین مندرجات «حســین کریمان» در کتاب قصران
(کوهســران) (کریمــان ،)432-436 :1356 ،و کتابهــای اســتحکامات دفاعــی در ایــران دورۀ اســامی
و آثــار تاریخــی فیروزکــوه «ناصــر پازوکیطــرودی» (پازوکیطــرودی 124-126 :1376 ،و 1381الــف-42 :
 ،)40کــه در آنهــا نیــز اطالعــات بســیار مختصــری از قــاع ناحیــۀ قیروزکــوه ،ازجملــه قلعــۀ فیروزکــوه ارائــه
گردیــده اســت.
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نمودار  . 1گونهشناسی استحکامات دفاعی کوهستانی تهران (نگارندگان.)1398 ،
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قلعۀ فیروزکوه

قلعــۀ فیروزکــوه یــا بــه بــاور اهالــی فیروزشــاه کــه ب ـه شــمارۀ  3831در فهرســت آثــار ملــی کشــور بــه ثبــت
رســیده (پازوکــی و شــادمهر ،)1384 ،بــر بلنــدای کوهــی واق ـعدر جنوبغــرب شــهر فیروزکــوه ،در موقعیــت
جغرافیایــی  35درجــه و  44دقیقــه و  56.22ثانیــۀ عــرض جغرافیایــی و  52درجــه و  44دقیقــه و 7.38
ثانیــۀ طــول جغرافیایــی و در ارتفــاع  2088متــری از ســطح دریــا قــرار دارد (تصویــر  .)2امــروزه بهدلیــل
توســعۀ بافــت شــهر فیروزکــوه ایــن قلعــه ازجهــات :شــمالی ،شمالشــرقی ،شــرقی و جنوبــی در ایــن بافــت
محصــور اســت .در ادامــه بهاختصــار اطالعــات منــدرج در منابــع و متــون تاریخی،جغرافیایــی و ســفرنامهها
ارائــه و ســازمان فضایــی ایــن قلعــه معرفــی شــده اســت.

تصویر  .2موقعیت قلعۀ فیروزکوه مشرف بر شهری با همین نام (نگارندگان.)1399 ،
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تصویر  .1پراکندگی قلعهها و بناهای دفاعی پهنۀ کوهستانی تهران (نگارندگان.)1398 ،
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بررسـیهای نگارنــدگان نشــانداد کــه تــا قــرن  5هـ.ق ،.هیــچ نشــانی از قلعــۀ فیروزکــوه در اســناد مکتــوب
تاریخــی بهچشــم نمیخــورد ،ولــی در ارتبــاط بــا شــهر فیروزکــوه در برخــی اســناد مطالبــی وجــود دارد.
شــاید بتــوان مکتوبــات «محمدبــن جریــر طبــری» ( 260تــا  310هـ.ق ).در کتــاب تاریــخ طبــری یــا تاریــخ
ّ
الرســل و الملــوک را قدیمیتریــن ســند دربــارۀ فیروزکــوه بهشــمار آورد؛ وی در بــاب پادشــاهی «فیــروز
ساســانی» 6مینویســد« :وی پســر یزدگــرد پســر بهــرام بــود ... .مــدت پادشــاهی فیــروز بیس ـتوهفت ســال
بــود ...فیــروز بگفــت تــا بــه ری شــهری بســازند و آنرا رامفیــروز نــام کــرد و مــا بیــن گــرگان و دربندصــول نیــز
شــهری بســاختند و آن را روش ـنفیروز نــام کــرد و در آذربایجــان نیــز شــهری بســاختند و آنرا شــهرامفیروز
نــام کــرد( »...طبــری .)628-630 :1375 ،پــس از طبــری تــا ظهــور ســلجوقیان مطلــب قابلتوجهــی از
قلعــۀ فیروزکــوه در اســناد و منابــع تاریخــی بهچشــم نمیخــورد« .یاقــوت َح َمــوی» ( ۶۲۶-۵۷۴ه ـ.ق).
و «ابناســفندیار» (در ســال  613هــ.ق ).نــام قلعــۀ فیروزکــوه را بهصــورت «بیروزکــوه» ضبــط کردهانــد
(حمــوی 41 :1362 ،و 141؛ ابناســفندیار 167 ،162 ،122 ،112 ،92 :1320 ،و  .)231یاقــوت در ســال 616
هــ.ق ،.از نزدیــک ایــن قلعــه را دیــده و در معجمالبلــدان بههنــگام توصیــف شــهر «ویمــه» 7مینویســد:
« ...ناحیـهای در کوههــای بیــن ری و طبرســتان و درمقابــل آن قلعــۀ مســتحکمی اســت کــه آنرا بیروزکــوه
مینامنــد و از اعمــال دنباونــد اســت .مــن ایــن محــل را زمانــی خرابــهای بیــش نبــود از نزدیــک دیــدم»
(حمــوی386-387 :1957 ،؛ مرتضایــی و فرحانــی .)105 :1388 ،او دربــارۀ قلعــۀ فیروزکــوه مینویســد:
«...قلعـهای در بــاد طبرســتان نزدیــک دنباونــد مشــرفبر شــهری کــه بــه آن ویمــه میگوینــد ،مــن خــود آن
را دیــدهام» (همــان 284 :و  .)105یاقــوت در کتــاب دیگــر خــود المشــترک نیــز از قلعــۀ فیروزکــوه بــا عنــوان
«بیروزکــوه» و «فیروزکــوه» نــام میبــرد ،و چنیــن نوشــته« :بیروزکــوه :نــام دو جایــگاه اســت؛  )1دژ اســتواری
اســت کــه پایتخــت جبالغــور میــان هــرات و غزنــه اســت  )2 ...دژ اســتواری اســت کــه مــن آن را در کنــارۀ
طبرســتان (از ناحیــۀ ری) دیــدهام ،دژ مزبــور نزدیــک کــوه دنباونــد (دماونــد) اســت .ربضــی دارد کــه آن را
ن ݢرا بــه ســال  616دیــدم و ویرانــی بــدان راه یافتــه بــود» (حمــوی .)41 :1362 ،در
«ویمــه» گوینــد و مــن آ ݢ
ـتان ابناســفندیار ،مطالــب بســیاری دربــارۀ قلعــۀ فیروزکــوه و حــوادث مرتبــط بــا آن ذکــر
کتــاب تاریــخ طبرسـ ِ
شــده اســت (ابناســفندیار .)88 :1320 ،او در شــرح وقایــع و حــوادث تاریخــی مربــوط بــه ظهــور «ســادات
علــوی (علویــان)» در طبرســتان ،بــه داســتان خــروج «حســن بــن زیــد» ،8بــه فیروزکــوه اشــاره نمــوده 9و از
قلعــۀ فیروزکــوه بهعنــوان یکــی از قلعههــای در اختیــار ایــن اصفهبــد اشــاره مــی کنــد (همــان167 ،162 :
و  .)124در قــرن ششــم هجریقمــری« ،ثعالبــی» بهتبعیــت از طبــری درخصــوص ایــن شــهر آورده اســت:
«..فیــروز در ری شــهری بســاخت کــه رامفیــروز نــام نهــاد و ( »...ثعالبــی.)371 :1386 ،
«خواجــه امــام ظهیرالدیــن نیشــابوری» (وفــات  582هـ.ق ).نیــز در ســلجوقنامه ضمــن شــرح داســتان
جلــوس «مســعود بــن محمــد بــن ملکشــاه ســلجوقی (سلطانمســعود ســلجوقی)» و در شــرح ماجــرای فــرار
«عبــاس» والــی ری (مهجــوری )262 :1381 ،بــه دژ اردهــن ،10از قلعــۀ فیروزکــوه بهعنــوان یکــی از قــاع
مهــم و معتبــر تحــت حاکمیــت حــکام مازنــدران یــاد کــرده اســت (ظهیرالدیــن نیشــابوری .)79 :1332 ،در
جلــد دوم کتــاب تاریــخ جهانگشــای جوینــی ( 658هـ.ق ،).بخــش دیگــری از حــوادث و اتفاقــات مرتبــط بــا
11
قلعــۀ فیروزکــوه در روزگار خوارزمشــاهیان و مغــوالن ذکــر شــده و بــه قتــل «ســلطان رکنالدیــن غور ســانجی»
بههنــگام حملــه مغــول بــه ایــران در ســال  619هـ.ق ،.در قلعــۀ فیروزکــوه اشــاره رفتــه اســت (همــان.)210 :
در جلــد ســوم ایــن کتــاب نیــز بــه موضــوع تخریــب قلعــۀ فیروزکــوه بهدســتور «هالکــو» اشــاره شــده اســت
ـیدی «رشــیدالدین فضـلاهلل» ،از کتــب قــرن  8هـ.ق ،.در ذکــر وقایــع ســالهای
(همــان .)108 :در تاریــخ رشـ ِ
 690و  692هـ.ق ،.بــه فیروزکــوه اشــاره شــده اســت (اعتمادالســلطنه.)29 -30 :1355 ،
«حمــداهلل مســتوفی» مــورخ و جغرافینویــس قــرن  8هـ.ق ،.در کتــاب نزهةالقلــوب ،فیروزکــوه را از جــزو
اقلیــم چهــارم و از نواحــی قومــس و طبرســتان برشــمرده اســت (مســتوفی .)161-162 :1320 ،مؤلــف ذیــل
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مجمعاالنســاب نیــز آورده اســت کــه «امیرجاللالدیــن» و «امیرعلــی متمیــر» ،مدتــی قلعــۀ فیروزکــوه و ری
و آن نواحــی را در تصــرف داشــتند (رجــبزاده .)769-770 :1393 ،همچنیــن «کمالالدیــن عبدالــرزاق
ســمرقندی» در قــرن  9هــ.ق ،.در کتــاب تاریخــی مطلــع ســعدین و مجمــع بحریــن در ذکــر وقایــع ســال
 760هـ.ق ،.و خــروج «امیــر ســید قوامالدیــن مرعشــی» در والیــت مازنــدران بــه قلعــۀ فیروزکــوه اشــاره نمــوده
اســت .درهمیــن کتــاب در ذکــر وقایــع ســال  765هـ.ق ،.نیــز بــه داســتان خــروج «امیرولــی» و تصــرف قلعــۀ
فیروزکــوه توســط او اشــاره رفتــه اســت (ســمرقندی 305 :1353 ،و  .)306در جلــد دوم کتــاب ظفرنامــۀ
«شــرفالدینعلی یــزدی» 12نیــز بهتفصیــل بــه داســتان فتــح قلعــۀ فیروزکــوه توســط «تیمورلنــگ» پرداختــه
شــده اســت (یــزدی.)407-409 :1336 ،
13
در تاریــخ خانـ ِـی «علــی بــن حســین الهجــی»  ،اشــاره شــده کــه قلعــۀ فیروزکــوه در زمــان ســلطنت «کارگیــا
میرزاعلــی» ( 883-910هـ.ق ).بــه تصــرف «کیاییــان» گیــان درآمــد (الهجــی .)45-46 :1352 ،در تاریــخ
ـدران «ســیدظهیرالدین مرعشــی» متعلقبــه قــرن  9هــ.ق ،.در شــرح داســتان
طبرســتان و رویــان و مازنـ ِ
اختــاف میــان «تیمورلنــگ» و «اســکندر شــیخی» در ســال  805هـ.ق ،.بــه نبــرد آنهــا در قلعــۀ فیروزکــوه
و تســخیر قــاع آن دیــار ازجملــه قلعــۀ فیروزکــوه توســط «ســادات مرعشــی» مازنــدران اشــاره شــده اســت
(ظهیرالدیــن مرعشــی .)199-204 ، 48-49 :1361 ،در کتــاب تاریــخ روضةالصفــا ،از کتــب قــرن  9هـ.ق،.
