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 چکیده
 ما به ،اندداشته عهده بر را آن مرکز یژهوبه اصفهان پهنه کنترل کهمشرف بر دشت اصفهان  ارتفاعات در یجادشدها آثارشناخت 

 جهانسرزمین ایران و  هایبخش ترینمهم از یکی عنوانبه را اصفهان خوره مرکز وضعیت بتوانیم جامع نگاه با تا کندمی کمک

های میدانی هجده نمونه از قالع و استحکامات ای و بررسیدر مقاله حاضر با کمک از تصاویر ماهواره. دهیم قرار یموردبررس اسالم

در کنار  پیوند هم عناصرناسایی و بررسی این . با شاست شدهییشناسااند که بر رستاق جی اشراف داشتهمرکز خوره اصفهان 

ها دژ تنها قلعه مربوط به دشت اصفهان نبوده و این قلعه در تمامی دورهمنابع مکتوب مشخص گردید قلعه شاه وتحلیلیهتجز

راکز ارتباطی که با یکدیگر و با مها و کنترل راهشبکه قالع اصفهان با همچنین مشخص شد اهمیت یکسانی نداشته است. 

. این آثار که اندداشته راها شعاع دید آن ساکنان و یا کنترل امنیت ینتأمامکان  یخوببهند کردبرقرار میق مختلف طر ازجمعیتی 

یابی شهرهای اصلی خوره اصفهان مکاندر  یجادشدهاوضعیت خاص توپوگرافیک دشت اصفهان و ارتفاعات اطراف آن  واسطهبه

 از بهتری فهممنجر به  هاآنکه شناخت  دانردهای ایفا کنقش عمدههای هر دو شهر شاخصه یریگشکلو یعنی شهر جی و یهودیه 

 یژهوبهها، گذاری دقیق آنها و تاریخگرچه فهم زمان ساخت محوطهخواهد شد.  ختلفم هایدوره در اصفهان شناختیباستان پهنه

توان مطرح کرد که منابع مکتوب می بنا بر شناسی است اماهای باستاناوشوضعیت قالع در دوران قبل از اسالم، نیاز به انجام ک

 اند.هایی به حیات خود ادامه دادهگیری ایران واحد با فراز و نشیبها در دوران اسالمی تا دوران صفویه و شکلمحوطه
 

 نگی اصفهان، منظر فرهاصفهان، قالع کوهستانی، رستاق جی، شهر جی، شهر یهودیه :یکلیدهای واژه

                                                           
ی نویسنده مسئول:رایانامه                                                                                                      .shojaei@aui.ac.irA 
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 . مقدمه1

محافظت از  هاآنکه از کارکردهای شاخص  یجادشدهاای از قالع و استحکامات در مرکز خوره اصفهان شبکه

این آثار با اشرافی که بر دشت داشته و ارتباطی  .استها بوده های ارتباطی منتهی به آنمراکز جمعیتی و راه

امنیت را در محدوده وسیعی از خوره  ینتأمامکان  یخوببهند کردکه با همدیگر در مواقع لزوم برقرار می

 واسطهبهقالع و استحکامات که . اندداشتهها های منتهی به آنو راهشهرهای جی و یهودیه  یژهوبهاصفهان 

اند در شناخت گذشتگان از وضعیت خاص توپوگرافیک دشت اصفهان و ارتفاعات اطراف آن به وجود آمده

به اصفهان به  گذاری آننام ازجملههای هر دو شهر گیری شاخصهرهای جی و یهودیه و شکلیابی شهمکان

وسعت  واسطهبهدژ قالع تنها قلعه شاهشبکه در میان  .)ادامه( اندای ایفا کردهنقش عمده معنای محل سپاهیان

اند. بر مطالعه شدهو منفرد دی مور صورتبهو برخی از دیگر قالع  قرارگرفته موردتوجه ماندهیباقزیاد و آثار 

در مرحله شناخت پهنه فرهنگی مرکز اصفهان و چگونگی محافظت از آن است که  هدف مقاله اخیراین اساس 

در مرحله مرکز خوره اصفهان و های ارتباطی منتهی به راهو شناسایی مجموعه قالع و استحکامات با نخست 

میزان اهمیت تخمین همچنین نقاط جمعیتی و بر هم دیگر و  ها برمحوطهی اشراف این گچگون بافهمبعد 

منابع مکتوب اعم از متون  برای رسیدن به این اهداف .آیدبه دست میهای مختلف اسالمی در دورهها آن

 و فهم شناخت منظوربههای میدانی بررسیبا آن  زمانهمقرار گرفت و  مطالعه موردجغرافیایی و تاریخی 

انجام شد. برخی از قالع  GISهای و تحلیل ازدورسنجشابزارهای اطالعات افراد محلی، از مک با ک ،هامحوطه

توان به اثر می هاآنکه در میان  اندقرارگرفته موردمطالعهموردی  صورتبه تاکنونو استحکامات اصفهان 

عات دیگری توسط محمد مهریار، دژ اشاره کرد. عالوه بر این مطالارزشمند کارو میناسیان در رابطه با قلعه شاه

تنها به یک  هاآندر ارتباط با تعدادی از قالع صورت گرفته که در همگی زاد ژاله کمالیرضا جعفری زند و علی

مهریار، ؛ Minasian, 1971; Stern, 1971 )است شدهپرداختهنمونه و یا آثار یک محدوده از ارتفاعات اصفهان 

شبکه قالع و  اخیر با پرسش اصلی چگونگی ساختار. مطالعه (13901381د، ؛ جعفری زند، ؛ کمالی زا1379

 ها در حفاظت از شهرهای اصفهان تالش کرد تا اهداف فوق را محقق کند.استحکامات و نقش آن

ها به قرار گرفت که در این نوشته آن یموردبررسمحوطه شناسایی و  هجدههای اطراف رستاق جی در کوه

 مسکونی مفصل فضاهای کوهستانی قالع از . منظور(1)نقشه  اندشدهیبنددستهستحکامات قالع و ا دسته دو

 ساختارها این و بوده کوه از مشخصی بخش در دفاعی و دیوارهای برج ،انبارهاآب ها،اتاق شامل یجادشدها

 نیز وهستانیک از استحکامات اند. مرادکردهفراهم می طوالنی مدت برای را کثیری افراد زندگی امکان

 بدون منفرد دیوارهای شامل در ارتفاعات یجادشدها فضاهای مختصر و کوه هایصخره در یجادشدها تغییرات

 که بوده محدود پذیرش جمعیت برای شدهاحداث اتاق دو یا یک یتدرنها یا و منفرد برج یا و اقامت محل

اسایی قالع و استحکامات با پیمایش در بودند. در شن شدهاحداث کارکردهای شبکه قالع تکمیل منظوربه

، تحلیل (Minasian, Caro Owen, back endpaper) ارتفاعات و استفاده از کروکی آقای کارو اوئن میناسیان

 های افراد محلی اعم ازمیالدی و راهنمایی 1961و  1960های ا مربوط به سالای کرونتصاویر ماهواره

. همچنین با اندشدهییشناسا هامحوطهکوهنوردان و شکارچیان محل دقیق و چگونگی پراکندگی 

ها وجود داشت هایی در آنای فوق، ارتفاعاتی که پتانسیل ایجاد چنین محوطهتصاویر ماهواره وتحلیلیهتجز

 .(1)نقشه  مشخص شدند
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ها بر اساس موقعیت جغرافیایی نسبت به آن ،ارتباطیهای برای فهم بهتر از پراکندگی قالع و استحکامات و راه

الزم به ذکر است که نبودن ارتفاعات در سمت  .(1، نقشه 1)جدول  اندشدهیمتقسدر چهار دسته  رستاق جی

ها در دیگر جهات کرد و موقعیت آنشمال رستاق جی مانعی در عملکرد قالع و استحکامات ایجاد نمی

مسیر ارتباطی از  شد.پوشش داده می یخوببههای ارتباطی آن بود که دشت شمال اصفهان و راه یاگونهبه

شد که با توجه به بیابانی بودن طول مسیر و استقرار راهزنان عبور از آن در شمار شمال به ری منتهی می

