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Abstract 
The archaeological site of Tol-e Qaleh Seyfabad, with an area of approximately 160 
hectares, is one of the important sites of the Sasanian period, which was formed about 500m 
west of Parishan Lake, in the southwest of Kazerun city, on the natural hill so-called Tol-e 
Pahan. Due to the building of the Kazerun-Shiraz gas pipeline between 1984 and 1986, the 
middle part of this site was severely destroyed. Archaeological excavation, as well as ground 
surveys, show that the exposed building/fort in Tol-e Qaleh Seyfabad has a quadrangular 
structure, each side of which is probably between 75 and 80 m long, and there were 
probably four towers in its four corners. The low thickness of the external wall, the type, 
and quality of construction materials used in it, as well as the dimensions of the interior 
spaces/units, may indicate that the building was not very high. The spaces adjacent to the 
northwestern principal wall are generally small and are used for storing and processing 
agricultural products.In the four corners of the Nakhlak fort located in the intermediate 
region of Naein and Anarak, the towers are similar to Tol-e Qaleh Seyfabad’s tower, 
although it has a different plan. In addition, other defensive buildings such as Fulayj fort in 
Oman, Gorgan Wall fortifications, and Abu Sharifa fort in Mesopotamia are among the 
defensive structures that are similar to the Tol-e Qaleh Seyfabad building in terms of plans 
and towers. Archaeological excavation, as well as ground surveys, show that the exposed 
building/fort in Tol-e Qaleh Seyfabad has a quadrangular structure, each side of which is 
probably between 75 and 80 m long, and there were probably four towers in its four corners. 
The low thickness of the external wall, the type, and quality of construction materials used 
in it, as well as the dimensions of the interior spaces/units, may indicate that the building 
was not very high. The spaces adjacent to the northwestern principal wall are generally 
small and are used for storing and processing agricultural products. 
 
 
Keywords: Tol-e Qaleh Seyfabad, the Sasanian periods, architecture, application, 
economic activities 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1. Corresponding Author, Email: yamohamadi@yahoo.com 
Professor, Department of Archeology, Bu Ali Sina University, Hamadan, Iran. 
2. Ph.D. Candidate in Archeology, Bu Ali Sina University, Hamadan, Iran. 

 

R
ec

ei
ve

d:
 8

, J
an

ua
ry

, 2
02

2;
 A

cc
ep

te
d:

 2
1 

fe
br

ua
ry

 2
02

2 
 

 

Journal of Archaeological Studies 
 

No. 1, Vol. 14, Serial No. 29 / Spring 2022 
 

 10.22059/jarcs.2022.336364.143078
 

Print ISSN
: 2676-4288-

 
O

nline ISSN
: 2251-9297

 
https://jarcs.ut.ac.ir

 

https://jarcs.ut.ac.ir/editor?_action=search&kw=%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C&fld=0&manu_statuss=0&sb_code=0&rev_limit=0&act_sday=4&act_smonth=4&act_syear=1401&act_eday=4&act_emonth=4&act_eyear=1401&rw_count_op=0&rw_count=0&rv_recom=0&go=
https://jarcs.ut.ac.ir/
https://jarcs.ut.ac.ir/
https://jarcs.ut.ac.ir/


A Study of the Architectural Remains of the Sasanian Site of Tol-e Qaleh Seyfabad -Kazerun: A Suggestion ……/ 84  

  