نیــز بــه داســتان چگونگــی فتــح قلعــۀ فیروزکــوه توســط تیمــور اشــاره شــده اســت (میرخوانــد-468 :1339 ،
« .)467حافــظ ابــرو» در زبدةالتواریــخ در شــرح وقایــع ســال  818هـ.ق ،.اشــاره میکنــد« :در بیســتم رجــب
امیرحســن (حســین) کیــا از قلعــۀ فیروزکــوه بــه بندگــی حضــرت رســید و صــدق طواعیــت و خدمتــکاری و
خلــوص اذعــان و فرمانبــرداری بــه اظهــار رســانید» (حافــظ ابــرو .)600 :1372 ،در کتــاب تاریــخ جهــانآراء،
از کتــب عهــد صفــوی ذکــر شــده کــه در روزگار حکومــت «آققویونلــو» قلعــۀ فیروزکــوه در اختیــار «حســین
کیایچــاوی» بــود (غفاریقزوینــی .)253 :1343 ،در کتــاب احس ـنالتواریخ ،از منابــع معتبــر عصــر
صفــوی ،در ذکــر رخدادهــای ســال  883هـ.ق( ،.دورۀ حکومــت آققویونلــو) بــه قلعــۀ فیروزکــوه اشــاره شــده
و نشــان میدهــد کــه ایــن قلعــه در ایــن دوره مورداســتفادۀ برخــی از حاکمــان ایــن عصــر بــوده اســت (روملــو،
ً
ـیر «خواندمیــر» نیــز مکــررا بــه قلعــۀ فیروزکــوه و
 .)569-570 :1349در جلــد دوم و ســوم کتــاب حبیبالسـ ِ
حوادث مربوط به آن اشــاره شــده اســت (خواندمیر 640 :1353 ،و 653-654و  340-343و 366-367
و  468 ،438-442و  .)524-525یکــی دیگــر از منابــع معتبــر در ارتبــاط بــا قلعــۀ فیروزکــوه ،کتــاب تاریــخ
خانــدان مرعشــی مازنــدران 14اســت (میرتیمورمرعشــی 35-39 :1356 ،و  .)79در کتــاب تاریــخ عالـمآرای
عباســی« ،اســکندربیک ترکمــان» بــه داســتان حملــه و فتــح قلعــۀ فیروزکــوه توســط «شاهاســماعیل اول»
صفوی در ســال  909ه.ق ،.اشــاره رفته اســت (اســکندربیک ترکمان« .)29-30 :1382 ،منوچهر ســتوده»
در کتــاب اســتوناوند ،بهنقــل از «سیدحســن حسینیاســترآبادی» ،جنــگ شاهاســماعیل بــا امیرحســین
کیایچــاوی را جــزو وقایــع ســال  910هـ.ق ،.در ســال پنجــم ســلطنت شاهاســماعیل آورده اســت (ســتوده و
همــکاران .)59 :1367 ،ایــن موضــوع در کتــاب عالـمآرای شاهاســماعیل بــا جزئیــات بیشــتری ذکــر شــده و
آمــده اســت کــه قلعــه نیــز تخریــب گردیــد (عالـمآرای شاهاســماعیل .)116-120 :1349 ،بههـرروی بهنظــر
میرســد پــس از فتــح قلعــۀ فیروزکــوه توســط شاهاســماعیل ،ایــن قلعــه نیــز -ماننــد دژ گلخنــدان (فرحانــی،
 )127 -152 :1386و اســتوناوند (ســتوده و همــکاران -)1367 ،آنچنــان حیــات و آبادانــی خــود را ازدســت
داد کــه در متــون بعــد از عهــد صفــوی هیــچ نشــانی از آن بهچشــم نمیخــورد« .15محمدحســنخان
اعتمادالســلطنه» در عهــد «ناصرالدینشــاه» بــه آثــار و بقایــای متــروک و مخــروب ایــن قلعــه اشــاره دارد
(اعتمادالســلطنه 23 :1355 ،و  .)26 -29اعتمادالســلطنه در جلــد نخســت کتــاب مطلعالشــمس مطالــب
ســودمندی دربــارۀ قلعــۀ فیروزکــوه ذکــر کــرده و در بخشــی از کتــاب ،نتیجــۀ بازدیــد خــود از قلعــه را بهطــور
کامــل تشــریح نمــوده اســت (اعتمادالســلطنه 23 :1355 ،و 26-29؛ اعتمادالســلطنه.)1373 ،
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تصویــر  .3جانمایــی دیوارهــای چهارگانــه وتنگ ههــای اطــراف قلعــۀ فیروزکــوه بــرروی عکــس هوایــی
(نگارنــدگان.)1399 ،

جهــا) :بــا اتــکاء بــه شــواهد برجایمانــده از دیوارهــای دفاعــی
 .2تأسیســات دفاعــی (دیوارهــا و بر 
میتــوان گفــت کــه قلعــۀ فیروزکــوه دارای چهــار دیــوار ،بــا مصالحــی از سنگالشــه ،مــاط گــچ و ســاروج،
خش ـتوگل و چــوب بــوده اســت .چنانکــه در تصویــر  3مشــهود اســت ،نخســتین حصــار شــهر در دامنــۀ
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لشــرقی
 .1شــبکههای ارتباطــی (تنگ ههــا ،گذرگا ههــا و دروازۀ ورودی) :در جوانــب شــمالغربی ،شما 
و جنوبــی قلعــۀ فیروزکــوه چنــد تنگــه و گــذرگاه مهــم وجــود داشــته کــه ارتبــاط ســاکنان قلعــه بــا محورهــای
ً
ارتباطــی و مناطــق همجــوار را ممکــن میســاخت (تصویــر  .)3اینهــا دقیقــا همــان محورهــای ارتباطــی
شــهر فیروزکــوه هســتند کــه از چشــمان تیزبیــن محمدحســنخان اعتمادالســلطنه دور نماندهانــد.16
اگرچــه اعتمادالســلطنه از چهــار مدخــل و چهــار دروازۀ شــهر نامبــرده اســت ،امــا امــروزه باتوجــه بــه توســعه
و گســترش آن ،ســه تنگــه یــا گــذرگاه در پیرامــون قلعــۀ فیروزکــوه قابلرؤیــت اســت .تنگــهای بــا عــرض
تقریبــی  75متــر در فاصلــۀ تقریبــی  200متــری شــمالغربی کــه رودخانــۀ واشــی از غــرب بــه شــرق در آن
جریــان دارد .تنگــۀ دیگــری کــه بــا عــرض تقریبــی  25متــر در فاصلــۀ  500متــری جنــوب قلعــۀ فیروزکــوه قــرار
دارد و امــروزه خــط آهــن تهران-شــمال و جــاد ۀ عمــوم در آن قــرار دارد .از آنجاییکــه در امتــداد مســیر
ایــن تنگــه بهســمت جنــوب ،قلعههــا و اســتحکامات دفاعــی زیــادی از روزگار پیــش از اســام و اســامی
ســاخته شــده ،میتــوان آنرا گــذرگاه مهــم و راهبــردی قلعــۀ فیروزکــوه بهشــمار آورد .تنگــه یــا گذرگاهــی
کــه در جانــب شمالشــرقی قلعــه واقــع بــود ،امــروزه دســتخوش تغییــرات زیــادی شــده و تعییــن حــدود آن
ً
میســر نیســت .احتمــاال نخســتین دیــوار قلعــه در جایــی ایــن تنگــه را محصــور مینمــود و دروازهای در
آن تعبیــه شــده بــود تــا ســاکنین شــهر بتواننــد ازطریــق ایــن تنگــه بــه ســمنان یــا مازنــدران تــردد نماینــد.
در گوشــۀ شمالشــرقی و بهفاصلــۀ حــدود  30متــری صخــرۀ اصلــی کــوه ،صخــرۀ کوچــک و منفــردی بــا
جهــت شــمالی-جنوبی بهطــول تقریبــی  50متــر و عــرض  25و ارتفــاع  7متــر قــرار دارد (تصویــر  )2کــه بــه
«کوتــوال» معــروف اســت .بــر ســطوح فوقانــی صخــرۀ مذکــور شــواهدی از فعالیتهــای انســانی (آبانبــار
و فضایــی (اطاقــی) دســتکند مشــهود اســت .همچنیــن ســطوح قســمتهای مختلــف صخــرۀ کوتــوال
تراشــیده شــده ،کــه نشــانگر اســتفاده آن توســط ســاکنین قلعــه بــوده اســت .بــا اتــکاء بــه شــواهد ذکرشــده،
نگارنــدگان بــر ایــن عقیدهانــد کــه دروازۀ اصلــی ورودی قلعــه در ایــن قســمت ،یعنــی در حدفاصــل صخــرۀ
کوتــوال و صخــرۀ اصلــی قــرار داشــته اســت .شــایان ذکــر اســت کــه نهتنهــا واژۀ کوتــوال بهمعنــای حا کــم یــا
نگهبــان اســت؛ بلکــه شــکاف و فاصلــۀ طبیعــی بیــن صخــرۀ اصلــی کــوه و صخــرۀ کوتــوال ،مــکان مناســبی
بــرای احــداث دروازه اســت و امــروزه نیــز تنهــا راه دسترســی و صعــود بــه قلعــه از ایــن قســمت اســت.
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کــوه متصــل بــه قلعــۀ واق ـعدر جبهــۀ غربــی آن و در فاصلــۀ  250متــری از دیــوار ارگ قــرار داشــته اســت.
امــروزه بقایــای پــی ســنگی ایــن دیــوار کــه از ابتــدای صخــرهای کــه تنگــۀ رودخانــۀ واشــی در شــمالغرب
قلعــه آغــاز و بــا جهتــی شــمالی-جنوبی تــا رأس کــوه کشــیده شــده بهوضــوح مشــهود اســت (تصویــر )3؛
فیالحــال ،تنهــا بقایــای بخشهایــی از ایــن دیــوار ،کــه عنــوان شــهربند (دربنــد اول) قلعــۀ کاربــری
داشــت ،و تنهــا یکــی از بر جهــای آن برجــای مانــده و ســایر قســمتهای آن بــا توســعۀ شــهری و دخــل
ً
و تصرفــات صورتگرفتــه از بیــن رفتــه اســت .احتمــاال ایــن تنگــه دارای تختــۀ پــل و دروازهای بــوده و در
شــرایط اضطــراری بــا بســتن آن امــکان عبــور و مــرور غیرممکــن میگردیــد .اعتمادالســلطنه نیــز بــه ایــن
ّ
دیــوار و عملکــرد آن اشــاره کــرده اســت (اعتمادالســلطنه .)26-27 :1355 ،آنچــه مســلم اســت ،ایــن اســت
کــه ایــن دیــوار بخشــی از حصــار پیرامونــی قلعــه و ربــض آن بهشــمار میرفتــه و نقــش مهمــی در کنتــرل
رفتوآمــد از تنگــه واق ـعدر ایــن بخــش و حفاظــت از آنرا برعهــده داشــته اســت .در تصویــر  ،3همچنیــن
موقعیــت ســه دیــوار دیگــر قلعــه مشــخص گردیــده اســت .دیــوار دوم در قســمتشــرقی صخــر ۀ اصلــی از
مجــاورت بخــش جنوبــی دروازۀ ورودی اصلــی قلعــه (صخــرۀ کوتــوال) بهســمت جنــوب و غــرب امتــداد
داشــته و امــروزه اثــر چندانــی از آن برجــای نمانــده اســت .دیــوار ســوم کــه بقایــای بیشــتری از آن مشــهود
اســت ،حصــار بخــش شارســتان قلعــه بــوده کــه بهشــکل  Uدر ســه جبهــۀ شــرقی ،غربــی و جنوبــی امتــداد
داشــته و بر جهایــی نیــز در پیرامــون آن قــرار داشــت .دیــوار چهــارم ،متعلــق بــه ارگ قلعــه بــا بر جهــای
قطــور و مرتفــع کــه در اطــراف ارگ کشــیده شــده بــود و امــروزه بخشهایــی از آن و بر جهایــش برجــای
مانــده اســت.