 .(402-404 :لحوق؛ ابن229: 1927؛ اصطخری، 152 :رستهابن)آمد می حساببه پرخطرمسیرهای 
 

 : قالع و استحکامات مشرف بر مرکز خوره اصفهان1جدول 

 

های ارتباطی کامات در سطح کالن نقش قالع در محافظت و کنترل مراکز جمعیتی، راهحدر مطالعه قالع و است

در مقیاس کوچک شناخت وضعیت  و ها بررسی شددیگر و با دشت اطراف آنها با همو چگونگی ارتباط آن

قرار گرفت.  مدنظرها، ها و اتاقارها، برجانبها و ساختارهای مختلف اعم از دیوارها، آبامروزی محوطه

با در نظر گرفتن مجموعه عناصر هم پیوند اعم از قالع و استحکامات کوهستانی، دشت اصفهان،  ترتیبینابه

پهنه مرکز خوره اصفهان را روشن  در یجادشدهاساختارهای های ارتباطی تالش شده تا مراکز جمعیتی و راه

های در بررسی شدهیهتههای با استفاده از عکس طرفیکازد کالن قالع و استحکامات، کرد. در ارتباط با کارکر

ای، از تصاویر ماهواره شدهیهتههای ارتفاعی رقومی ای و مدلمیدانی و از طرف دیگر استفاده از تصاویر ماهواره

نگی امکان برقراری ارتباط ، چگوIdrisiو  G.I.S افزارنرمتابع تحلیلی قابلیت دید در  یریکارگبههمچنین 

 (Aster) ای سنجنده استر. برای این تحلیل از تصاویر ماهوارهقرار گرفت یموردبررسبین قالع و استحکامات 

متر  18متر و دقت ارتفاعی  30تفکیک زمین  باقدرتاز تصاویر استر  شدهاستخراجو مدل ارتفاعی رقومی 

با شاتل راداری  شدهبرداشتهای ارتفاعی رقومی و داده (USGS)شناسی امریکا ن زمینتوسط سازما شدهیهته

(SRTM)  توسطUSGS 16متر و دقت ارتفاعی  90تفکیک زمینی  باقدرت  متر استفاده شد. سپس محدوده

، مشخص شد تا معلوم شدهییشناسامات قابل دید از هر یک از قالع و استحکامات تا دورترین قلعه یا استحکا

اند امکان برقراری ارتباط داشته هامحوطهبا چه تعدادی از دیگر از  شدهییشناسا یهامحوطهاز  هرکدامگردد 

برای نمونه محدوده قابل دید از های ارتباطی به چه صورت بوده است. ها بر مراکز جمعیتی و راهو اشراف آن

شود و مشخص می نشان داده شد 3را دارد در نقشه  ترین ارتفاعها کمدیگر محوطه قلعه آتشگاه که نسبت به

 غرب جنوب غرب جنوب شرق

 های منفردکوه ماهدشت کوهرشته

قلعه کوه 

 نقَهجاورستا
 قلعه آتشگاه ستمرُاستحکامات تَخت ژدقلعه شاه هقلعه سَختون قلع

 استحکامات کوه سفید قلعه بزی استحکامات ایوان دیو تقلعه کوه گَور
استحکامات کوه 

 عُمرکوه

 نغار قَهرما داستحکامات کوه دَستگر  یقلعه کوه کُاله قاض مقلعه کوه چوُ

استحکامات کوه 

 ادآبهَتن
   مبَرقلعه تَخت صَنَ

 

    یبرج کنار مسیر اُرچین 

    ه الشتربرج کنار گردن 
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که در  فراهم بودها و ارتباط با دیگر محوطهای از دشت که بنا بر موقعیت کوه امکان اشراف بر بخش عمده

طور که برخی از چگونگی انجام تمامی این ارتباطات همان. کندرابطه با دیگر قالع و استحکامات نیز صدق می

است  یگیریپقابلدر رابطه با اصفهان و دیگر مناطق شواهد آن در متون تاریخی و جغرافیایی دوره اسالمی 

 :جلد اول، یاقوت حموی) گرفتصورت میو یا پرندگان دود در روز  و عمدتاً با کمک ابزاری مانند آتش در شب

 .(Ragheb، برای استفاده از پرندگان ببیند 138-139: نیسهیل کاشا ؛1575: جلد چهارم ژان، شاردن،؛ 438-437

صورت تحلیلی، توصیفی و های تحقیق عمدتاً بهدر این تحقیق بنیادی با استفاده از روش ترتیبینابه

 استداللی تالش شده تا بتوان کارکرد قالع و استحکامات کوهستانی و ارتباط آن با دیگر آثار را مشخص کرد.
 

 آن با قالع و استحکامات کوهستانیارتباط امکان ان و واژه اصفه. 2

شهرهای اصلی آن یعنی جی در دوران قبل از اسالم تا قرن  برایخوره عالوه بر  ، همچون امروز،واژه اصفهان

برای  "هانبمدینه اص"عنوان  برای نمونهاست.  شدهاستفادهچهارم قمری و یهودیه از قرن چهارم قمری به بعد 

و از قرن چهارم قمری به بعد نام یهودیه و  کاررفتهبهجی در متون قبل از قرن چهارم قمری توصیف شهر 

جلد ، طبری؛ 160 :رستهابن)شد نام رسمی شهر و یا نامی که در بین مردم رایج بوده شناخته می عنوانبهاصفهان 

؛ 164ص ، 1347؛ ترجمه فارسی، 198ص  ،1927 اصطخری،؛ 7 :مقدسی ؛41 :؛ ابودلف314-315: ؛ کوفی، جلد دوم140 چهارم:

معنای  یددارندتأکشود و زبان شناسان بر آن آنچه در معنی اصفهان دیده می .(401دوم: جلد  ،اثیر؛ ابن67 :بکران

اصفهان را  قمری( 350قبل از  یفتأل)نخستین بار حمزه اصفهانی در دوره اسالمی . سپاه و محل سپاهیان است

بوده آن را به این نام معروف  سواراناصفهان مرکز سربازان و  ازآنجاکهن را سپاه دانسته و جمع اسپاه و ریشه آ

یا  "کمپ نظامی"معنای های یونانی بهدر نوشته . اطالق نام اسپادانا(292-293: جلد اول، حموی)دانسته است 

ای و مرکز اصلی امپراطوری در غرب عنوان مرکزی با ارتش حرفههو نام بردن از اصفهان ب "نظامسوارهکمپ "

 ؛ Christensen, Peter: 131, 146 ) فالت ایران در دوره ساسانی دو شاهد شاخص از دوران قبل از اسالم است

. متون دوره اسالمی (Tafazzuli, Ahmad: 1-7واژه سپاه  یابییشهرو  جایگاه سپاهیان در نظام ساسانی یتبااهمدر رابطه 

و لشکریان در  ساالرانسپه، فرماندهان نظامی، نیز اشارات فراوانی به حضور نیرومندترین مردان فارس

-294: جلد اول ؛ حموی،262 :فقیه؛ ابن196 :رسته؛ ابن21 :بطوطهابن)های مختلف قبل از اسالم در اصفهان دارند دوره

ترین به وضوح در قدیمی . عالوه بر این نام سپاهان(514، 509: جلد اول، ؛ طبری74 :؛ مسکویه44 :بلخی؛ ابن293

و خود آشکارا  کاررفتهبهبرای اصفهان  شدهنوشتهمتون تاریخی و جغرافیایی دوران اسالمی که به زبان فارسی 

حدود العالم من ، تاریخ بیهقیدر  ازجمله) هی گری استنشان از معنای آن و ارتباط این خطه با موضوع سپاه و سپا

کند چرا در زمان . این ویژگی مشخص میاصطخری( ترجمه مسالک و ممالکو  سفرنامه ناصرخسرو، الی المغرب المشرق

تعبیر شده که با از بین  )دست(در برابر بال  عنوان سربه و فارس از اصفهان در مقابل آذربایجان فتوحات اعراب

؛ قاضی 109 :؛ آوی21 جلد اول:؛ ابونعیم، 405 :فقیه؛ ابن296 :بالذری)ها توان خود را از دست خواهند داد بردن سر، بال