Introduction 
Sasanian architecture refers to the Persian architectural style that reached a peak in its 
development during the Sasanian era. In many ways the Sasanian Empire period (224–651 
CE) witnessed the highest achievement of Iranian civilization, and constituted the last great 
pre-Islamic Persian Empire before the Muslim conquest. Much of Sasanian architecture was 
adopted by Muslims and became part of Islamic architecture. Castles and defensive 
buildings have been playing an important rolein the Iranian history of architecture. As an 
architectural tradition, almost allthe historical settlements in Iran have been enclosed by the 
massive walls which wereoccasionally equipped with watchtowers and forts and because of 
the defensiveappearance of the settlements, the modern Iranian villagers call still their 
settlements‘Qal‘eh’ meaning castle in Persian . 
The archaeological site of Tol-e Qaleh Seyfabad, with an area of approximately 160 
hectares, is one of the important sites of the Sasanian period, which was formed about 500m 
west of Parishan Lake, in the southwest of Kazerun city, on the natural hill so-called Tol-e 
Pahan(Map. 1 and Map. 3). Due to the building of the Kazerun-Shiraz gas pipeline between 
1984 and 1986, the middle part of this site was severely destroyed. Consequently, the 
clandestine excavation in this area began as a result of these destructive damages and the 
appearance of cultural materials on the surface. In 2014 and 2017, two seasons of salvage 
archaeological excavations were carried out at this site, which resulted in important 
discoveries from the Middle and Late Sasanian periods ؛(Ghasemi, et al.2020). Since this 
area belongs to a single occupation period, extensive excavation was on the agenda from the 
very beginning. The recovered architectural spaces in this site show that the interior 
spaces/units are relatively small, rectangular in shape, and made of stone, plaster, mud-
brick, and brick. The principal wall of this building is made of rubble stone and gypsum 
mortar, and the partition walls of the interior spaces are often made of mud-brick and in 
some cases of brick, plaster, and drystone. According to the aerial photographs of the site 
taken in 1956, the remains of several buildings can be seen over the natural hills in the 
excavated spot (Ghasemi,2009). Although the plan of this building is unique, it has some 
similarities with the plans of Sasanian forts, and unlike the military forts of this period, it 
was used for economic activities. According to the internal findings of the excavated 
spaces/units, the function of this building was for economic activities, such as collecting, 
processing, distributing, and managing agricultural products, especially date palms. Based 
on the available archaeological evidence, this part of the site was suddenly destroyed and 
abandoned. Due to the abrupt abandonment, evidence relating to daily economic activities 
had been left in its original location within the architectural spaces. 

The study of the architectural remains of Tol-e Qaleh Seyfabad shows that this place was 
built based on a quadrangular plan with two or probably four towers in the corners. The 
principal wall of the building was made of rubble stone and plaster mortar, and the inner 
walls were made of mudbrick and in some cases of rubble stone and plaster mortar. Several 
phases of the architecture, however, have been identified in two seasons of excavations, 
indicating that they were built during the Sasanian periods(Map.7). 

If we consider the architectural remains recovered during the excavations of Tol-e Qaleh 
Seyfabad as part of a fort, then we can compare it with other forts, based on the architectural 
elements especially the towers. 

Archaeological excavation, as well as ground surveys, show that the exposed 
building/fort in Tol-e Qaleh Seyfabad has a quadrangular structure, each side of which is 
probably between 75 and 80 m long, and there were probably four towers in its four corners. 
The low thickness of the external wall, the type, and quality of construction materials used 
in it, as well as the dimensions of the interior spaces/units, may indicate that the building 
was not very high. The spaces adjacent to the northwestern principal wall are generally 
small and are used for storing and processing agricultural products. 
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The preliminary studies show that the excavated building/fort of the Tol-e Qaleh 
Seyfabad site was formed in the Sasanian period and was abandoned before the end of this 
period for unknown reasons(Ghasemi,et al. 2020). 

In terms of architectural structure, the small spaces/units constructed with rubble stone, 
plaster, and mudbrick walls in Tol-e Qaleh Seyfabad are very similar to the architectural 
spaces of Qasr-e Abu Nasr architectural units. Interestingly, in Qasr-e Abu Nasr, similar 
objects have been obtained from inside the architectural spaces. In addition, a large building 
recovered in the center of the units revealed in Qasr-e Abu Nasr is very similar to the 
excavated building in Tol-e Qaleh Seyfabad in terms of dimensions and location in the 
architectural context. Moreover, in the southwest of Fars, the closest building similar to Tol-
e Qaleh Seyfabad is Qaleh Puskan, which dates to the Sasanian and early Islamic periods 
and has four towers in four corners. 