 .3فضاهــای حاکمیتــی :ارگ یــا شاهنشــین در قلعههــا بخــش اصلــی فضــای حاکمیتــی و
مســتحکمترین و مهمتریــن فضــای آن بهشــمار مـیرود .ارگ ،مکانــی بــرای اســتقرار حاکــم و بلندپایهتریــن
افــراد و همچنیــن محلــی بــرای نگــهداری و ذخیــرۀ داراییهــای ارزشــمند (خزانــه) ،تســلیحات نظامــی
(اســلحهخانه) انبــار مــواد غذایــی بــوده اســت .موقعیــت و فــرم ارگ در دژهــای کوهســتانی متناســب بــا
موقعیــت هــر دژ متفــاوت اســت و تنهــا وجــه اشــتراک آن ،احــداث آن در بلندتریــن و غیرقابلنفوذتریــن
نقطـ ه اســت .ارگ قلعــۀ فیروزکــوه نیــز در بلندتریــن قســمت صخــرۀ کــوه و در منتهیالیــه غربــی آن قــرار دارد
(تصویــر  )4و از تمامــی جهــات دارای شــیب تنــدی اســت کــه دسترســی بــه ارگ را بســیار دشــوار میســازد؛
ب ـا اینحــال در دو جبهــۀ غربــی و شــرقی ارگ نیــز دیوارهــای قطــوری ایجــاد شــده کــه آنرا غیرقابلنفــوذ
ســاخته اســت .ارگ ایــن قلعــه بــا ابعــاد  65تــا  70متــر طــول و  30تــا  35متــر عــرض و دیــواری یکپارچــۀ
ســنگی (سنگالشــه و مــاط گــچ) احــداث شــده و دیوارهایــی از خشــتوگل در پیرامــون آن ایجــاد و
چنــد بــرج ســنگی در بدنــۀ خارجــی آن تعبیــه گشــته اســت .ورودی ارگ در دیــوار شــرقی قــرار دارد کــه
امــکان دسترســی بــه بخــش شاهنشــین را مقــدور میســازد .بقایــای چهــار بــرج در پیرامــون دیوارهــای ارگ
شناســایی شــده کــه دو بــرج در مرکــز دیوارهــای جبهــۀ شــمالی و جنوبــی و دو بــرج دیگــر نیــز در دو گوشــۀ
شمالشــرقی و جنوبشــرقی در محــل اتصــال دیوارهــا احــداث شــدهاند .بهعــاوه ،در انتهــای قســمت
ً
غربــی ارگ نیــز فضــای بر جماننــد نســبتا بزرگــی وجــود دارد کــه از خــارج چندوجهــی و از داخــل مــدور بــوده
ً
و احتمــاال مقــر حاکــم قلعــه بــوده اســت (تصویــر  5الــف و ب) .بــا توجــه بــه شــواهد موجــود و اشــارات منابــع
تاریخــی قــرن نهــم هجریقمــری ،دو دورۀ مختلــف ســاختمانی قابلتشــخیص اســت .دورۀ اول ،پــی
دیــوار از ســنگ و مــاط گــچ و بــرروی آن دیــوار قطــوری از خشــت و مــاط گل احــداث شــده اســت .دیــوار
ً
دوم ،تمامــا از سنگالشــه و مــاط گــچ اســت و پوســته و قشــر خارجــی دیــوار را شــامل میشــود و بهاحتمــال
فــراوان در دورۀ تیمــوری احــداث شــده اســت.
 .4فضاهــای زیســتی :فضاهــای زیســتی در قلعــۀ فیروزکــوه ،شــامل دو بخــش شارســتان و ربــض
بــوده اســت؛  -1شارســتان ،در پــای ارگ ،محــدودۀ اســتقرار مــردم عــادی ،نظامیــان و ســربازان بــوده و
وســیعترین و در عینحــال پرجمعیتتریــن قســمت آن بهشــمار میرفــت -2 .بخــش عامهنشــین
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فضاهــای زیســتی بخــش شهرســتان (شارســتان) قلعــۀ فیروزکــوه ،در دامنــۀ شــرقی صخــره و جانــب
یشــد (تصویــر .)3
شــرقی ارگ قلعــه واقــع و بهوســیلۀ دیــواری قطــور بهشــکل  Uاز ســایر قســمتها مجــزا م 
در نمــای خارجــی ،بر جهــای ســنگی مــدوری نیــز در فواصــل معیــن تعبیــه شــده کــه بهدلیــل شــدت تخریب،
نمیتــوان تعــداد دقیــق آنهــا را برشــمرد .پــی دیــوار از سنگالشــه و مــاط گــچ و بــرروی آن دیــواری از
خشــت و گل برپــا شــده اســت (تصویــر 6الــف) و بهمنظــور مهــار نیروهــای رانشــی و تقویــت ایســتایی ،در
ً
طــول و عــرض برخــی قســمتهای آن ،از تیرهــای چوبــی (درخــت ســروکوهی) اســتفاده شــده اســت .تقریبــا
یخــورد کــه شــکل
بــر تمــام ســطوح صخــرهای بخــش شارســتان ،شــواهدی از تــراش صخرههــا بهچشــم م 
ظاهــری آنهــا نشــانگر اســتفاده از ایــن ســطوح بــرای برپایــی فضاهــای زیســتی مــورد نیــاز (ماننــد اطــاق
و )...ســاکنین بــوده اســت (تصویــر 6ب) همچنیــن در بخشهــای داخلــی حصــار ،بقایایــی از معمــاری
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(ربــض) کــه محــل اســتقرار کشــاورزان و پیشـهوران بــوده و اماکــن عمومــی ماننــد :مســجد ،حمــام و ...در آن
جــای داشــته اســت .ایــن بخــش کــه محــدودۀ فعالیتهــای اقتصــادی نیــز بهشــمار میرفتــه ،بــا دیــواری
محصــور میشــده اســت .شارســتان محدودههایــی از شــمال ،شــرق و جنــوب فضــای پیرامــون قلعــه را دربــر
میگرفــت ،ولــی تمرکــز بناهــای آن بیشــتر در قســمتهای شــرقی و جنوبشــرقی و شمالشــرقی قلعــه بــوده
اســت (تصاویــر  3و  .)4ایــن بخــش کــه قســمتی از بافــت تاریخــی شــهر فیروزکــوه را نیــز شــامل میشــد،
تــا محوطــۀ باســتانی ویمــه -در  3/5کیلومتــری شمالشــرقی شــهر -نیــز امتــداد مییافــت .بنابــه برخــی
اشــارات تاریخــی ،ســاکنان ایــن بخــش در شــرایط غیرعــادی ماننــد :ســرما و بــاد شــدید( 17ابودلــف:1342 ،
 )76و یــا بههنــگام هجــوم و حملــه ،بــه ارگ پنــاه میبردنــد (حمــوی41 :1362 ،؛ مرتضایــی و فرحانــی،
 .)105 :1388اگرچــه اعتمادالســلطنه بــه تعــدادی از بناهــای ربــض قلعــۀ فیروزکــوه نظیــر :مســجد ،حمــام،
آســیاب ،بــازار و ...اشــاره نمــوده (اعتمادالســلطنه ،)1014-1015 :1368 ،امــروزه بهاســتثنای محوطــۀ
ً
پیرکمــر ،تقریبــا تمامــی آثــار تاریخــی ایــن بخــش تخریــب شــده اســت.
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تصویــر  .5الــف) نمــای داخلــی ارگ قلعــه ،در ابتــدای تصویــر بقایــای آبانبــار آن دیــده میشــود (دیــد از شــرق)؛
ب) نمــای خارجــی بــرج اصلــی حاکمنشــین قلعــه ،دیــد از غــرب (نگارنــدگان.)1398 ،

تصویــر  .6الــف) بخشــی از دیــوار ســوم قلعــه (شارســتان) ،دیــد از جنــوب؛ ب) بقایــای فضاهــای زیســتی
شارســتان ،دیــد از جنــوب (نگارنــدگان.)1398 ،

دسـتکند و دسـتچین مشــهود اســت کــه بهدلیــل تخریــب زیــاد درمــورد کاربــری آنهــا نمیتــوان اظهارنظــر
قطعــی نمــود .آبانبــار (یخــدان) مستطیلشــکل بزرگــی نیــز در ایــن بخــش وجــود دارد .بــا توجــه بــه اینکــه
قلعــۀ فیروزکــوه یــک دژ نظامــی بــوده ،شارســتان قلعــه محــل اســتقرار و ســکونت افــراد نظامــی و ســربازان
نیــز بــوده اســت .طبیعــی اســت کــه نظامیــان رده بــاال و فرماندهــان در قســمتهایی نزدیــک بــه ارگ و
ســربازان عــادی در ســایر قســمتها ،بهویــژه در امتــداد حصــار ،مســتقر میشــدهاند .درحالحاضــر بقایــای
ً
معمــاری مشــهود در ایــن بخــش ،عالوهبــر ســطوح صخــرهای تراشیدهشــده ،عمدتــا بقایــای دیوارهــای
ً
یوگلی اســت کــه در پــای حصــار وجــود دارنــد کــه محتمــا محــل اســتقرار نظامیــان بــوده
ســنگی و خشــت 
اســت؛ اگرچــه بهدلیــل آســیبهای فــراوان وارده بــه فضاهــای زیســتی ایــن بخــش نمیتــوان درخصــوص
ً
تعــداد تقریبــی ســاکنان آن اظهارنظــر نمــود ،ولــی بــا توجــه بــه وســعت و تعــداد فضاهــای معمــاری محتمــا
در شــرایط عــادی حــدود  300تــا  350خانــوار در آن ســاکن بودهانــد.
 .5فضاهــای ذخیــرۀ آذوقــه :یکــی از ضروریــات حیــات ســاکنین یــک قلعــه ،دسترســی بــه مــواد غذایــی
مناســب و کافــی ،امــکان نگ ـهداری و مدیریــت بهینــۀ آن ،بهویــژه بــرای شــرایط اضطــراری بــوده اســت.
در قلعههــای کوهســتانی انبارهــا یــا اطاقهایــی بهصــورت دســتکند در بســتر صخــرهای بــرای ذخیــرۀ
برخــی اقــام ضــروری (گنــدم ،جــو ،حبوبــات و )...ایجــاد میشــد .شــناخت ایــن فضاهــا در قلعــۀ فیروزکــوه،
ً
منــوط بــه انجــام کاوشهــای باستانشناســی اســت .ولــی احتمــاال در ارگ یــا شارســتان قلعــه ،مکانهایــی
بدینمنظــور وجــود داشــته اســت.