برای  معنای واژه اصفهان و کاربرد آن. (246 :؛ مسکویه331 دوم:؛ مسعودی، جلد 141 چهارم:جلد ، ؛ طبری32 :یوسفابی

تواند دلیل تعدد قالع و استحکامات کوهستانی شهرهای اصلی آن از این منظر اهمیت دارد که می

های زیرساختی برای امور نظامی و فعالیت عنوانبه ها راو آنرا بیان کند  در مرکز خوره اصفهان شدهییشناسا

ها از این از این محوطه هرکدامرسد بررسی ساختار نظر می به .قرار دهند یموردبررسگری با سپاهی مرتبط

 این موضوع آشکار کند. یدتائه با تواند شواهدی در رابطها میشناختی در آنهای باستانمنظر و انجام کاوش
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 . شهرهای جی و یهودیه در رستاق جی3

ی جغرافیایی دوران اسالمی از آن هابودند که بنا بر نوشته شدهواقعهر دو شهر جی و یهودیه در رستاق جی 

ترین نوشته . قدیمی(57-76)شجاعی اصفهانی، علی، ب:  شده است بردهنامترین رستاق خوره اصفهان مهم عنوانبه

 یفتأل ،االعالق النفیسهتاب ه در کرستو ابن ،قمری 278 یفتأل ،البلداندر کتاب  مربوط به یعقوبی بارهیندرا

آن را برتر از دیگر  یوهواآبنوشته و  رستاق اصفهانترین مهم را اولین و است که جی ،قمری 290بعد از 

ها نیز تکرار شده است در دیگر نوشته ازآنپساند که را در آن قرار داده اند و شهر اصلی اصفهانمناطق دانسته

. وضعیت جغرافیایی رستاق (296-299، 21 :ارباب اصفهانی؛ 91 :؛ مستوفی363 :حوقل؛ ابن152 :رسته؛ ابن275 :یعقوبی)

و از قرن چهارم قمری به بعد شهر  یعنی شهر جی شهر اصفهانترین مهماین امکان را فراهم کرده بود که  جی

. از منظر (38-40)برای اطالع از محدوده رستاق جی ر.ک. شجاعی اصفهانی، علی، الف: وند ش واقعدر آن  یهودیه

شمال و در مرحله  طرفبهطرف جنوب توپوگرافیکی و مورفولوژیکی در این بخش از اصفهان شیب زمین از 

ها از مناطق کوهستانی جنوبی و . این موضوع باعث انتقال روان آباستبعد از سمت غرب به سمت شرق بوده 

به بخش شمالی رودخانه از منظر کشاورزی و زیستی اهمیت  یجهدرنتد شده و روطرف دره زایندهغربی به

های های شرق و غرب آن عمده شبکهدر محدوده رستاق جی و رستاق ترتیبینابه بیشتری بخشیده است.

های کشاورزی در بخش شمالی رودخانه واقع و هر دو شهر جی و یهودیه نیز در بخش و زمین ها()مادیآبیاری 

 .(2، 1)نقشه  ندبود شدهاحداثشمالی رستاق جی 

کم و در سمت شرق با ارتفاعاتی با تراکم کمتر نسبت رستاق جی در سمت جنوب و غرب با ارتفاعات مترا

. این موضوع در (1)نقشه  شدبود و در سمت شمال آن هیچ ارتفاعی دیده نمی محدودشدهبه جنوب و غرب 

 بنا بر کهیطوربهکرد. فراهم می دانان جهان اسالم یکی از بهترین شرایط را برای رستاق جینگاه جغرافی

اعتقاد آنان بهترین شهر برای سکونت شهری بود که از سمت جنوب و سپس غرب با ارتفاعات محصور باشد و 

زای جنوب و غرب گردد، در عوض سمت شرق و شمال آن گشاده باشد تا مانع ورود بادهای مضر و بیماری

-89 :اصفهانیارباب ؛ 29 :مسعودی)در آن جریان داشته باشند  یراحتبهاز شرق  از شمال و باد صبا رطهبادهای شُ

باعث شد که  روددر کنار وجود رودخانه زاینده . چنین برداشتی(123-127 :چانلو، حسینقره؛ 14 :تحویلدار؛ 335 ،88

عنوان یکی جغرافیایی دوره اسالمی به یهاکتابدر بسیاری از  شهرهای رستاق جی یوهواآبتوصیف برتری 

دارند  اصفهان یوهواآبکه توصیف مفصل از  تواریخ محلی اصفهان یرازغبه)های اصلی این دو شهر شناخته شود از ویژگی

 :؛ ابن ندیم199 :؛ اصطخری396، 34 :؛ مقدسی363 :حوقل؛ ابن152 :رستهن؛ اب275: یعقوبی :ها اشاره کردتوان به این نوشتهمی

نقش الجیشی نیز موقعیت سوق ازنظرها های جغرافیایی، این کوهدر کنار ویژگی .(167، 165 :؛ ناصرخسرو301

امکان  توانستندهستند که می ییشناساقابلها آثار قالع و استحکاماتی صورتی که روی آنبه شاخص داشتند،

 . (1)نقشه  اطراف آن فراهم آورند یهارستاقامنیت را برای رستاق جی و  ینتأمارتباط با همدیگر و 
 

 قالع و استحکامات شرق رستاق جی. 4

اند. این قالع ع داشتهموقعیت بهتری از دیگر قال در محافظت از شهر جی قالع و استحکامات شرق رستاق جی

کیلومتری شهر جی واقع بودند و اشراف کاملی بر شهر و ربض آن و همچنین شهر  12تا  8در فاصله حدود 

عنوان تا ورود اعراب پس از شهر جی به در رستاق قهاب که در دوره ساسانی )قهجاورستان( دیگری به نام قِه

ترین عامل برتری قالع . مهم(1( )نقشه 28 جلد اول: ابونعیم،) اندشد، داشتهمحسوب می اصفهانشهر دوم خوره 
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شرق، وضعیت توپوگرافیکی دشت و ارتفاعات این بخش از خوره اصفهان است که باعث اهمیت بخش شمالی 

و  ای دامنه کوه صفهستر صخرهرودخانه نسبت به بخش جنوبی آن شده بود. قسمت جنوبی رود شامل ب

های سنگی و بستر در غرب کوه صفه بود که ویژگی اصلی آن یعنی تپه محدوده وسیع دیگری به نام هزاردره

شد. همچنین خود دره و های کشاورزی و مراکز جمعیتی در محدوده آن میگیری زمینسنگالخ مانع شکل

امنیت بیشتر  یجهدرنت ،و ورود به قسمت شمال بوده وآمدرفتعنوان مانعی طبیعی برای د بهرودهرودخانه زاین

ها عمده نقاط مسکونی یعنی شهرها و دیه شدهگفتهکرده بوده است. با توجه به دالیل  ینتأماین بخش را 

گانه های پانزدهدیهها مطلع هستیم و همچنین دوره ساسانی که از موقعیت آندر  دو شهر جی و قِه ازجمله

 بودند. شدهواقعد رورا در دوره اسالمی تشکیل دادند همگی در قسمت شمالی زاینده ساسانی که شهر یهودیه

در رابطه با فتح اصفهان خبر از حضور  ،قمری 255بعد از  یفتأل ،ح البلدانفتودر  در متون تاریخی بالذری

 طبقات المحدثینداده و پس از او در کتاب  های مستحکم قهجاورستانها و مکاناشراف اصفهان در پناهگاه

به نقل از عبداهلل بن  ،قمری 420-421 یفتأل ،ابونعیم ذکر اخبار اصفهانو  ،قمری 369تا  274حیات ، ابوشیخ

جبال " های شهر جی، فاتح اصفهان، در کوهکه در حوادث مربوط به فتح اصفهان، ابوموسی شدهگفته بدیل

های جی حرکت کرده کوه فرسخییکدر فاصله  به سمت دیه دارَک ازآنپسنزول کرد و  "اصفهان ینهمد یج

. با توجه به گفته بالذری و مشخص بودن محل (63 ، جلد اول:؛ ابونعیم68 :جلد اول و دوم، شیخابی ؛306 :بالذری)است 