In the four corners of the Nakhlak fort located in the intermediate region of Naein and 
Anarak, the towers are similar to Tol-e Qaleh Seyfabad’s tower, although it has a different 
plan. In addition, other defensive buildings such as Fulayj fort in Oman, Gorgan Wall 
fortifications, and Abu Sharifa fort in Mesopotamia are among the defensive structures that 
are similar to the Tol-e Qaleh Seyfabad building in terms of plans and towers. 
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 چکیده
هاي مهم دوره ساسانی است که در غرب دریاچه هکتار، یکی از محوطه 160آباد با وسعت تقریبی محوطه تل قلعه سیف

 -است. به دلیل انتقال خط لوله گاز کازرونغربی شهر کازرون بر روي بستر طبیعی تل پهن شکل گرفته پریشان، در جنوب
هاي ویرانگر، و ، بخش میانی این محوطه به شدت تخریب شد. در نتیجه این آسیب1365تا  1363 هاي سالشیراز، در فاصله 

بعد از  1396و  1393 هاي سالسودجویان آثار باستانی در این محوطه آغاز گردید. در  نمایان شدن مواد فرهنگی، فعالیت
هاي مهمی از ت بخشی، در این محوطه انجام شد که حاصل آن کشف یافتههاي متعدد دو فصل کاوش علمی نجاپیگیري

گسترده در دستور کار ن این محوطه، از همان ابتدا کاوش افقی اي بودپایانی ساسانی بود. با توجه به تک دوره دوره میانه و
کوچک  نسبتاًزیادي فضاي  دهد که قسمتی از بخش داخلی بنا و تعدادقرار گرفت. بقایاي معماري کاوش شده نشان می

مستطیل شکل است که از مصالح سنگ، گچ، خشت و آجر ساخته شده است. دیوار خارجی این بنا از مصالح الشه سنگ با 
فضاهاي داخلی، اغلب از مصالح خشت و در مواردي از آجر و گچ و سنگ ساخته شده است.  جداکنندهمالط گچ، و دیوارهاي 

شود. با طبیعی دیده می يها پشته، بقایاي مجموعه بناهاي متعددي در سرتاسر سطح 1335ل هاي هوایی سابر اساس عکس
محل کاوش شده بقایاي بناي چهارگوشی است به ابعاد تقریبی  احتماالًسطحی،  هاي بررسیو  شده انجام هاي کاوشتوجه به 

هاي ساسانی دارد و هایی با پالن قلعهشباهتمتر است و پالن این بنا با وجود اینکه منحصر به فرد است اما  80در  75
بري این بنا در ارتباط با ضاهاي کاوش شده، کارـهاي درون فهـی این دوره، و  با توجه به یافتهاي نظامهـبرخالف قلع

شواهد  بر اساسآوري، فرآوري و توزیع و مدیریت محصوالت کشاورزي بخصوص خرما بوده است. هاي اقتصادي، جمعفعالیت
براثر عوامل طبیعی یا انسانی تخریب و متروکه شده  احتماالًناگهانی و  طور به، این بخش از محوطه، شناسی باستانموجود 

ر جاي اصلی خود در فضاهاي هاي روزمره اقتصادي در این مکان داست. به دلیل ترك ناگهانی، شواهد مرتبط با فعالیت
در این بناي دوره ساسانی را  شده انجامهاي کند تا نوع و نحوه فعالیتا کمک میبه جاي مانده، که مطالعه آنها به م معماري

 درك کنیم. 

 آباد، دوره ساسانی، معماري، کاربري بنا، مدیریت اقتصادي.تل قلعه سیف کلیدي: هايواژه

 مقدمه .1
ه ساسانی ، مذهبی دوریاجتماعهاي مختلف سیاسی، اقتصادي، تاکنون مطالعات زیادي در خصوص جنبه

این  شناسی باستانساسانی اهمیت زیادي در شناخت  يامپراتورخاستگاه  عنوان بهپارس انجام شده است. 
پارس همواره پل  یغرب جنوبدوره دارد. از بین مناطق مختلف، منطقه کازرون به جهت قرارگیري در 

 شناسی باستانکازرون در  بوده است. با وجود اهمیت منطقه فارس خلیجو  امپراتوريارتباطی بین غرب 
هاي محدود به شهر تاریخی بیشاپور و یادمان شناسی باستاندوره تاریخی، تاکنون توجه مطالعات 