 .6فضاهــای ذخیــرۀ آب :بــا توجــه بــه ارتفــاع قلعههــای کوهســتانی از اراضــی مجــاور ،تأمیــن
آب موردنیــاز و مدیریــت بهینــۀ آن ،بهویــژه در شــرایط اضطــراری ماننــد :جنــگ و خشکســالی ،یکــی از
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تحلیل دادهها

الــف) مقایســه و تعییــن کاربــری :بررســیهای صورتگرفتــه در قلعههــای کوهســتانی اســتان تهــران
ازجملــه قلعــۀ فیروزکــوه ،حاکــی از آن اســت کــه ایــن گــروه از بناهــا فاقــد طــرح یــا نقشــۀ منظمــی بــوده ،و
طــرح بنــا و اجــزاء معمــاری آن بیشــتر بــا وضــع طبیعــی کــوه یــا صخــرهای کــه قلعــه برفــراز آن برپــا شــده،
ارتبــاط دارد .ایــن قلعههــا چــون طــرح و نقشــهای از پیشآمــاده نداشــتند ،طــراح یــا معمــار ،حصارهــا،
بر جهــا ،اتاقهــا و ورودیهــا را بــا توجــه بــه موقعیــت طبیعــی صخرههــا احــداث میکــرد (ســتوده:1362 ،
14؛ کیانــی)15 :1379 ،؛ درواقــع ،ازنظــر فــرم ،ایــن قلعههــا دارای طــرح و نقشــۀ منحصرب هفــرد بــوده و در
شــکلگیری آن ،عــوارض طبیعــی و محــل برپایــی هــر دژ و عملکــرد آن ،تعیینکننــدۀ طــرح و نقشــۀ نهایــی
آن اســت؛ بنابرایــن نمیتــوان دو قلعــۀ کوهســتانی بــا یــک فــرم مشــابه یافــت .ازنظــر عملکــرد ،قلعههــا
و دژهــای کوهســتانی بــه دو گــروه اصلــی مســکونی-نظامی و نظامــی (راهــداری ،دیدبانــی ،ســرحدی)
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تصویــر  .7الــف (راســت) .آبانبــار دسـتکند صخــرۀ کوتــوال ،دیــد از غــرب؛ ب) آبانبــار دسـتکند شارســتان،
دیــد از جنــوب (نگارنــدگان.)1398 ،
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دشــوارترین اقدامــات بــهحســاب میآمــد .منابــع تأمیــن آب قلعــۀ فیروزکــوه عبارتانــد از -1 :آبانبارهــا؛
 -2جریــان آب رودخانههــا؛  -3چشــمهها .در بررســیهای صورتگرفتــه در بخــش ارگ ،شارســتان و
ورودی قلعــه ،ســه آبانبــار بــا ظرفیــت آبگیــری متفــاوت شناســایی گردیــد( 18تصاویــر 7الــف و 7ب) .بــا
ً
شهــای
توجــه بــه وســعت و جمعیــت ســاکن قلعــه ،احتمــاال آبانبارهــای دیگــری نیــز در ســطح آن و بخ 
نهــا را
یتــوان آ 
ارگ و شارســتان وجــود داشــته کــه درصــورت انجــام کاوشهــای باستانشناســی م 
شناســایی کــرد .یکــی از مهمتریــن منابــع تأمیــن آب ســاکنان قلعــۀ فیروزکــوه ،جریــان دو رودخانــۀ دائمــی
گورســفید و واشــی اســت .ســاکنان قلعــه بــرای اســتفاده از آب رودخانــۀ واشــی کــه بــه پــای قلعــه میرســید،
چاهــی را در بســتر صخــرهای تعبیــه نمــوده بودنــد .بنــا بــه اشــاره اعتمادالســلطنه در قســمت ارگ قلعــه،
چــاه ســنگی وجــود داشــته اســت کــه در هنــگام بازدیــد وی از قلعــۀ فیروزکــوه ،چــاه مذکــور پرشــده بــود
(اعتمادالســلطنه .)27-28 :1355 ،بهاحتمــال فــراوان ایــن چــاه ســنگی بــه مخــزن آبــی در حاشــیۀ
رودخانــۀ واشــی میرســیده و ســاکنین در شــرایط اضطــراری میتوانســتند آب مــورد نیــاز خــود را تأمیــن
نماینــد .بــه اســتناد منابــع تاریخــی ،ســپاهیان تیمــور زمانــی موفــق بــه فتــح قلعــۀ فیروزکــوه شــدند کــه
توانســتند جریــان آب رودخانــۀ واشــی را منحــرف نمــوده و آب را آلــوده نماینــد (یــزدی.)407-409 :1336 ،
ً
چشــمههای پیرامــون قلعــه فیروزکــوه یکــی -دیگــر از منابــع تأمیــن آب آن بودهانــد کــه عمومــا خشــک
شــدهاند .در بررسـیهای میدانــی ،مــکان چشــمۀ آبــی در ارتفاعــات واقــع در قســمت غربــی قلعــه شناســایی
شــد ،کــه آب آن بــا اســتفاده از تنپوش ـههای ســفالی بــه قلعــه منتقــل میشــده اســت.
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تقســیم میشــوند .برخــی از مهمتریــن وجــوه تشــابه در ســازمان فضایــی ایــن قلعههــا ،کــه بهشــدت در
ســاخت قلعــۀ فیروزکــوه موردتوجــه بــود ه اســت ،عبارتنــداز :انتخــاب مــکان مناســب بــا بیشــترین امــکان
بهرهبــرداری و باالتریــن ضریــب حفاظتــی و امنیتــی ،احــداث آنهــا در نقــاط مرتفــع و مشــرف بــر محیــط
اطــراف ،امــکان برقــراری ارتبــاط مؤثــر بــا ســایر تأسیســات پیرامونــی ،قــرار داشــتن در مجــاورت راههــا و
محورهــای ارتباطــی یــا مراکــز جمعیتــی (روســتا یــا شــهر) ،امــکان دسترســی مطلــوب بــه منابــع آبــی ســالم
یــا شــیوههای تأمیــن فضاهــای ذخیــرۀ آب (ســاخت آبانبــار یــا مخــازن دس ـتکند) ،داشــتن تنهــا یــک
مســیر ارتباطــی مطمئــن ،بهرهبــرداری مؤثــر از مــواد و مصالــح محیــط اطــراف (سنگالشــه و مــاط گــچ
و ســاروج) ،برپایــی دیــوار و بر جهــای مرتفــع و مســتحکم در پیرامــون قلعــه ،دروازۀ ورودی و همچنیــن
دیــوار جداکننــدۀ فضاهــای داخلــی قلعــه (فضــای زیســتی عمومــی و حاکمیتــی) ،حداکثــر اســتفادۀ مؤثــر از
ً
فضــای موجــود قلعــه ،اتخــاذ تدابیــر مناســب و مؤثــر در هنــگام بــروز حــوادث ناگهانــی (خصوصــا جنــگ و
محاصرههــای طوالنــی) و مــوارد دیگــر.
نتایــج بررســی ســاختار معمــاری و ســازمان فضایــی قلعــۀ فیروزکــوه ،نشــان میدهــد کــه ایــن بنــا بــا طــرح
و نقشــهای نامنظــم ،بــا مــواد و مصالــح مقــاوم و مســتحکم برپــا شــده و در مقاطعــی نیــز مــورد مرمــت و
بازســازی قــرار گرفتــه اســت .شــواهد معمــاری و تحلیــل اشــارات منــدرج در متــون تاریخــی و جغرافیایــی
ً
مرتبــط بــا آن ،حاکــی از آن اســت کــه ایــن بنــا دژی کامــا نظامــی و یــک پــادگان یــا مرکــز دائمــی نظامــی
بســیار مهــم بهشــمار میرفــت .قرارداشــتن در مجــاورت شــاهراه مهــم ارتباطــی ری بــه طبرســتان و نواحــی
همجــوار ،ســبب گردیــد کــه ایــن بنــا ،بیــش از یــک هــزاره در کانــون بســیاری از تحــوالت سیاســی و اجتماعــی
منطق ـهای و فرامنطق ـهای قــرار داشــته باشــد و از ایــن حیــث نمون ـهای اســتثنایی بهشــمار رود .بــا وجــود
آنکــه در بررســی ســطحی قلعــۀ فیروزکــوه ســفالهای متعلــقبــه دورۀ ساســانی یــا قبــل از آن بهدســت
نیامــده ،ولــی تردیــدی وجــود نــدارد کــه بنیــاد نخســتین آن متعلــق بــه روزگار پیــش از اســام اســت .جــدای
ـتان ابناســفندیار متعلــقبــه ابتــدای قــرن  7هــ.ق ،.بهروشــنی
از اشــارۀ طبــری ،در کتــاب تاریــخ طبرسـ ِ
اشــاره شــده کــه فیروزکــوه و قلعــۀ آن یکــی از دربندهــای مهــم عهــد ساســانیان بــوده اســت (ابناســفندیار،
.)88 :1320
ب) میــدان دیــد ،قلمــرو اســتحفاظی ،موقعیــت تدافعــی :موقعیــت مکانــی و قرارداشــتن بــر بــاالی
کــوه ســبب شــده کــه قلعــه از میــدان دیــد زیــادی از تمامــی جهــات برخــوردار باشــد .بــا توجــه بــه اراضــی
ً
پســت و دشـتهای واقــع در قســمت شــرق ،شــمال و غــرب ،ایــن قســمتها کامــا در دیــدرس قلعهنشــینان
ـدان دیــد در جهــات شــرقی بــا فاصلــۀ کمــی بــه ارتفاعــات واقــع در ایــن قســمت ،از
بــوده اســت .ایــن میـ ِ
جنــوب بــه تنگــهای کــه رودخانــۀ واشــی از آن بهســمت درۀ حبلــهرود جــاری اســت ،محــدود شــده و از
شــمال و غــرب نیــز تــا شــعاع  5کیلومتــری را پوشــش داده اســت (تصویــر  .)8کوهســتانی بــودن منطقــه،
ارتفــاع زیــاد قلعــه از محیــط اطــراف ،وجــود بــارو و حصارهــای چهارگانــه در پیرامــون و بخشهــای مختلــف
آن ،کــه بــا مصالــح مقاومــی از سنگالشــه و مــاط گــچ و ســاروج برپــا شــده ،ارتفــاع زیــاد دیوارهــا بهویــژه
در قســمتهای داخلــی ،کــه بقایــای موجــود برخــی قســمتها بــه بیــش از  6متــر میرســد ،و بر جهــای
متعــدد و مســتحکم متصــل بــه حصارهــا ،چشـمانداز وســیع و فوقالعــادۀ قلعــه بــر محیــط اطــراف ،امــکان
اســتقرار نیــروی نظامــی فــراوان در نقــاط مختلــف ،موقعیــت تدافعــی ویــژهای بــرای قلعــه و ســاکنان آن
ایجــاد نمــوده اســت .بــا داشــتن چنیــن ویژگیهایــی بــود کــه فتــح ایــن قلعــه توســط مهاجمیــن مغــول و
تیمــوری چندینمــاه و حتــی تــا دوســال نیــز بهطــول میانجامیــد و مهاجمیــن تنهــا بــا مصالحــه بــا حاکــم
قلعــه و تســلیمشــدن ســاکنین و در مــواردی نیــز بــا شناســایی و آلــودهکــردن منابــع آبــی قلعــه میتوانســتند
آنرا فتــح کننــد (یــزدی.)407-409 :1336 ،
ج) گا هنــگاری قلعــه بــا اتــکاء بــه یافت ههــای فرهنگــی و منابــع تاریخــی :در بررسـیهای نظاممنــد
ســطحی قطعــات بســیار زیــادی از مــواد فرهنگــی (ســفال ،شیشــه ،قطعــات فلزی،کاشــی و آجــر) جمـعآوری
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گردیــد .ســفالها شــامل دو گونــۀ اصلــی ســاده و لعــابدار بــوده و نــوع لعــابدار درصــد بیشــتری را دربــر
میگیــرد .لعــاب بهکاررفتــه در آنهــا بــه رنگهــای آبــی ،ســفید ،فیــروزهای ،ســبز ،زرد ،ســیاه کــه بــا
شــیوهها و روشهایــی ماننــد :نقاشــی زیرلعــاب ،نقشکنــدۀ زیرلعــاب (اســگرافیاتو) و لعابپاشــیده اجــرا
شــدهاند .نقــوش بهکاررفتــه در انــواع هندســی ،گیاهــی و ترکیبــی هســتند .در گاهنــگاری ســفالها مشــخص
ً
گردیــد کــه عمومــا بــه قــرن ســوم و دوران آلبویــه ،ســلجوقی ،ایلخانــی ،تیمــوری و صفــوی تعلــق دارنــد.