نسبت به دیگر ارتفاعات، مشخص  کیلومتر( 13تا  9)حدود  و گَورت جاورستاندارک و فاصله نزدیک آن تا کوه قه

های شرق جی بود و در زمان فتوحات مسلمانان شود مراد از جبال جی در نوشته فوق همان کوهمی

کند اهمیت قالع شرق را روشن میحادثه دیگری که  ازآنپسهر دو طرف جنگ قرار گرفت.  مورداستفاده

است. در این جشن به  نهای اصفهادر کوه او بازی گستردهبر اصفهان و آتش مربوط به زمان تسلط مرداویج

 ("من أسفله إلی أعاله")ایین تا باالی از پ ،قمری 323به سال  ،مرداویج ،مناسبت برگزاری مراسم جشن سده

ها ها و تپهبعالوه دیگر کوه ("المشرف علی أصبهان کریم کوه") مشرف بر شهر اصفهان ،هکوهی به نام کَریم کو

ها و آوری و جاسازی هیزم در کوهدر آن از جمع کهیرطوبهافروزی کرد، آتش ("بجمیع الجبال و التالل التی هناک")

جلد ، ؛ مسکویه1774 :جلد دوم ،؛ ابن خلدون33هفتم: جلد ، ابن اثیر)د صحبت شده است روآوردن هیزم به دره زاینده

 ع به موقعیت و انطباق آن با کوه صفهراج تاکنونآنچه  برخالف در جایابی نام کریم کوه .(176-177: پنجم

را  توان کریم کوهمی ( :25Genito, Bruno ؛ :47Minasian, Caro Owen؛ 22: صدرهاشمی، محمد) شدهگفته

اند شناسایی کرد. داشته تری تا ربض جیکه فاصله نزدیک یا جوم های شرق اصفهان یعنی گورتیکی از کوه

ژ اهمیت خود را داحداث نشده و کوه صفه و قلعه شاه در این دوران هنوز دیوارهای شهر یهودیه چراکه

عنوان موقعیت ممتاز و اصلی خود را به شهر جی نین. همچبه دست نیاورد بود ترین قلعه اصفهانعنوان مهمبه

 ،قرار داشت در سمت شرقی دیوار شهر جی های بزرگان خوره اصفهانشهر اول اصفهان حفظ کرده بود و کاخ

جرین در شرق شده است که با توجه به موقعیت  بردهنامهای مشرف بر محلی به نام جرین در این متون از کوه

؛ 178 :جلد پنجم، ؛ مسکویه363-364: حوقلابن) های شرق اصفهان هستندهای مذکور همان کوهدیوار جی کوه

  .(704سروشیار: 
از یک برج منفرد را نشان  د که تنها شواهدیآبابرج کوه هتن یرازغبه های شرق رستاق جیدر کوه

و اتاق و  انبارآبآنان اعم از  شدهیبتخرسه نمونه دیگر دارای ساختارهای معماری هستند و بقایای  ،دهدمی
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و با اشرافی که  شدهواقعدیگر کیلومتری هم 5تا  2است. این چهار اثر در فاصله نزدیک یعنی  ماندهیباقپلکان 

کنترل امنیت و حفاظت از  امکانخوبی اند بهها داشته، شهرها و دیههارستاقبر دشت اطراف خود، شامل 

 33تا  22در بیشترین فاصله، حدود  مراکز جمعیتی، ارتباط با همدیگر و دیگر قالع همچون، قلعه کاله قاضی

های و زمین ها، ربض آنو جی ورستانشهرهای قهجا ،از این قالع هرکدام. از فراز (1)عکس  اندکیلومتر را داشته

قلعه  است. تصورقابلها  نیز رسانی با آنبوده و امکان ارتباط و اطالع کنترلقابلکشاورزی بین این مناطق 

متر از  1856تا  1749در ارتفاع بین  مترمربع 3000تا  2000ای در حدود و گورت در محدوده قهجارستان

ها های متوالی، اتاقبندیانبار با شواهدی از عایقاست. در هر دو قلعه بقایای آب شدهواقعسطح دریا 

هست.  ییشناساقابل یجادشدهاهای کوه برای جلوگیری از ورود به قلعه و دیوارهایی که در لبه شدهیبتخر

ترین قسمت قلعه در هر دو قلعه و تراش دادن بخش غربی کوه در بلند هموار کردن صخره توجهقابلنکته 

آماده کردن دیواره کوه در قلعه قهجاورستان مشرف بر رستاق جی است که شاید بتوان دلیل این تغییرات را 

لعه قموقعیت برقراری ارتباط با دیگر قالع و مراکز جمعیتی دانست.  منظوربهآتش و یا دود ایجاد برای فضایی 

 .بازدید از آن میسر نیستبه دلیل امنیتی در حال حاضر ای مشخص است اما های ماهوارهدر عکسکوه جوم 

ها از روی آن را با دیگر قلعهاز قلعه کوه جوم تنها ماکسیم سیرو در توصیف کوتاهی امکان برقراری ارتباط 

در از سطح دریا متری  1761نیز در ارتفاع د آبابرج دیه هتن .(Siroux, Maxime: 237) مطرح کرده است

لی است. برج در مح شدهواقعمتر  2ارتفاع فعلی اندکی بیش از به  و قهجاورستان های گورتمیان کوه

را  و گورت توانسته خالء دید از قالع قهجاورستانکه قابلیت دید وسیعی را در اخیار داشته می شدهاحداث

های ارتباطی طور حتم برای تسهیل ارتباط میان شبکه قالع و کنترل بیشتر راهپوشش دهد و ساخت آن به

 این منطقه بوده است.
 

 قالع و استحکامات جنوب و جنوب غرب رستاق جی. 5

 ماهدشت کوهرشتهو  ، کوه قلعه بزیروی کوه صفه های جنوب رستاق جیآثار قالع و استحکامات در کوه

شود. قالع و ه تقسیم میکوو شاه به دو بخش اصلی کوه کاله قاضی کوهرشتهاست که این  شدهواقع

 ، قلعه سختون قلعهژ روی کوه صفه، قلعه بزی روی کوه قلعه بزیداز قلعه شاه اندعبارتها استحکامات این کوه

روی کوه کاله قاضی و در بخش کم  و تخت صنمبر ه، قالع کاله قاضیکوروی شاه و استحکامات ایوان دیو

ی حساب کرد استحکامات کنار کتل ارچینی و قاضتوان آن را شروع کوه کالهماهدشت که می کوهرشتهارتفاع 

های تخت رستم، کوه . در جنوب غرب رستاق اصفهان سه نمونه از استحکامات به ناماندشدهواقعگردنه الشتر 

 .(1)نقشه  است ییشناساقابلشیری و کوه دستگرد 

عنوان بعد از تبدیل آن به راف بر شهر یهودیهواسطه اهمیتی که در اشژ بهددر میان این قالع، قلعه شاه

ترین و زیادی در آن صورت گرفت و به بزرگ یوسازهاساختبه دست آورده بود،  شهر اول خوره اصفهان

ای به ودهترین قلعه در میان قالع مرکز خوره اصفهان تبدیل شد که در حال حاضر آثار آن در محدمعروف

این مسافت  کیلومتر فاصله بوده و 8از قله کوه تا شهر جی حدود  اگرچهاست.  یبررسقابلهکتار  50وسعت 

های شرق رستاق جی است اما با توجه به اهمیت قالع شرق رستاق جی در دورانی که شهر کوه بافاصلهبرابر 

ع در محافظت از شهر جی برای آن در نظر تر از بقیه قالتوان نقشی شاخصجی شهر نخست اصفهان بوده نمی
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گرفت. شاخصه کوه در این دوران عالوه بر تسهیل ارتباطات در میان قالع، ارتفاع زیادِ آن در بین دیگر 

فراهم  وسازساختو بستر هموار و وسیعی بود که کوه برای استقرار و  های شرق و غرب رستاق جیکوه

 .آوردمی

از  ، سقوط قدرت مرکزی و ورود اعراب، تغییراتی در مرکز خوره اصفهاناشی شاهنشاهی ساسانیبا فروپ

و  ایجاد شهر یهودیه یتدرنهاو گسترش حومه آن و  ، تجمع جمعیت در شهر جیقبیل تخریب شهر قِه

، در رابطه با افزایش 61-63؛ شجاعی اصفهانی، ب: 28، 15جلد اول:  ابونعیم،)آمد  به وجودان افزایش جمعیت اصفه

باعث  یجتدربهاین حوادث  .(Kamaly, Hossein: 3; Bulliet, Richard W.: 73جمعیت شهر یهودیه ر.ک. 