( مربوط به قبل از انقالب بوده است ها بوده که بیشتر آنها ها و چهارطاقیمانند نقش برجسته شده شناخته

                                                           
 yamohamadi@yahoo.com مسئول:                                                                                         ةنویسند ۀرایانام 1
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. در مطالعات چند دهه اخیر نیز تمرکز مطالعات )1386موري، ( سرفراز و تی، )1348( واندنبرگ، ، )1379گیرشمن، 
هاي شناخته شده بود و به آثار دیگر در دشت کازرون توجه نشده بود. به همین دلیل روي همین محوطه

متعددي  شناسی باستان هاي بررسیاستان فارس، در دو دهه اخیر  شناسی باستان نقشهدر راستاي تهیه 
 متأخرباستانی از دوره پیش از تاریخ تا دوره  هاي محوطهد که حاصل آن شناسایی در این منطقه انجام ش

. از )1388( نوروزي، ، )1388( قاسمی، ، )1386( رضایی،، )1388( دشتی زاده،  اسالمی در دشت کازرون بوده است
ام گرفت یک بررسی جامع در دشت کازرون انج 1388، در سال شده انجام شناسی باستان هاي بررسیبین 

 )1388( قاسمی و نوروزي، تاریخی شد.  خصوص در دورانه کاملی از توالی استقرار، ب نسبتاًکه منجر به درك 
میانه اسالمی استقرارها در این  ةساسانی تا دور ةدهد که از دورنشان می شناسی باستان هاي بررسی

شهر بیشاپور به عنوان یکی از مراکز مهم توان ساخت یابد و دلیل آن را میافزایش می باره کیمنطقه به 
هاي محوطه ترین مهماز  )1388(قاسمی، هاي اقماري در اطراف آن دانست گیري محوطهساسانی و شکل

در بخش میانی دشت و در نقطه  آباد سیف ۀدر این دشت، محوطه تل قلع شده ییشناساتاریخی  ةدور
ي پارس بود. تعرضات صورت گرفته به تل قلعه باعث هاي باستانی پارس به تیسفون و دریاتقاطع راه

هاي تاریخی و قطع ارتباط شواهد ها از دل خاك شده بود. مضطرب شدن الیهآشکار شدن یافته
با بستر اصلی خود، ضرورت توجه به این مکان و نجات آن را دوچندان نمود. همین موضوع  شناسی باستان

  علمی در این محوطه و کسب نتایج مهمی گردید.  ریزي و انجام کاوشباعث انجام برنامه

 
 Solargis.com,2021ایران و غرب استان فارس، برگرفته از: غربی جنوب: موقعیت محوطه تل قلعه در 1 ةشمار ۀنقش

Map. 1: Location of the Tol-e Qaleh site in southwestern Iran and west of the Fars province  
(Solargis.com, accessed 2021). 
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 موقعیت جغرافیایی .2
متري شمال  500به فاصله بخش مرکزي شهرستان کازرون، دهستان بلیان و در  آبادتل قلعه سیف
هاي طبیعی کوه پهن، در غرب دریاچه پریشان و بر اساس سیستم آباد بر روي پشتهروستاي سیف

واقع شده است. ارتفاع کوه پهن از   39R X: 568620 Y: 3266600در موقعیت جغرافیاییUTM مختصات 
شود. بلندترین بخش آن در شمال روستاي ابوعلی با ارتفاع  حدود کمتر می شرق جنوببه  غرب شمال
متر  830به  آباد سیفمتر و کمترین آن در بخش شرقی در محل قرارگیري محوطه تل قلعه  900

 30هاي دشت پیرامونی حدودع شده، از سطح زمینپهن واقغربی تلارتفاع تل قلعه که در جنوب .رسد یم
 .)1 ة(تصویر شمار متر  است

 
 2016 :: موقعیت تل قلعه در دشت کازرون،  برگرفته از گوگل ارث1 ةتصویر شمار

Figure. 1: Location of Tol-e Qaleh on the Kazerun plain (Google Earth: 2016). 
 هاي پیشینپژوهش. 3