ســفالهای ســلجوقی محوطــه بســیار مشــابه ســفالهای بهدس ـتآمده از کاوش دژ گلخنــدان بومهــن،
ســر خقلعه و قلعهالجــورد و ســفالهای ایلخانــی و تیمــوری نیــز مشــابه نمونههــای بهدس ـتآمده از دژ
گلخنــدان هســتند (فرحانــی 1385 ،و  .)1386ســفالهای ســاده در رنگهــای نخــودی ،قرمــز ،آجــری بــا
نقــوش کنــده ،افــزوده و برجســته مشــابه شــیوههای ســفالگری دورۀ ساســانی اســت کــه در دوران اســامی
نیــز تــداوم یافتــه اســت .در بررســی ســطحی قلعــه یــک قطعــه کاشــی بــا لعــاب ســیاهرنگ مشــاهده شــد کــه
ً
احتمــاال مربــوط بــه تزئینــات داخلــی یکــی از فضاهــای ارگ باشــد .عالوهبــر آن ،در ســطح محوطــه ،قطعــات
ریــز و فــراوان مربــوط بــه ظــروف شیش ـهای ،فلــزی ،آجــر بهابعــاد  ،20×20×4مشــابه آجرهــای بهکاررفتــه
در آبانبــار بخــش عامهنشــین دژ الجــورد (فرحانــی و همــکاران )2027-2049 :1397 ،مشــاهده شــد.
درمجمــوع ،ســفالهای بهدس ـتآمده از ســطح محوطــه ،نشــانگر اســتقرار و ســکونت در قلعــۀ فیروزکــوه از
قــرون اولیــۀ اســامی و تــداوم آن تــا ابتــدای قــرن  10هـ.ق ،.اســت و هیچگونــه ســفالی متعلــقبهبعــد از دورۀ
صفــوی در آن مشــاهده نشــد.
از نوشــتههای مورخیــن و جغرافینویســان نیــز چنیــن اســتنباط میشــود کــه قلعــۀ فیروزکــوه دربنــد
مهــم مازنــدران بهشــمار رفتــه و در روزگار ساســانیان در اختیــار خاندانهــای قدرتمنــد ساســانی مســتقر
در مازنــدران -اســپهبدان طبرســتان -بــوده و پــس از ظهــور اســام تــا قــرن دوم هجریقمــری ،نیــز توســط
آنهــا اداره میشــد .در قــرن ســوم و چهــارم هجریقمــری ،کــه ســادات علــوی در طبرســتان نفــوذ و قــدرت
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تصویر  .8محدودۀ میدان دید مؤثر قلعۀ فیروزکوه با استفاده از نرمافزار ( GISنگارندگان.)1398 ،
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هــدف از پژوهــش حاضــر ،آن بــود کــه بــا ارائــۀ نتایــج بررس ـیهای صورتگرفتــه درخصــوص اســتحکامات
دفاعی کوهســتانی اســتان تهران و بررسـیهای نظاممند ســطحی در قلعه-شــهر فیروزکوه ،تصویر روشــنی
از الگــوی حاکمبــر ســازمان فضایــی ،فــرم و عملکــرد ایــن قلعــه ارائــه گــردد .در نیــل بــه ایــن هــدف تــاش
گردیــد تــا بــا اتــکاء بــه نتایــج مطالعــات میدانــی ،ویژگیهــا و خصوصیــات فضایــی یکــی از شــاخصترین
قــاع ایــن اســتان (قلعــۀ فیروزکــوه) مشــخص و در انطبــاق بــا مــوارد منــدرج در منابــع مکتــوب تاریخــی
مــورد بررســی قــرار گیــرد؛ ســپس بــا اتــکاء بــه منابــع تاریخــی و موادفرهنگــی جمعآوریشــده از عرصــۀ قلعــه،
زمــان تأســیس و ادوار اســتقراری آن مشــخص گردیــد .نتایــج تحقیقــات صورتگرفتــه نشــانداد کــه حــدود
 %40از کل تأسیســات دفاعــی اســتان تهــران در بخــش شــرقی کوهســتانی اســتان و در مجــاورت راههــا و
گذرگاههــای مهــم ،مراکــز جمعیتــی و منابــع آبــی ناحیــۀ فیروزکــوه احــداث گردیــده اســت .ازنظــر عملکــرد،
ً
ً
اغلــب قلعههــا دارای کارکــردی عمدتــا مســکونی-نظامی بــوده و برخــی نیــز عملکــردی صرفــا نظامــی
داشــتهاند .فــرم غالــب در ایــن قلعههــا هندســی نامنظــم اســت .یکــی از مهمتریــن و کهنتریــن محورهــای
ارتباطــی میــان :ری ،طبرســتان ،ســمنان و خراســان بــزرگ از مجــاورت قلعــۀ فیروزکــوه میگذشــت .ایــن
قلعــه کــه یــک مرکــز مهــم نظامی-حکومتــی و بزرگتریــن و مهمتریــن قلعــۀ کوهســتانی اســتان بهشــمار
میرفتــه ،در ادوار مختلــف اســامی بهعنــوان یــک مرکــز نظامــی بســیار مهــم ،از یکســو بهشــدت
موردتوجــه حاکمــان سلســلههای مختلــف حکومتــی ماننــد :ســامانیان ،آلبویــه ،ســلجوقیان ،مغــوالن،
خوارزمشــاهیان ،تیموریــان ،آققویونلوهــا و صفویــان بــوده ،و ازســویدیگــر موردتوجــه حــکام طبرســتان
ً
قرارداشــت؛ بهگونهایکــه در منابــع مکتــوب غالبــا از آن بهعنــوان یکــی از قــاع مهــم طبرســتان یــاد شــده
اســت.
بررســی ســاختار فضایــی قلعــۀ فیروزکــوه روشــن ســاخت کــه ایــن قلعــه از ســه بخــش مختلــف ارگ،
شارســتان و ربــض تشــکیل شــده و بخشهــای آن بــا توجــه بــه فــرم و شــکل کــوه ،از شــرق بــه غــرب
ً
گســترش یافتــه اســت .ارگ در غربیتریــن و بلندتریــن نقطــۀ کــوه و کامــا مســلط و مشــرفبر پیرامــون و دو
قســمت دیگــر اســت و بــا دیوارهــا و بر جهــای قطــوری از ســنگ و مــاط گــچ و ســاروج از ســایر قســمتها
مجــزا شــده اســت .شارســتان قلعــه ،در قســمت مشــرق ،بــا دیــوار قطــوری از سنگالشــه ،خشــت و مــاط گــچ
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زیــادی داشــتند ،ایــن قلعــه تحــت حاکمیــت آنهــا بــود .در روزگار حکومــت ســلجوقیان (قــرن  6هـ.ق ).و
ً
خوارزمشــاهیان (قــرن  7هـ.ق ).قلعــۀ فیروزکــوه غالبــا در اختیــار پادشــاهان فــرق دوم آلباونــد طبرســتان
قــرار داشــت و حاکــم یــا کوتــوال قلعــه ازســوی آنهــا تعییــن میشــد .بــا وجــود آنکــه پادشــاهان ســلجوقی
ً
و خوارزمشــاهی در مقاطعــی موفــق بــه تصــرف قلعــه میشــدند ،ولــی دیرزمانــی نمیگذشــت کــه مجــددا در
اختیــار حــکام طبرســتان قــرار میگرفــت .ایــن موضــوع ،عالوهبــر اهمیــت بــاالی قلعــۀ فیروزکــوه ،نشــانگر
قــدرت و نفــوذ فــراوان ایــن حاکمــان بــوده اســت؛ بهگونهایکــه عالوهبــر مرکــز حکومــت (طبرســتان)،
نواحــی وســیعی از دامنههــای جنوبــی البــرز -ازجملــه فیروزکــوه ،دماونــد ،قصــران ،ری و خــوار-
تحتســیطرۀ آنهــا قــرار داشــت .اگرچــه قلعــۀ فیروزکــوه متعاقــب تصــرف و تخریــب توســط هالکــو اهمیــت
گذشــته خــود را ازدســت داد ،امــا بهدســت چالویــان و ســپس مرعشــیان حیــات آن اســتمرار یافــت ،تــا آنکــه
در دوران تیمــوری و آققویونلوهــا در اختیــار حاکمانــی از طبرســتان قرارگرفــت و تعمیــرات جــدی در آن
صــورت گرفــت و در اواخــر قــرن نهــم هجریقمــری ،مدتــی بــه تصــرف کیاییــان گیــان درآمــد ،و درنهایــت
بــا ظهــور حکومــت صفــوی ،بهدنبــال بــروز برخــی اختالفــات و جنــگ میــان حاکــم وقــت قلعــۀ فیروزکــوه و
یکــی از دستنشــاندگان بنیانگــذار سلســلۀ صفــوی ،ایــن قلعــه در ســال  909هـ.ق ،.توســط شاهاســماعیل
تصــرف و آنچنــان تخریــب شــد کــه هیـچگاه اهمیــت گذشــتۀ خــود را بهدســت نیــاورد و متــروک و خالــی از
ســکنه گردیــد.
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« .1ولفــرام کالیــس» ،محقــق برجســتۀ آلمانــی کــه تحقیقــات گســتردهای دربــارۀ قلعههــای ایــران انجــام داده ،معتقــد اســت کــه یکــی از
قدیمیتریــن دژهــای شناختهشــده در ایــران ،در جنوبغربــی ماکــو در منطقــۀ «راوز» قــرار دارد کــه قریــب بــه  5هــزار ســال قدمــت دارد؛ وی
اعتقــاد دارد کــه ،در ایــران نخســتین گامهــا بــرای ایجــاد اســتحکامات دفاعــی بــا احــداث حصــار پیرامونــی مســاکن گروهــی برداشــته شــده و
تاریــخ ایجــاد مســاکن گروهــی حصــاردار بــه ســه هــزار ســال پیشازمیــاد ،مســیح میرســد (کالیــس 106 :1366 ،و .)113
ً
 .2امــروزه ایــن قلعــه در نــزد اهالــی فیروزکــوه بــا نــام «قلعــۀ فیروزشــاه» مشــهور اســت کــه احتمــاال برگرفتــه از نــام بانــی آن «فیــروز
ساســانی» باشــد.
 .3قلعــۀ فیروزکــوه در قســمت شــمالی درۀ حبلـهرود ،حدفاصــل شــهر گرمســار (خــوار باســتانی) و شــهر فیروزکــوه ،و در مجــاورت راهــی
قــرار دارد کــه بــه بــاور برخــی محققیــن دربنــد معــروف «کاســپی» یــا «خــزر» روزگار هخامنشــیان و اشــکانیان در ابتــدای جنوبــی ایــن دره و
مســیر قــرار داشــته اســت (ر .ک .بــه :پیرنیــا و افســر 64-65 :1370 ،؛ ســتوده و همــکاران78-84 :1367 ،؛ یارشــاطر و همــکاران:1377 ،
 172و  .)175منوچهــر ســتوده ،هفــت دربنــد واق ـعدر مســیر درۀ حبل ـهرود را چنیــن برشــمرده اســت :بنــد اول (دژ اســتوناوند) ،بنــد دوم
(زاغههــا و غارهــا) ،بنــد ســوم (محمودآبــاد یــا کفتــاردره) ،بنــد چهــارم (حسـنآباد یــا سیمیندشــت فعلــی) ،بنــد پنجــم (گذرخانــی یــا سـهرخ
قدیــم) ،بنــد ششــم (انزهــا) و بنــد هفتــم (قلعــۀ فیروزکــوه) (ســتوده و همــکاران.)81-82 :1367،
 .4در انجــام مطالعــات میدانــی ،مختصــات جغرافیایــی قلعههــا برمبنــای  GPSمشــخص و کلیــۀ اطالعــات ســازهای آنهــا
مستندســازی و ثبــت گردیــد .آنــگاه ،در تحلیــل دادههــا ضمــن انطبــاق نتایــج بررس ـیهای میدانــی و اســناد و منابــع مکتــوب از نرمافــزار
 GISنیــز بهرهبــرداری شــد کــه نتایــج آن در نوشــتار حاضــر ارائــه شــده اســت.