 یافتهگسترشبر حومه  واسطه اشراف مناسبکلی که کوه بهشژ گردید بهدو قلعه شاه اهمیت یافتن کوه صفه

، موقعیت شاخصی نسبت به ("مقابلة لبلدة اصفهان")که در مقابل آن واقع بود  شهر جی و شهر جدید یهودیه

قلعه دز زیادی در  وسازساخت در دوره سلجوقی یتدرنها، (2( ) عکس 153: ابن قالنسی) دوران قبل به دست آورد

: 2004ظهیرالدین نیشابوری، ) ترین قلعه در پایتخت حکومت تبدیل شدبه مهمدژ با تغییر نام به شاهانجام و کوه 

ن و لنجاتواند ثابت کند که چرا برخالف قلعه خان. این موضوع می(156 :؛ راوندی40، 32: 1390همو، ؛ 46، 30

ژ دآید، هیچ شاهدی از قلعه شاهها به دست میهایی از آنهای قبل از دوره سلجوقی نشانهکه در نوشته آتشگاه

ی خود وارد هاسلجوقی نام آن را در نوشته گسترده ملکشاه وسازساختشود و مورخین تنها بعد از دیده نمی

 اند.کرده

بیان کرده که این قلعه قدیمی نیست و توسط سلطان  یدتأکقمری با  494نیز در حوادث سال  ابن اثیر

یماً و إنّما بناها السلطان و هذه القلعة لم تکن قد")است  شدهساخته طوسی ملکشاه و با مخالفت خواجه نظام الملک

های مخالف . شاید بتوان دلیل مخالفت خواجه را اطالع او از سابقه حضور گروه(451 هشتم:جلد ، ابن اثیر)( "ملکشاه

ها بر قلعه و مشکالتی که با تصرف چنین قلعه مستحکمی برای حکومت در این مکان و امکان دستیابی آن

او بعد از مرگ ملکشاه،  بینییشپ. طبق (303-306، 280-281، 256 :سیطو نظام الملک)آمد دانست پیش می

 هشتم:جلد ، ابن اثیر) شد ("مَلک قلعة أصبهان") از رهبران جنبش اسماعیلی موفق به تصرف قلعه احمد بن عطاش

قطع الطریق، أخذ األموال و قتل من ")ها کردند یاران او شروع به گرفتن مال، قتل افراد و غارت راه ازآنپس .(452

های مردم شدند. های سلطان و زمینو موفق به دریافت مالیات از قریه (542، 451: همان)( "قدروا علی قتله

عمادالدین )ها و کاهش درآمد سلطان و عدم امنیت شده بود موضوعی که باعث اشکال در سیستم مالیات

 هشتم:جلد ، ابن اثیر)( "متسلّطة علی سریر ملکه")ژ در تسلط بر شهر دد قلعه شاهو به فهم کارکر (88 :1980، اصفهانی

ها مبارزه موفق به تصرف و پس از سال سلجوقی سلطان محمد یتدرنهاکند. ها کمک میو کنترل راه (542

در قلب حکومت سلجوقی در  ترین قالعی که اسماعیلیانعنوان یکی از مهمقلعه بهتخریب قلعه گردید، فتح 

و در کل جهان اسالم تبدیل  ترین حوادث در دوران او، پادشاهی سلجوقیانآن جاگرفته بودند به یکی از مهم

نامه نزد خلیفه فرستاده شد و عالوه بر این فتح و پسرش به بغداد گردید تا جایی که سر احمد بن عطاش

جزییات برای خواندن بر منابر و اطالع یافتن مردم از این واقعه نوشته و اشعاری در مدح سلطان  یانبابمفصلی 

 .(9-13: اه بن ابی الخیرایرانش؛ 544، ص هشتمجلد ، ؛ ابن اثیر151 -156: ابن قالنسی)و اقدام او سروده شد 

و  شدهشروعو  یا قلعه شهرپیدا کردن شهر یهودیه و کوه صفه در داخل شهر ساخت قلعه طبرک  یتبااهم

در گوشه جنوب غربی  قلعه طبرکاز فراز هر دو محل امکان برقراری ارتباط با یکدیگر وجود داشته است. 
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، ؛ شاردن979 :جلد دوم، دالواله، پییترو) است ماندهیباقشواهد خندق آن تنها اکنون که ، قرار داشته دیوار یهودیه

ها و اما در نقشه .(2 )نقشه (141 :؛ طهرانی، سید جالل الدین51 :؛ رزم آرا، علی5 :؛ هولستر، ارنست1504 :جلد چهارم، ژان

ها و دیوارهای اجار تا زمان مطالعات خانم لیزا غلوبیک شواهدی از ساختمانهای مربوط به دوران قعکس

و  ساخت قلعه طبرک. (173، 170 :مهریار، محمد و دیگران؛ Golombek, Lisa: 20)بیرونی آن ثبت شده است 

. وجود دو قرارداد یبررس موردمختلف  توان از مناظررا می یابی آن در گوشه جنوب شرق شهر یهودیهمکان

عنوان محل مناسب به ها  مشخص استمحل آنکه امروز نیز در شرق و غرب قلعه  و پاقلعه چشمه باقرخان

. (178-179 : ؛ شفقی، سیروس106 :ارباب اصفهانی) تواند یکی از عوامل ساخت قلعه باشدبرای احداث خندق می

شیعی شاخصه بیگانه و غریبه بودن امرای  بازگوکنندهدادن قلعه در گوشه شهر و خارج از آن  عالوه بر این قرار

که چرا گوشه . اما این(Durand-Guédy, David: 32 ) استسنی مذهب ه در ارتباط با جامعه محلی بویآل

آن در دوره  یافتهتوسعهو ربض  شهر جیتوان نزدیک بودن آن با یرا مشرقی شهر برای این کار انتخاب شد 

 گرفته است.تر صورت میو کنترل آن مناطق از سمت شرق راحت وآمدرفتدانست که اسالمی 

و فرمانروایی  بوده که با در دست داشتن آن امکان در اختیار گرفتن شهر یهودیه یاگونهبهاهمیت قلعه 

. همچنین قلعه (123 :؛ کتبی، محمود360هشتم:اثیر، جلد در ابن برای نمونه) شده استبرای مدعیان قدرت فراهم می

ین چن و تا دوره صفویه محل نگهداری از خزانه سلطنتی و زندان شاهزادگان و بزرگان نیز بوده است

؛ 1504-1509: جلد چهارم، ؛ شاردن، ژان144و  143 :1980دالدین اصفهانی، عما) توان دنبال کردرا می ییکارکردها

تا  15با توجه به دیوارهای قلعه که در زمان متروکه شدن و تخریب بین  یتدرنها. (979: جلد دوم، دالواله، پییترو

)واقع ژ دقلعه شاه ، اشراف کاملی از(Beaudouin, Eugène Elie: 14 ؛ 79 :هولستر، ارنست) متر ارتفاع داشته 20

ژ وجود داشته است و امرای دبر قلعه شاه طور دید مناسبی از قلعه طبرکو همین بر قلعه طبرک (بر کوه صفه

دشت اصفهان و کوه صفه امکان از بخشی سلجوقی با ایجاد و توسعه این استحکامات در  ازآنپسدیلمی و 

های و راه ، شهر یهودیهبرقراری ارتباط میان این دو محل را فراهم آورده و کنترل کاملی بر رستاق جی

 .(2)نقشه  ارتباطی آن به دست آورده بودند

اند را مطرح کرده ژ در دست یاران عطاشده شاهدر اختیار داشتن قلع متون مرتبط با تاریخ دوره سلجوقی

نوشته است. اما با بررسی دقیق در متون  را در تصرف اسماعیلیان نلنجاژ و خاندنیز دو قلعه شاه اثیرو ابن

ار داشتن تعداد بیش از دو قلعه در دست یتوان شواهدی یافت که نشان از در اختدوره سلجوقی می

خبر داده  از فتح قالع مالحده توسط سلطان محمد سلجوقی اسماعیلیان است. برای نمونه عمادالدین اصفهانی

به تازه کرده بودند و  به اصفهان مذهب باطنیان" در زمان ملکشاه مجمل التواریخ و القصصبه نوشته  و یا است

. (242 :1377، اصفهانی عماد الدین ؛408 :1389 )ناشناس،"های محکم به دست آوردندجای دعوی کردند و قلعه هر

ها با توجه به پراکندگی قالع، موفقیت اسماعیلیان در کنترل راه، اخذ مالیات، دعوت مردم و در کنار این نوشته

ها در قسمت جنوب و جنوب غرب بیش از دو قلعه طور حتم آنبا سلطان محمد سلجوقی به سالههفتمبارزه 

را به خاطر بعد مسافت خارج از تسلط اسماعیلیان  کاله قاضیقالع کوه  کهیدرصورتاند. در دست داشته

و قلعه  سویکاز  و دستگرد م، کوه سفیدرستژ و استحکامات تختدبدانیم، فاصله نزدیک میان قلعه شاه

از سوی دیگر نشان از در اختیار داشتن این قالع است و  و استحکامات ایوان دیو ن با سختون قلعهلنجاخان

در دست  تریتاهمکمو دیگر قالع  ن در اختیار عطاشلنجاژ و خاندتوان پذیرفت که تنها قلعه شاهنمی
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و  150ای به طول ژ یعنی ارگ مرکزی روی صفهدترین قسمت قلعه شاهمهم .(1)نقشه  حکومت سلجوقی باشد

اشراف کاملی بر دشت اصفهان و دو  زآنجااو  (Minasian, Caro Owen: 21) متر قرار دارد 20تا  15عرض 

های و راه ها ، همچنین قالع جنوب غرب، شرق و جنوب شرق شهر یهودیهو حومه آن و یهودیه شهر جی

ترین نقاط و از مرتفع یکیدرصفه مسطح کوه  ترتیبینابه. (2؛ عکس 2)نقشه  منتهی به شهر وجود داشته است

عامل  شدهگفتهبود، در کنار موقعیت خاص  یجادشدهانفوذی که از سمت شمال و شرق  یرقابلغپرتگاه 

 Minasian, Caroدر قلعه شاه دژ ر.ک .  شدهییشناسادر رابطه با آثار ) عنوان ارگ مرکزی قلعه بودانتخاب این قسمت به

Owen: 21-50244-247الف:؛ شجاعی اصفهانی، علی، 165-187 :رضایعلزند، جعفری ؛). 
است که  ذکرشدهن لنجاهای تاریخی به نام قلعه خاندژ نام قلعه بزی نیز در نوشتهعالوه بر قلعه شاه

جلد  یاقوت حموی،؛ 315: جلد پنجم، ؛ مسکویه365 :حوقلابن) در آن مربوط به قبل از دوره سلجوقی است وسازساخت

. این (1( )نقشه 63-74 :؛ کمالی زاد، ژالهStern, S. M.: 53-57 ر.ک. های مختلف قلعه بزیدر رابطه با وضعیت قسمت؛ 394: دوم

فرسخ فاصله  9تا  7 و تا شهر یهودیه شدهواقع های خوره اصفهانترین رستاقاز مهم قلعه در رستاق لنجان

 قلعه دیگری نیز به نام سختون قلعه در این رستاق عالوه بر قلعه بزی (153 :رسته؛ ابن365 :حوقلابن) داشته است

 ،االرض هصورحوقل در کتاب ابنکنند اما با توجه به توصیف برابری می باهموسعت تقریباً  ازنظروجود دارد که 
توان با اطمینان نام ترین نوشته در رابطه با آن است مین که قدیمیلنجااز قلعه خان ،قمری 367بعد از  یفتأل

ن[ قلعة لنجالها ]خان")در شرح قلعه آورده است:  حوقلدانست. ابنن منطبق لنجاکنونی را با قلعه خان قلعه بزی

. بنابراین با توجه (365ص ، 1939حوقل، ابن) ("ن و نواحیها الی قرب اصبهانلنجاعظیمة و هی خزانة ألمرائهم تشرف علی خان

تنها بر دشت لنجان  و دشت لنجان دارد و اشراف سختون قلعه بر سمت شهر اصفهان به اشراف قلعه بزی

 ابن مسکویه در قبل از دوره سلجوقی .شود مراد از قلعه خان لنجان همان قلعه بزی امروزی استمشخص می

ه با مهاجمان در رستاق بویخبر از دو نبرد میان فرمانروایان آل ،تالیف قرن چهارم قمری ،تجارب االمم در

ان یکی از قالعی که در عنون بهلنجاداده که در نبرد دوم نام قلعه خانقمری  343و  340 یهاساللنجان در 

در دوره سلجوقی و تا قبل از  ازآنپس. (315، 304-305 :مسکویه) ه بود برده شده استبویدست فرمانروایان آل

مملکت اداره ترین رجال ، یکی از مهم، وزیر ملکشاهقمری، قلعه توسط نماینده فرزند نظام الملک 494سال 

. در (1496:؛ ابن خلدون، جلد اول453 هشتم:جلد  اثیر، ابن) شد که نشان از اهمیت و موقعیت استراتژیک آن داردمی

ژ توسط ابن دن پس از قلعه شاهلنجاخبر از تصرف قلعه خان اثیرقمری ابن 494این دوران و در حوادث سال 

-ها قلعهدر همین سال با توجه به اینکه اسماعیلیان یبترت. به این (453 هشتم:جلد  ابن اثیر،) داده است عطاش

ن نقش مهمی در لنجاقلعه خان توان تصور کرد تصرفدر دست داشتند، می و خوزستان هایی را نیز بین فارس

 . پس از فتح، قدرت ابن عطاش(137 :ویلی، پیتر ؛535 هشتم:همان، جلد ) ها  داشتتوسعه شبکه ارتباطی آن

ه به نوشته های بسیاری را در دست بگیرد، تا آنجا کای افزایش یافت و توانست مالکیت زمینطور فزایندهبه

. نهایتاً (89 :1980، ؛ عماد الدین اصفهانی535 هشتم:ابن اثیر، جلد ) گردید "ویرانی والیت"مورخین سنی مذهب باعث 

قلعه قمری،  501یا  500ژ در سال دبا اسماعیلیان و قبل از محاصره کامل شاه در نبرد سلطان محمد سلجوقی

 .(543-544هشتم: ابن اثیر، جلد )ن تخریب شد لنجاخان

در کوه  و استحکامات ایوان دیو کیلومتری شمال قلعه سختون قلعه 12تا  11ن به فاصله لنجاقلعه خان

ن وجود داشت. بعالوه لنجااست و از فراز دو محل مذکور، امکان برقراری ارتباط با قلعه خان شدهواقعه کوشاه
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وه کیلومتر میان این دو ک 11از دشتی به پهنای تقریبی  و خوزستان مسیر ارتباطی اصفهان به والیات فارس

ها در کنار اشارات متون جغرافیایی امکان ها و دشتوضعیت توپوگرافیکی منطقه و موقعیت کوه ،کردعبور می

طور که در رابطه با در اختیار داشتن بیش از . بنابراین همان(1)نقشه  آوردتردد را تنها از طریق آن فراهم می

دهد که اسماعیلیان با خوبی نشان مین نیز بهلنجاشد، بررسی قالع خاناشاره  دو قلعه در دست اسماعیلیان

تسلط کامل بر منطقه موفق به پیشبرد اهداف خود در ناامن  یجهدرنتدر دست داشتن تمامی این قالع و 

قلعه کاله  واسطهبهن لنجاانهای اربابی شده بودند. عالوه بر این قلعه خها و در اختیار گرفتن زمینکردن راه

مسیر ارتباطی اصفهان و خ و سربا شهرهای جی و یهودیه را داشته و با اشراف بر گردنه ده ارتباطامکان  قاضی