 .5بــرای اطالعــات بیشــتر ر .ک .بــه :اعتمادالســلطنه23-33 :1355 ،؛ Kerporter, 1821: 337-365، Coste, 1840: 41؛ کریمــان،
1356 ،1349 ،1345؛ جکســن482-494 :1352 ،؛ Pezard & Bondoux, 1911: 51-64؛ اشــمیت 78-81 :1376 ،و 94-100؛ ســتوده،
 ،136-142 :1362تصاویــر  47تــا 51؛ همــان91-104 :1366 ،؛ ســتوده و همــکاران1367 :؛ کوثــری1370 ،؛ همــان365-406 :1374 ،
و 453-494 :1375؛ مهرکیــان1377 ،؛ قراخانیبهــار224 -207 :1354 ،؛ Adle, 1979: 511-515، Keal, 1979: 537-543 ، Kleiss,
1982: 311-324، Kleiss, 1987: 289-307؛ پازوکیطــرودی1382 ،1381 ،1376 ،؛ مجیــدزاده1389 ،؛ امیــری1380 ،؛ 9-14 :1381؛
باقــری1380 ،؛ 27-38 :1381؛ باغبانکوچــک1380 ،؛ 26-15 :1381؛ مصدقیامینــی1380 ،؛ 258-280 :1381؛ خلعتبــری1380 ،؛
242-257 :1381؛ افرونــد و پوربخشــنده1381 ،؛ پوربخشــنده190-216 :1381 ،؛ حاتمــی1382 ،؛ ســورتیجی1381 ،؛ مــازاده و محمــدی،
1385؛ اســکندری71-109 :1385 ،؛ اســمعیلی57-67 :1386 ،؛ فرحانــی1385 ،؛ 46-52 : 1386؛ همــان 127-152 :1386 ،و :1386
 101-114و 1387؛ کریمیــان و امیــدی1395 ،؛ فرحانــی و همــکاران2049-2027 :1397 ،؛ Rante, 2007: Rantet, 2014: 161-180؛
رانتــه29-42 :1391 ،؛ نعمتــی1387 ،؛  1391و 1394؛ موســوینیا1394 ،؛ موســوینیا و نعمتــی.)189-208 :1395 ،
« .6فیــروز» ،پســر «یزدگــرد» پســر «بهــرام» بــود کــه مــدت  27ســال حکومــت کــرد و در جنــگ بــا «هبطالیــان (هیاطلــه)» شکسـتخورد
و کشــته شــد (طبــری .)628-631 :1375 ،باتوجــه بــه اهمیــت منظقــۀ فیروزکــوه و عبــور شــاهراه مهــم ارتباطــی ری بــه طبرســتان و قومــس
ً
از مجــاورت قلعــۀ فیروزکــوه ،احتمــاال بنیــاد نخســتین ایــن قلعــه مربــوط بــه پیــش از عهــد ساســانیان باشــد.
« .7ویمــه» یــا «دیمــه» یــا «پیرکمــر» ،نــام محوط ـهای باســتانی واق ـعدر  3/5کیلومتــری شمالشــرق قلعــۀ فیروزکــوه در مجــاورت راه
باســتانی ری بــه طبرســتان و ســمنان ،در میــان اراضــی زراعــی ،مهمتریــن و بزرگتریــن محوطــۀ باســتانی شــرق تهــران و مــکان شــهری
باســتانی بههمیــن نــام ،کــه بنابــه اشــارۀ «یاقــوت حمــوی» در قــرن هفتــم هجریقمــری جــزو ربــض قلعــۀ فیروزکــوه بهشــمار میرفــت
(مرتضایــی و فرحانــی.)103-119 :1388 ،
« .8حســن بــن زیــد بــن اســماعیل» معــروف بــه «حالبالحجــارا» و ملقــب بــه «داعیکبیــر» ،سرسلســلۀ علویــان کــه در ســال  250هـ.ق،.
در طبرســتان ظهــور کــرد (ابناســفندیار.)231 :1320 ،
 .9او در اینخصــوص آورده اســت ...« :داعیــان حســن بــن زیــد تــا بدنباونــد و بیروزکــوه و حــدود ری رفتنــد ،جملــۀ مــردم طبرســتان
بیعــت قبــول کــرده ( »...ابناســفندیار.)231 :1320 ،

] [ DOI: 10.30699/PJAS.5.18.133

پینوشت

Downloaded from journal.richt.ir at 8:42 IRDT on Tuesday June 28th 2022

و ســاروج محصــور شــده بــوده اســت .ربــض نیــز دارای حصــاری بــوده کــه بــا گســترش بافــت شــهر از بیــن
رفتــه اســت .اشــارات منــدرج در متــون تاریخــی و بررسـیهای میدانــی نگارنــدگان مؤیــد آن اســت کــه حیــات
و ســکونت در قلعــۀ فیروزکــوه از روزگار پیــش از اســام آغــاز و درطــی قــروم اولیــه و میانــی اســامی تــداوم
داشــته و درنهایــت بــا تصــرف آن توســط بنیانگــذار حکومــت صفــوی ،ســکونت در آن بــه پایــان رســیده و
دیگــر هیـچگاه مورداســتفاده قــرار نگرفتــه اســت .امــروزه بقایــای قلعــۀ فیروزکــوه برفــراز صخــرهای مرتفــع در
مرکــز شــهر بهچشــم میخــورد کــه ماننــد بســیاری از قلعههــای کوهســتانی منطقــه ،بهدلیــل آســیبهای
ً
وارده ،خصوصــا مداخــات انســانی و عــدم انجــام برنامههــای پژوهشــی و اقدامــات حفاظتــی ب هحــال خــود
رهــا شــده و فرآینــد تخریــب آن ،بهویــژه بــا گســترش بافــت مســکونی پیرامــون ،شــتاب بیشــتری نیــز گرفتــه
اســت .ایــن درحالــی اســت کــه حتــی شــهر پــای قلعــه ،نــام و هویــت خــود را از ایــن قلعــه بــه عاریــت گرفتــه و
فیالواقــع میتــوان قلعــۀ فیروزکــوه را کانــون اصلــی شــکلیابی و حافظــۀ تاریخــی شــهر فیروزکــوه بهشــمار
آورد.
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 ابناســفندیار کاتــب ،بهاءالدیــن محمدبــن حســن .)1320( ،تاریــخ طبرســتان .بهتصحیــح :عبــاساقبــال ،بهاهتمــام :محمــد رمضانــی ،تهــران :نشــرکالله خــاور.
 ابودلــف ،مســعربن مهلهــل .)1342( ،ســفرنامۀ ابودلــف در ایــران ،بــا تعلیقــات والدیمیــر مینورســکی.ترجمــۀ ابوالفضــل طباطبایــی ،تهــران :بهمــن.
 اســکندربیک ترکمــان .)1332( ،تاریــخ عال ـمآرای عباســی .جلــد  ،1زیرنظــر :ایــرج افشــار ،تهــران:انتشــارات امیرکبیــر.
 اســکندری ،ســیامک« .)1385( ،بازشناســی کالبــدی قلعــه ایــرج ورامیــن» .ســومین کنگــره تاریــخمعماری وشهرســازی ایران،ارگ بم کرمان .جلد چهارم ،ســازمان میراثفرهنگی و گردشگری(پژوهشــگاه)
صص.109 -71 :
شهــای
 اســمعیلی ،محمداســماعیل« .)1386( ،زنــدان هــارون» .ویژهنامــۀ همایــش پژوه باستانشناســی اســتان تهــران در ســال  ،1385تهــران :پژوهشــکدۀ باستانشناســی ،صــص.64-57 :
شهــای تپهحصــار دامغــان بــا فصلــی دربــارۀ کاخ ساســانی
 اشــمیت ،اریــک فردریــش .)1391( ،کاو تپهحصــار .نوشــتۀ فیســکه کیمبــل ،ترجمــۀ کــوروش روســتایی ،تهــران :ســازمان میراثفرهنگــی و
گردشــگری ،ادارۀ کل میراثفرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری اســتان ســمنان.
 اعتمادالســلطنه ،محمدحســنخان .)1355( ،مطلعالشــمس .جلــد  ،1ویراســتاران :محمــد مقــدم،مصطفــی انصــاری ،زیرنظــر :مجیــد رهنمــا ،بیجــا.
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« .10اردهــن» ( ،)Ardehanکــه در منابــع تاریخــی از دژهــای بســیار مهــم منطقــۀ فیروزکــوه بهشــمار رفتــه ،تاکنــون مــکان آن شناســایی
نشــده اســت .مورخیــن مــکان آنرا حدفاصــل دژ اســتوناوند و قلعــۀ فیروزکــوه ذکــر کــرده و آوردهانــد کــه بــا هجــوم مغــوالن بخشــی از گنجینــۀ
دولــت خوارزمشــاهی بــه ایــن مــکان منتقــل شــد (بــرای آ گاهــی بیشــتر ر .ک .بــه :یاقــوت حمــوی45 :1380 ،؛ زکریاقزوینــی77 :1366 ،؛
مســتوفی494-495 :1362 ،؛ ســتوده .)136 -138 :1362 ،نگارنــدگان ،باتوجــه بــه اشــارات اســناد تاریخــی و بررســیهای میدانــی،
احتمــال میدهنــد کــه قلعــۀ گذرخانــی واقــع بــر بــاالی ارتفاعــات غربــی روســتای گذرخانــی فیروزکــوه ،مــکان دژ اردهــن باشــد.
« .11رکنالدین غورسانجی» فرزند «قطبالدین محمد (سلطانمحمد)» از سالطین خوارزمشاهی.
 .12ایــن کتــاب در ســال  885هــ.ق ،.در دو جلــد بــه رشــتۀ تحریــر درآمــد و از کتــب ارزشــمند در جهــت شــناخت اوضــاع سیاســی،
اجتماعــی و فرهنگــی عصــر تیمــوری اســت.
 .13مطالــب ایــن کتــاب -کــه در زمــان «ســلطان احمدخــان کیایــی» در ســالهای  922هــ.ق ،.تألیــف شــده -تاریــخ حــوادث
چهلســالۀ گیــان از  880تــا  920هــ.ق ،.را دربــر میگیــرد.
 .14کتــاب مزبــور در ابتــدای قــرن یازدهــم هجریقمــری در ســال  1074هـ.ق ،.بــه رشــتۀ تحریــر درآمــده اســت و دربــر دارنــدۀ وقایــع
ســالهای  885-908هـ.ق .اســت.
 .15دژ گلخنــدان واقـعدر غــرب فیروزکــوه و پنــج کیلومتــری جنــوب شــهر بومهــن ،و دژ اســتوناوند واقـعدر جنــوب فیروزکــوه و ابتــدای
جنوبــی درۀ حبل ـهرود ،از قــاع بســیار مهــم ناحیــۀ کوهســتانی جنــوب البــرز بهشــمار میرفتنــد کــه بههمــراه قلعــۀ فیروزکــوه در نبــرد میــان
شاهاســماعیل اول و امیرحســین کیایچــاوی حاکــم منطقــۀ فیروزکــوه و دماونــد ،تصــرف و تخریــب شــدند (ر .ک .بــه :اســکندربیک
ترکمــان29-30 :1332 ،؛ خواندمیــر 640 :1353 ،و  653-654و 340-343؛ عالــمآرای شاهاســماعیل.)116-120 :1349 ،
 .16اعتمادالســلطنه آورده اســت ...« :شــهر فیروزکــوه منقســم بــه ســه قســمت اســت ...قســمت اول در ســمت شمالیســت کــه محــاذی
تنگــه واقــع شــده .قســمت دویــم ،طــرف شمالشــرقی اســت کــه در دامنــۀ تــل مرتفــع شــرقی اســت .قســمت ســیم ،در جانــب مغــرب و روبــه
جنــوب شــرقی اســت و در دامنــۀ کــوه شــمالغربی ...از قراریکــه معلــوم میشــود شــهر فیروزکــوه را چهــار دروازه یــا چهــار مخــرج و مدخــل
بــوده اســت؛ یکــی ،مدخــل تنگــۀ شــمالی کــه مجــرای رودیســت کــه از تنگــۀ واشــی میآیــد .دیگــری ،درۀ کــه چمــن گورســفید داخــل آن
میشــود .ســیم ،دروازۀ جنوبــی کــه گردنــۀ راه ســمنان اســت .چهــارم ،دروازۀ غربــی کــه درۀ مجــرای رودخانــه اســت ،بســمت خــوار »...