 را داشته است. وآمدرفتن کنترل امکا یخوببه لنجان

ماهدشت  کوهرشتهلعه و استحکامات ایوان دیو بر دامنه جنوبی کوه شاه کوه در بخش غربی قلعه سختون ق

به  یامحدودهدر  از سطح دریا متری 1900تا  1840بقایای سختون قلعه در ارتفاع  .(1)نقشه است  شدهواقع

ه کوه، آثار است. در منتهای قسمت شمال غرب قلعه و روی بلندترین صخر ماندهیباقهکتار  5/2وسعت 

برجی در قلعه  کنندهیتداعکه از فاصله دور  یجادشدهابا استفاده از سنگ و مالت  وسازساختاز  یتوجهقابل

 ن و کاله قاضیلنجاخوبی امکان ارتباط با دشت لنجان و دو قلعه خانرسد از این محل بهبوده و به نظر می

صورت به ابعاد مختلف با استفاده از سنگ و به شدهیبتخراتاق  70جود داشت. در قلعه آثار بیش از و

شواهدی از یک دیوار با است  شدهساختهای که قلعه روی آن صفه دورتادورو در  ماندهیباقچین خشکه

 طوربهدر فاصله کمتر از یک کیلومتری  . همچنین چشمه دره نیشوددیده میو مالت  سنگالشهاستفاده از 

در یکی از  کیلومتری شمال قلعه بزی 11ایوان دیو در فاصله  آب در قلعه بود. ینتأماز منابع  حتم یکی

)نقشه  است ماندهیباقمتر  5/5متر و ارتفاع حدود  20های طبیعی کوه به شکل سکویی به طول بیش از شکاف

خوبی و و به است شدهواقعکامالً در روبروی آن  که کوه قلعه بزی قرارگرفتهه کوف در محلی از شاه. شکا(1

بود که  یاگونهبهصورت گرفته در آن  وسازساختشد. موقعیت این محل و دیده می ازآنجابدون هیچ مانعی 

های عنوان یکی از پایگاهنیست و از این محل به تصورقابلتکمیل شبکه قالع  ازیرغبهبرای آن کارکرد دیگری 

شد. وجود چنین ساختارهایی در کوه ن استفاده میلنجارسانی و پشتیبانی برای کمک به قلعه خاناطالع

امکان تسلط  ییتنهابهاز مناطق دهد که قالع و استحکامات کوهستانی در مدیریت و حفاظت آشکارا نشان می

بایستی از قالع و یا استحکامات دیگری کامل را نداشته و برای کنترل و تسلط کامل ناگزیر قلعه نشینان می

 گرفتند.کمک می

 اندشدهساختهدشت ماه کوهرشتهدر بخش شرقی  کوه کاله قاضیبر دو قلعه کاله قاضی و تخت صنمبر 

به  از سطح دریا متری 2523های قلعه کاله قاضی در بلندترین نقطه کوه در ارتفاع . خرابه(3-4؛ عکس 1نقشه )

است.  قرارگرفتههای مطالعه شده در باالترین ارتفاع که در میان قلعه ماندهیباقمترمربع  1000وسعت حدود 

به آن حتی برای ساکنین و  وآمدرفتع دیگر قال برخالفو  یجادشدهاای کامالً کوهستانی قلعه در منطقه

گیر بوده است. همچنین، اندک فضای مسطح قله کوه کسانی که به وضعیت قلعه آشنا بودند نیز سخت و زمان

دهد، این در صورتی است که در پایین قله در حضور جمعیت وسیع را نمی یجهدرنتزیاد و  وسازساختاجازه 

تر مهیا بوده راحت وآمدرفتتر و وسیع مراتببه وسازساختامکان ایجاد متری کوه  2390تا  2370ارتفاعات 

رسانی را داشتند، تکمیل زنجیره شبکه ارتباطی قالع و پیام یرازغبهای است و اگر قلعه سازان اندیشه
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های اطراف و خوبی دشتبه توانستد استحکامات خود را در این محل احداث کنند. از روی قلعه کاله قاضیمی

این مسیر  یوآمدهارفتمسیر منتهی به شهرهای اصفهان مشخص است و ساکنان قلعه اشراف کامل بر 

و در  اندشدهساختهکند صورت دستهای قلعه با استفاده از سنگ و مالت و یا بهساختمان .(3)عکس  اندداشته

و  شدهیبتخرمابقی کامالً  دارد دوطبقهلی که نشان از فضایی یکی از دیوارهای قسمت شما یرازغبهحال حاضر 

 های قلعه است.در ساختمان کاررفتهبههای سطح کوه پوشیده از آوار مالت و سنگ

 1800و در ارتفاع  شمال غرب قلعه کاله قاضی )به خط مستقیم(کیلومتری  4قلعه تخت صنمبر در فاصله 

در شمال کوه  "میان کوه"به نام  یکوهرشتهیابی آن وجود است. از دالیل مکان شدهواقع، دریا از سطح متری

در  کند و امکان دید بر قالع شاه دژ و کوه چومتنها در محدوده قلعه کاهش ارتفاع پیدا میکاله قاضی بود که 

شت و همچنین دشت منتهی به شهرهای اصفهان و مسیر جنوب را دماه کوهرشتهو شرق، استحکامات  غرب

کنند شناسایی پنج برج به فاصله می یدتائکرد. از دیگر مواردی که این موضوع را برای ساکنان قلعه فراهم می

های چوم و صفه و شرق یعنی به سمت کوهمتری همدیگر است که فقط در سمت شمال  25تا  20

هکتار و شامل دیوارها و  1ها امکان برقراری ارتباط فراهم بود. وسعت قلعه در حدود و از فراز آن اندقرارگرفته

توان آن را بخش اصلی قلعه ترین بخش قلعه که میمرتفع و تساو خشت سنگ و مالت از جنس هایی اتاق

جریان  به نام چشمه بیدهای . در شرق قلعه چشمه(4)عکس  است پرشدهو سنگ نامید تمامی با آوار خشت 

 آب ساکنان قلعه بوده است. ینتأماز منابع اصلی  یقو احتمالبهدارد و 

ها کمتر از دیگر نقاط است و ارتفاع کوه شت کهدماه کوهرشتههایی از عالوه بر دو قلعه مذکور در محل

 هاآنبوده که دو نمونه از  یجادشدهامدور از سنگ و مالت  صورتبههایی مناسب بود برج وآمدرفتبرای 

 است ماندهیباقمتر  10متر و قطر بیش از  7تا  5ارتفاع  به و الشتر مشرف بر مسیرهای معروف به ارچینی

کردند. در در مسیرهای جنوب و جنوب غرب را فراهم می وآمدرفت مؤثرها امکان کنترل . این برج(1)نقشه 

ستحکامات ها ا، در میان آن(1)نقشه  است ماندهیباقآثار اندکی از سه محوطه  های جنوب غرب رستاق جیکوه

از بقیه بوده و شامل یک برج  ترشدهشناخته ذکرشده های دوره صفویواسطه اینکه در سفرنامهم بهرستتخت

تاورنیه، ) است ماندهیباقمتر بوده که در حال حاضر تنها شالوده سنگی آن  4در  4مربع شکل به ابعاد حدود 

 ,Gemelli Careri, vol.2: 88; Kaempfer, Engelbert: 196; Bruyn ؛ 73یوزوکچیان، ورطانس:  ؛378 :ژان باتیست

Cornelis de, Vol. 4, Fig. 125, 126; Bell, John Lange Lorenz, Vol.1: 125)  شیری(در کوه سفید( 

خبر از ساختمان یا  مترمربع 1000تر از وسعت آثار بیش از دو محل دیگر است و شواهد آوار در فضایی کم

سنگی برای  یهاپلهنیست. تنها شاهد معماری ایجاد  هاآندهد که اکنون اثری از های روی کوه میساختمان

های مسطح شده در هایی از صخرهبه سطح کوه است. در کوه دستگرد در شمال این دو محل نشانه وآمدرفت

متر در بدنه کوه ثبت شده بود، اما در حال حاضر سانتی 55/1به عرض  یاجادههای آوار و آثار زیر توده

شده  یرممکنغامکان بررسی و شناسایی دیگر آثار احتمالی جدید شواهد از بین رفته و  وسازساخت واسطهبه

ارتباط با دیگر قالع و  های جنوب غرب عالوه برهای بارز کوه. از ویژگی(188: رضایعلزند، جعفری) است

 .(3)نقشه  طور خاص مسیر جنوب غرب بوده استاستحکامات، اشراف بر مراکز جمعیتی و به
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 قالع و استحکامات غرب رستاق جی. 6

 کوه و غار قهرمان و استحکامات کوه عمر )ماربین( ، قلعه آتشگاهو در رستاق ماربین در غرب رستاق جی

ها در مسیر های اصلی قالع و استحکامات این قسمت قرار گرفتن آناز شاخصه، (1)نقشه  است شدهواقع

رسد با همین دلیل به نظر میبه مذکور بوده است راهشاهکردن اصفهان با  و مرتبط خراسان -ارتباطی بغداد

)شجاعی  های این محدوده شواهد دیگری از قالع و استحکامات را بتوان مورد شناسایی قرار دادبررسی در کوه

دوران ترین متون ن بخش قلعه آتشگاه بوده که در قدیمییدر ا محوطهترین . مهم(156-159اصفهانی، الف: 

؛ حمزة 153: رستهابن؛ 20 :ابن خردادبه) است یگیریپقابلاسالمی با تاریخی مربوط به دوران اساطیری نام آن 

محل قلعه را بر سر کوهی  رسته. ابن(92 :مستوفی ؛95 :؛ آوی365 :حوقلابن؛ 238 دوم:؛ مسعودی، جلد 28: اصفهانی

، این موقعیت خاص باعث (153 :رستهابن) نوشته است ("جمیع الرساتیق")ها د و تمام رستاقرومشرف بر دره زاینده

ای پیدا کند و از ، اهمیت ویژهشدهیبررسکمترین ارتفاع در میان دیگر قالع و استحکامات  باوجودگردیده تا 

و  و دستگرد رستم، تختو ارتفاعات جنوب یعنی کوه صفه ا جومت فراز کوه، ارتفاعات شرق از قهجاورستان

برای  یروس) باشد یدندقابلخوبی به ارتفاعات کوه عمر ازجمله های شمال و شمال غرب ماربینهمچنین کوه

 دادهیمرا تحت پوشش قرار  های نایینو کوه میل تا نزدیکی برج خشتی روی قله نقش مخابراتی قائل بوده که از طریق کوه چوم

از قلعه ماربین در دوران ترین شاهد استفاده . قدیمی(3)نقشه  (168، ص "آتشگاه اصفهان"است. ر.ک. سیرو، ماکسیم، 

های مردم اصفهان عنوان یکی از پناهگاهبه بود که از قلعه ماربین اسالمی مربوط به نبردهای فتح خوره اصفهان

ح در قرون چهارم و پنجم و دوران تیموری و صفوی شواهدی نام قلعه در شر ازآنپسشده است.  بردهنام

. (476، 170، 164 :1350، ناشناس ؛341، 338: حافظ ابرو، جلد دوم ؛113: ؛ آوی306 :بالذری) است یابیردقابلمبارزات 

های قرار دارد که از باالی آن، کوه کوه عمر بانامکوهی منفرد  کیلومتری شمال غرب آتشگاه 6/9در فاصله 

شوند و امکان دیده می و همچنین غار قهرمان و قله کاله قاضی رستم، کوه تخت، گردنه آب نیله، آتشگاهصف

با صعود به قله آثار دیوار ممتدی به طول حدود . م فراهم بوده استارتباط میان ارتفاعات در مواقع لزو یبرقرار

متر و عرض آن نیز حدود یک متر و تماماً با  2که ارتفاع آن در برخی نقاط به حدود  ماندهیباقمتر  300

غرب استحکامات کوه  کیلومتری شمال 2/3در  غار قهرمان .است شدهساختهچین صورت خشکهسنگ و به

متری صعود کرد.  6ره که برای دسترسی به آن باید از یک دیوا یجادشدهابر سینه کوهی کم ارتفاع  عمر

شود. موضوع جالب در این غار اندود دیده میانبار با آثار چندین الیهها، دیوارهای سنگی و آببقایای اتاق

بانی گشوده شده و غارنشینان از طریق آن امکان دید تر است که برای دیدهوشه اتاق بزرگوجود دو روزنه در گ

در غار را  یجادشدها وسازساخت ترتیبینابهاند. را داشته و قله کاله قاضی تا گردنه آب نیل منطقه ماربین

استحکامات کوه عمر کوه و غار  رسانی قالع و ارتباط با دیگر قالع بوده است.شبکه اطالعتقویت  منظوربه

در خود ندارند اما در کنترل راه غرب و  وسازساختدر شمال غرب کوه آتشگاه هرچند آثار زیادی از  قهرمان

سه محل مذکور بر بخش وسعی از رستاق جی  ترتیبینابهد. انخود را ایفا کرده مؤثرارتباط با دیگر قالع نقش 

 اند.و رستاق ماربین دید داشته و از موقعیت استراتژیک باالیی برخوردار بوده
 

 . نتیجه7

زمینه اصلی ایجاد سکونت در اصفهان را شکل داده بود اما در کنار آن وجود ، رودرودخانه زاینده اگرچه

ها در نظر گرفته بودند یکی دیگر از عوامل اصلی رشد مراکز پیشینیان برای آنهای که و قابلیت ارتفاعات
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قالع و شبکه ایجاد ارتفاعات مذکور با توان استراتژیک که ویژه اینبهشهری در مرکز خوره اصفهان گردید. 

اطراف، شهرها  هایرستاق جی و رستاق بودخوبی توانسته بهو ارتباط میان این ساختارها ها در آناستحکامات 

 مراکز جمعیتی راهای منتهی به راهنقاط مسکونی و های این محدوده را تحت کنترل داشته و امنیت دیهو 

موقعیت دشت اصفهان در مرکز ایران و ارتفاعاتی که این دشت را  ،ودررودخانه زاینده ترتیبینابه. کنند ینتأم

ساز حیاتی پایدار و استقرار امن در زمینه باهمهمه د که ی را تشکل دادنعناصر هم پیوند ،اندمحصور کرده

احداث قالع و استحکامات در  ازجملههای طبیعی مذکور با ایجاد تغییرات در شاخصه .بودند شده اصفهان

خش سرزمین ایران ترین بدر ادوار مختلف به مهمتوان بالفعلی برای محدوده ایجاد گردید و اصفهان ارتفاعات 

ای و بررسی منابع مکتوب و استفاده از تصاویر ماهواره .دشهای آن تبدیل ترین بخشاز مهمو یا یکی 

منظر فرهنگی ها، کارکرد محوطهدر کنار پیمایش ارتفاعات، توانست شناخت بهتری از  GISهای تحلیل

نحوه کنترل و شهرهای ایران و دیگر ای برای انجام مطالعات بیشتر در حوزه ایجاد کند و زمینه ،اصفهان

ای احتمال وجود چنین ساختارهایی بررسی تصاویر ماهواره کهییازآنجاهمچنین ها فراهم آورد. محافظت از آن

و شناخت آشکار توان با مطالعات میدانی صحت این احتمال را های اصفهان مشخص کرد مییگر کوهدرا در 

و چگونگی محافظت از مراکز جمعیتی به دست  یکدیگربا  هاآندر ارتفاعات و ارتباط  یجادشدهابیشتری از آثار 

شود تمامی قالع و استحکامات دیده می ها و تصاویر مقالهطور که در نقشهبنا بر نتایج فعلی و همان آورد.

قرار بگیرند اما بنا بر دالیلی  مورداستفادهاسالم قبل و بعد از  اند که در دوراناصفهان قابلیت این را داشته

تغییر  هاآنمیزان اهمیت برخی از های ارتباطی و یا راهتغییر مرکزیت اصفهان از جی به یهودیه  لهازجم

حتم  طوربهی شناختهای باستاندر مقاله انجام کاوش شدهمطرحاست. با در نظر گرفتن موارد  یداکردهپ

ف دوران اسالمی آشکار ر مختلهای ارزشمند را در قبل از دوران اسالمی و ادوااین محوطهزوایایی دیگر از 

 خواهد کرد.
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