(اعتمادالســلطنه.)26-29 :1355 ،
 .17ابودلــف در نیمــۀ نخســت قــرن چهــارم (حــدود  341هــ.ق ).دربــارۀ ویمــه آورده...« :در ویمــه در روزهــای معینــی از ســال (در
حــدود ســه مــاه) شــب و روز بــاد ســختی م ـیوزد ...مــردم ایــن شــهر هنــگام وزش بــاد بــه کوهــی در آن نزدیکــی پناهنــده میشــوند»...
(ابودلــف .)76 :1342 ،حدودالعالــم نیــز بــه ســرمای زیــاد ایــن ناحیــه اشــاره کــرده اســت (حدودالعالــم.)86 :1352 ،
 .18آبانبــار قســمت ارگ کــه در اثــر حفــاری غیرمجــاز نمایــان شــده ،فضایــی مستطیلشــکل بــه ابعــاد  4×3/5متــر کــه در دل صخــره
کنــده شــده و ســپس بــا دیــواری از ســنگ و مــاط گــچ دیوارچینــی شــده و ســطوح داخلــی آن نیــز بــا مــاط ســاروج انــدود شــده اســت .در
قســمت مرکــزی شارســتان قلعــه نیــز آبانبــاری دسـتکند و مســتطیل کــه باابعــاد  x3x37متــر در دل ســطح شــیبدار صخــره ایجــاد شــده
ً
و احتمــاال یخــدان اســت (تصویــر  :7ب) نمونههــای مشــابه ایــن یخــدان در قلعــۀ الجــورد نیــز مشــاهده شــده اســت (فرحانــی و همــکاران،
.)2027-2049 :1397
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 اعتمادالســلطنه ،محمدحســنخان .)1368( ،مراتالبلــدان .جلــد دوم ،بهکوشــش :عبدالحســیننوائــی و میرهاشــم محــدث ،تهــران :انتشــارات دانشــگاه تهــران.
 اعتمادالســلطنه ،محمدحســنخان .)1373( ،التدویــن فیاحــوال جبــال شــروین .تصحیــح وپژوهــش :مصطفــی احمــدزاده ،تهــران :انتشــارات فکــرروز.
 افرونــد ،قدیــر؛ و پوربخشــنده ،خســرو« .)1381( ،گــزارش پژوهشــی بررســی و شناســایی آثــار باســتانیو تاریخی-فرهنگــی حــوزۀ فرمانــداری ری» 4 .جلــد ،مرکــز اســناد پژوهشــگاه میراثفرهنگــی و گردشــگری،
(منتشــر نشــده).
 امیــری ،احمــد« .)1380( ،گــزارش پژوهشــی بررســی و شناســایی آثــار باســتانی و تاریخی-فرهنگــیحــوزۀ فرمانــداری اسالمشــهر» .مرکــز اســناد پژوهشــگاه میراثفرهنگــی و گردشــگری( ،منتشــر نشــده).
 امیــری ،احمــد« .)1381( ،معرفــی اجمالــی اسالمشــهر و آثــار تاریخی-فرهنگــی آن» .پژوهشــنامۀ دفتــرپنجــم ،تهــران :اداره کل میراثفرهنگــی اســتان تهــران ،صــص.14-9 :
 بارتولــد ،والدیمیرویــچ .)1372( ،تذکــرۀ جغرافیــای تاریخــی ایــران .ترجمــۀ حمــزه ســردادور ،تهــران:انتشــارات تــوس.
 باغبانکوچــک ،غالمعلــی« .)1380( ،گــزارش پژوهشــی بررســی و شناســایی آثــار باســتانی و تاریخــی-فرهنگــی حــوزۀ فرمانــداری پاکدشــت» .مرکــز اســناد پژوهشــگاه میراثفرهنگــی و گردشــگری( ،منتشــر
نشــده).
 باغبانکوچــک ،غالمعلــی« .)1381( ،معرفــی اجمالــی پاکدشــت و فهرســت آثــار تاریخی-فرهنگــیآن» .پژوهشــنامۀ دفتــر پنجــم ،تهــران ،اداره کل میراثفرهنگــی اســتان تهــران ،صــص.26-15 :
 باقری،محســن« .)1380( ،گــزارش پژوهشــی بررســی و شناســایی آثــار باســتانی و تاریخی-فرهنگــیحــوزۀ فرمانــداری ربــاط کریــم» .مرکــز اســناد پژوهشــگاه میراثفرهنگــی و گردشــگری( ،منتشــر نشــده).
 باقــری ،محســن« .)1381( ،معرفــی اجمالــی ربــاط کریــم و فهرســت آثــار تاریخی-فرهنگــی آن».پژوهشــنامۀ دفتــر پنجــم ،تهــران :اداره کل میراثفرهنگــی اســتان تهــران ،صــص.38-27 :
تشــده ایــران در فهرســت آثــار ملــی کشــور.
 پازوکــی ،ناصــر؛ و شــادمهر ،عبدالکریــم .)1384( ،آثــار ثب تهــران :انتشــارات ســازمان میراثفرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری کشــور.
 پازوکــی ،ناصــر؛ فرحانــی ،علــی؛ و حیــدری ،احمــد« .)1381( ،گــزارش گمانهزنــی ،تعییــن حریــم ونشــانهگذاری تپههــای تاریخــی فیروزکــوه» 2 .جلــد ،تهــران :مرکــز اســناد پژوهشــگاه میراثفرهنگــی و
گردشــگری (منتشــر نشــده).
 پازوکیطــرودی ،ناصــر .)1376( ،اســتحکامات دفاعــی در ایــران دورۀ اســامی .تهــران :ســازمانمیراثفرهنگــی کشــور (پژوهشــگاه).
 پازوکیطــرودی ،ناصــر1381( ،الــف) ،آثــار تاریخــی فیروزکــوه (جغرافیــای تاریخــی و معرفــیمحوط ههــای باســتانی و بناهــای تاریخــی -فرهنگــی) .تهــران :ادارۀ کل میراثفرهنگــی اســتان تهــران.
 پازوکیطــرودی ،ناصــر1381( ،ب) .آثــار تاریخــی دماونــد (جغرافیــای تاریخــی و معرفــی محوطههــایباســتانی و بناهــای تاریخــی -فرهنگــی) .تهــران :ادارۀ کل میراثفرهنگــی اســتان تهــران.
 پازوکیطــرودی ،ناصــر .)1382( ،آثــار تاریخــی شــمیران .جلــد اول :لواســان و رودبــار قصــران(جغرافیــای تاریخــی و معرفــی محوطههــای باســتانی و بناهــای تاریخی-فرهنگــی) .تهــران :ادارۀ کل
میراثفرهنگــی اســتان تهــران.
 پوربخشــنده ،خســرو« .)1381( ،معرفــی اجمالــی ری و فهرســت آثــار تاریخی-فرهنگــی آن».پژوهشــنامه دفتــر پنجــم ،تهــران :اداره کل میراثفرهنگــی اســتان تهــران ،صــص.216-190 :
 پیرنیــا ،محمدکریــم؛ و کرامـتاهلل افســر .)1370( ،راه و ربــاط .تهــران :ســازمان میراثفرهنگــی کشــورورامین.
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 ثعالبینیشــابوری ،عبدالملــک بــن محمدبــن اســماعیل .)1368( ،تاریــخ ثعالبــی مشــهور بــهغرراالخبارملــوک الفــرس و ســیرهم .جلــد اول ،ترجمــۀ محمــد فضائلــی ،تهــران :نشــر نقــره.
 جکســن ،ابراهــم .و .ویلیامــز .)1352( ،ســفرنامۀ جکســن (ایــران در گذشــته و حــال) .ترجمــۀ منوچهــرامیــری و فریــدون بــدرهای ،تهــران :خوارزمی.
 حاتمی ،ابوالقاسم« .)1382( ،گزارش پژوهشی بررسی و شناسایی آثار باستانی و تاریخی -فرهنگیحوزۀ فرمانداری ورامین 2 .جلد ،مرکز اسناد پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری( ،منتشر نشده).
 حافــظ ابــرو ( .)1372زبدةالتواریــخ .جلــد اول ،مقدمــه ،تصحیــح و تعلیقــات :ســیدکمالحاجســیدجوادی ،تهــران :نشــر نــی.
 حــدود العالــم مــن المشــرق الــی المغــرب .)1352( .بهتصحیــح :ســیدجاللالدین تهرانــی ،تهــران:مطبعــۀ مجلســی.
 حمویبغــدادی ،یاقــوت .)1362( ،برگزیــدۀ مشــترک یاقــوت حمــوی .ترجمــۀ محمدپرویــنگنابــادی ،تهــران :امیرکبیــر.
 خلعتبــری ،محمدرضــا« .)1381( ،معرفــی اجمالــی ورامیــن و فهرســت آثــار تاریخی-فرهنگــی آن».پژوهشــنامه دفتــر پنجــم ،تهــران :اداره کل میراثفرهنگــی اســتان تهــران ،صــص.257-242 :
 خلعتبــری ،محمدرضــا« .)1380( ،گــزارش پژوهشــی بررســی وشناســایی آثــار باســتانی و تاریخــیفرهنگــی حــوزۀ فرمانــداری ورامیــن» 3 .جلــد ،مرکــز اســناد پژوهشــگاه میراثفرهنگــی و گردشــگری،(منتشــر نشــده).
 دایســون ،رابــرت« .)1351( ،ســاختمان حریــقزدۀ تپهحصــار» .ضمیمــۀ باستانشناســی و هنــرایــران ،شــمارۀ  9و  ،10تهــران :وزارت فرهنــگ و هنــر ،ادارۀ کل باستانشناســی و فرهنــگ عامــه.
 رانتــه ،روکــو« .)1391( ،شــهر ایرانــی ری ،مــدل شــهری و معمــاری نظامــی (تدافعــی)» .ترجمــۀ هانیــهشــیخی نارانــی ،اثــر ،شــمارۀ  ،59تهــران :پژوهشــگاه میراثفرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری ،صــص:
.42-29
 رجــبزاده ،هاشــم« .)1393( ،چنگیزیــان» .تاریــخ جامــع ایــران ،جلــد  ،9زیرنظــر :کاظــمموســویبجنوردی ،تهــران :مرکــز دایرةالمعــارف بــزرگ اســامی ،صــص.455-786 :
 روملــو ،حســن .)1349( ،احس ـنالتواریخ .بهاهتمــام :عبدالحســین نوائــی ،تهــران :بنــگاه ترجمــه ونشــر کتــاب.
 ستوده ،منوچهر .)1362( ،قالع اسماعیلیه در رشتهکوههای البرز .تهران :انتشارات طهوری. ســتوده ،منوچهــر« .)1366( ،قــاع» .معمــاری ایــران در دورۀ اســامی .جلــد  ،1بهکوشــش:محمدیوســف کیانــی ،تهــران :جهــاد دانشــگاهی ،صــص.91-104 :
 ســتوده ،منوچهــر؛ مهریــار ،محمــد؛ و کبیــری ،احمــد .)1367( ،اســتوناوند (دژی کــه ســه هــزار وهشــتصد ســال از عمــر آن میگــذرد) .تهــران :مؤسســۀ فرهنگــی جهانگیــری.
 ســمرقندی ،کمالالدیــن عبدالــرزاق .)1353( ،مطلــع ســعدین و مجمــع بحریــن .جلــد اول،بهاهتمــام :عبدالحســین نوائــی ،تهــران :انتشــارات طهــوری.
 ســورتیجی ،ســامان .)1381( ،قــاع باســتانی مازنــدران (از رود ســورخانی تــا جرکلبــاد) .تهران :ســازمانمیراثفرهنگــی کشــور.
 طبــری ،محمدبــن جریــر .)1375( ،تاریــخ طبــری یــا تاریــخ الرســل و الملــوکو جلــد دوم ،ترجمــۀابوالقاســم پاینــده ،تهران:اســاطیر.
 ظهیرالدیننیشابوری ،خواجه امام .)1322( ،سلجوقنامه .تهران :کاللۀ خاور. عالــمآرای شاهاســماعیل .)1349( ،تصحیــح و تعلیــق اصغــر منتظرصاحــب .تهــران :علمــی وفرهنگــی.
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 عریــان ،مرضیــه« .)1374( ،قــاع اســامی» .مجموعــه مقــاالت کنگــرۀ تاریــخ معمــاری و شهرســازیایــران ،ارگ بــم .جلــد اول ،تهــران :ســازمان میراثفرهنگــی کشــور ،صــص.305-312 :
 غفاریقزوینــی ،قاضیاحمــد .)1343( ،تاریــخ جهــانآرا .بهکوشــش :مجتبــی مینــوی ،تهــران:کتابفروشــی حافــظ.
نشــناختی دژ
 فرحانــی ،علــی1385 ( ،ب)« .دســتاوردهای فصــل نخســت پژوهشهــای باستا گلخنــدان» .گزارشهــای باستانشناســی  ،6تهــران :پژوهشــکدۀ باستانشناســی ،صــص.127-152 :
 فرحانــی ،علــی؛ رحیمــی ،قاســم؛ و یوســفیان ،حامــد« .)1397( ،بررســی باستانشــناختی دژ الجــوردفیروزکــوه» .مجموعــه مقــاالت دومیــن همایــش ملــی باستانشناســی ایــران ،دانشــگاه مازنــدران ،صــص:
.2027-2049
 فرحانــی ،علــی 1387( ،الــف)« .گــزارش ســاماندهی و گمانهزنــی بهمنظــور تعییــن عرصــه و حریــمدژگل خنــدان بومهــن» .مرکــز اســناد پژوهشــکدۀ باستانشناســی( ،منتشــر نشــده).
 فرحانــی ،علــی 1385( ،الــف)« .گــزارش فصــل اول پژوهشهــای باستانشناســی دژگل خنــدانبومهــن) .مرکــز اســناد پژوهشــکدۀ باستانشناســی( ،منتشــر نشــده).
 فرحانــی ،علــی1387( ،ب)« .گــزارش کاوش الیهنــگاری دژ گلخنــدان بومهــن» .مرکــز اســنادپژوهشــکدۀ باستانشناســی( ،منتشــر نشــده).
 قراخانیبهــار ،حســن« .)1354( ،دژ گلخنــدان و بقعــۀ ســلطان مطهــر» .بررس ـیهای تاریخــی،شــمارۀ  ،5ســال  ،9صــص224-207 :
 قزوینــی ،زکریــا بــن محمدبــن محمــود .)1366( ،آثارالبــاد و اخبارالعبــاد .ترجمــۀ عبدالرحمــنشــرفکندی (هــژار) ،تهــران :مؤسســۀ علمــی اندیشــه جــوان.
 کریمــان ،حســین .)1345( ،ری باســتان .مجلــد اول (مباحــث جغرافیــای شــهر بــه عهــد آبــادی)،طهــران :انجمــن آثــار ملــی ایــران.
 کریمــان ،حســین .)1349( ،ری باســتان .مجلــد دوم( ،مذهــب و تاریــخ و رجــال و نواحــی ری باســتانیــا ســوابق پهنــه طهــران و دیههــای کهــن آن) .طهــران :انجمــن آثــار ملــی ایــران.
 کریمان ،حسین .)1356( ،قصران (کوهسران) 2 .جلد ،تهران :انجمن آثار ملی ایران. کریمیــان ،حســن؛ و امیــدی ،کاظــم .)1395( ،قلع ههــای حکمرانــان محلــی ناحیــۀ زا گــرس .تهــران:امیــد مجــد.
 کریمیانسردشــتی ،نــادر« .)1378( ،تاریــخ ربــاط در اســام و ایــران» .مجموعه مقــاالت دومین کنگرۀتاریــخ معمــاری و شهرســازی ایــران ،ارگ بــم ،جلــد دوم ،تهــران :ســازمان میراثفرهنگــی و گردشــگری
(پژوهشــگاه) ،صــص.515-550 :
 کالویخــو ،روی گونســالس دو .)1366( ،ســفرنامۀ کالویخــو .ترجمــۀ مســعود رجبنیــا ،تهــران:انتشــارات علمــی و فرهنگــی.
 کالیــس ،ولفــرام« .)1366( ،قــاع» .ترجمــۀ علیرضــا مهینــی ،معمــاری ایــران در دورۀ اســامی،بهکوشــش :محمدیوســف کیانــی ،تهــران :جهــاد دانشــگاهی ،صــص.105-128 :
تهــای ایران ،بهکوشــش :محمدیوســف
 کوثــری ،یحیــی« .)1374( ،ری پایتخــت حکومتــی» .پایتخ کیانــی ،تهــران :ســازمان میراثفرهنگی کشــور ،صــص.406-365 :
 کوثری،یحیــی« .)1370( ،گــزارش گمانهزنــی قلعهگبــری» 2 .جلــد ،مرکــز اســناد پژوهشــگاهمیراثفرهنگــی و گردشــگری( ،منتشــر نشــده).
 کوثــری ،یحیــی« .)1374( ،پژوهشــی در قلعهگبــری ری باســتان» .مجموعــه مقــاالت کنگــرۀ تاریــخمعمــاری و شهرســازی ایــران ،ارگ بــم ،جلــد ســوم ،تهــران :ســازمان میراثفرهنگــی کشــور ،صــص-453 :
.494
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 کیانی ،محمدیوسف .)1379( ،تاریخ هنر معماری ایران در دورۀ اسالمی .تهران :سمت. الهیجــی ،علــی بــن شــمسالدین بــن حاجــی حســین .)1352( ،تاریــخ خانــی .تصحیــح و تحشــیۀمنوچهــر ســتوده ،تهــران :بنیــاد فرهنــگ ایــران.
 مجیدزاده ،یوسف .)1368( ،آغاز شهرنشینی در ایران .تهران :مرکز نشر دانشگاهی. مجیــدزاده ،یوســف .)1389( ،کاوشهــای محوطــۀ باســتانی ازبکــی 2 .جلــد ،تهــران :ادراه کلمیراثفرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری اســتان تهــران،
 مرتضایــی ،محمــد؛ و فرحانــی ،علــی« .)1388( ،پژوهشــی باستانشــناختی پیرامــون تعییــن جایــگاهشــهر باســتانی ویمــه یــا دیمــه» .مجلــۀ مطالعــات باستانشناســی ،دورۀ  ،1شــمارۀ  ،2پاییــز و زمســتان
 ،1388صــص.103-119 :
 مرعشــی ،میرتیمــور .)1356( ،تاریــخ خانــدان مرعشــی مازنــدران .تصحیــح :منوچهــر ســتوده ،تهــران:انتشــارات بنیــاد فرهنــگ ایــران.
 مرعشــی ،میرســیدظهیرالدین .)1361( ،تاریــخ طبرســتان و رویــان و مازنــدران .بهکوشــش:محمدحســین تســبیحی ،تهــران :انتشــارات شــرق.
 مستوفیقزوینی ،حمداهلل .)1320( ،نزهةالقلوب .تصحیح :محمدعلی فروغی ،بیجا. مســتوفیقزوینی ،حمــداهلل .)1362( ،تاریــخ گزیــده .بهاهتمــام :عبدالحســین نوایــی ،تهــران:انتشــارات امیرکبیــر.
مصدقیامینــی ،فرشــید« .)1381( ،معرفــی اجمالــی شــهریار و فهرســت آثــار تاریخی-فرهنگــی آن».
پژوهشــنامۀ دفتــر پنجــم ،تهــران :اداره کل میراثفرهنگــی اســتان تهــران ،صــص.280-258 :
 مصدقیامینی ،فرشید« .)1380( ،گزارش پژوهشی بررسی و شناسایی آثار باستانی و تاریخی-فرهنگیحوزۀ فرمانداری شهریار 2 .جلد ،مرکز اسناد پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری( ،منتشر نشده).
 مــازاده ،کاظــم؛ و محمــدی ،مریــم .)1385( ،دایرةالمعــارف بناهــای تاریخــی ایــران در دورۀ اســامی« ،6قــاع و اســتحکامات دفاعــی» .تهــران :پژوهشــگاه فرهنــگ و هنــر اســامی ،ســورۀ مهــر.
 موســوینیا ،ســیدمهدی« .)1394( ،بررســی باستانشناســی قلعهایــرج ورامیــن؛ تاریخگــذاری وکاربــری» .رســالۀ دکتــری باستانشناســی ،دانشــگاه تهــران (منتشرنشــده).
 موســوینیا ،ســیدمهدی؛ و نعمتــی ،محمدرضــا« .)1395( ،بررســی باستانشناســی قلعهایــرجورامیــن؛ تاریخگــذاری و کاربــری» .مجلــۀ مطالعــات باستانشناســی ،دورۀ  ،8شــمارۀ  ،2صــص.189-208 :
 مهجوری ،اسمعیل .)1381( ،تاریخ مازندران .جلد اول ،تهران :انتشارات توس. مهرکیــان ،جعفــر« .)1377( ،گــزارش مقدماتــی فصــل دوم کاوشهــای باستانشناســی تپــه واوان».مرکــز اســناد پژوهشــگاه میراثفرهنگــی و گردشــگری( ،منتشــر نشــده).
 میرخوانــد ،میرمحمدبــن ســیدبرهانالدین .)1339( ،تاریــخ روضةالصفــا .جلــد  ،6تهــران :انتشــاراتخیام.
 نعمتــی ،محمدرضــا« .)1391( ،گــزارش مقدماتــی طــرح پژوهشــی فصــل دوم کاوش قلعهایــرجورامیــن» .مرکــز اســناد پژوهشــکدۀ باستانشناســی( ،منتشــر نشــده).
 نعمتــی ،محمدرضــا« .)1394( ،گــزارش مقدماتــی طــرح پژوهشــی فصــل ســوم پژوهشهــایباستانشناســی قلعهایــرج پیشــوا» .مرکــز اســناد پژوهشــکدۀ باستانشناســی( ،منتشــر نشــده).
 نعمتــی ،محمدرضــا« .)1387( ،گــزارش مقدماتــی گمانهزنــی بهمنظــور تعییــن عرصــه و حریــم،الیهنــگاری و ســاماندهی دروازۀ شــرقی قلعهایــرج ورامیــن» .مرکــز اســناد پژوهشــگاه میراثفرهنگــی و
گردشــگری( ،منتشــر نشــده).
 یارشــاطر ،احســان و همــکاران .)1377( ،تاریــخ ایــران از ســلوکیان تــا فروپاشــی دولــت ساســانیان.جلــد ســوم ،قســمت دوم ،گردآورنــده :احســان یارشــاطر ،ترجمــۀ حســن انوشــه ،تهــران :انتشــارات امیرکبیــر.
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