هاي کشور که در ایران به طور جدي از هاي شهري، روستایی، زیربنایی، و جادهیرساختدر نتیجه توسعه ز
هاي متعددي به علت ناشناخته بودن تخریب و از بین رفته است یک سده گذشته مد نظر بوده، محوطه

با   اند. از بین مناطق ایران، دشت کازرون همگامکه گاهی بسیاري از آنها به مراجع ذیربط گزارش نشده
هاي ملی و محلی به علت نزدیکی به شیراز دستخوش تغییر و تحوالت زیادي شده است.  توسعه زیرساخت

 باستانی کمتر از محیط زیست نبوده است.  هاي مکانهاي وارد شده به در این میان آسیب
ها انگلیسیهاي ارتباطی منطقه در زمان جنگ جهانی اول توسط هاي موجود، بسیاري از راهطبق گزارش 

پس از انقالب  .)1378(داگالس،  با هدف تسهیل در نقل و انتقال تجهیزات از بوشهر به شیراز احداث گردید
اسالمی و در پی آن وقوع جنگ تحمیلی، ضعف تشکیالت نظارتی، نبود قوانین حمایتی و نقصان قوانین 

به کسب مجوزِ فعالیت از مراجع  هاي عمرانی، خود را مقید و موظفموجود، باعث شد تا متولیان طرح
آباد در همان بازه زمانی بر اثر عملیات ذیریط ندانند. در نتیجه مسایل پیش گفته، محوطه تل قلعه سیف

شیراز به شدت مورد تخریب قرار گرفت و از زمان تخریب این محوطه و  -احداث خط انتقال گاز کازرون
در فهرست آثار ملی ثبت شد و سپس 1384محوطه در سال ساالنه، این  اتیعملتوسعه خطوط لوله گاز و 

در  شناسی باستانهاي هاي بیشتر در این محوطه متوقف و پژوهشمستمر، انجام تخریب يها يریگیپبا 
  .)Ghasemi, et al.2020؛ 1393(نوروزي، قاسمی، آن آغاز شد 
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عملیات اجرایی آن در سال  اینچ) که 30در نتیجه عبور خط لوله گاز کازرون به شیراز  (به قطر 
برداري رسید، بخش مرکزي  این محوطه به طور کامل توسط لودر به بهره 1365شروع و در سال  1363

شرکت گاز،  لهیوس بههاي صورت گرفته تخریب شد. از زمان نمایان شدن بقایاي این محوطه بر اثر تخریب
و مواد فرهنگی آن به غارت رفته است. در  هشد بیتخرتل قلعه همواره توسط سودجویان آثار باستانی 

متعددي تبدیل شده است.  هاي گودالزیادي از سطح تپه، به  هاي بخش، یرقانونیغهاي نتیجه این فعالیت
نژاد (عزیزاهللا رضایی، حسن پاكقاچاق، تیمی از طرف میراث فرهنگی فارس  هاي حفاريبر اثر  1384 در سال

مهر یافت هاي قاچاق، تعدادي گلوجو  و سرند خاك چالهبازدید و با جستاز این محوطه  و سیروس برفی)
. (Barfi, et al.2013;Askari Chaverdi , Cereti, 2013) شد که بعدها به صورت مقدماتی معرفی شدند

در فهرست  14762اسفند ماه همان سال به شماره  16ثبتی این اثر تهیه و در  ةپروند 84در پاییز سال 
منطقه  شناسی باستان هاي بررسیدر راستاي 1386و  1385 هاي ساللی ایران به ثبت رسید. در آثار م

 )204: 1388(قاسمی، و پارسا قاسمی  )52: 1386( رضایی،رضایی نیمحمدحسکازرون، این محوطه توسط 
 توسط سازمان نقشه برداري کشور از این منطقه تهیه 1335هاي هوایی که سال ثبت شده است. عکس

هارگوش وجود داشته که بعد از ـدر محل کاوش شده این محوطه یک بناي چ دهد میشده، نشان 
دهد که هاي قبل نشان میعکسکاوش و  هاي شرکت گاز به طور کامل آسیب دیده است. نتایجفعالیت
 یک قلعه با چهار برج در چهار گوشه بوده است.  احتماالًاین بنا 

 
 

 1398، جانمایی: مرضیه بداغی 2016، پس زمینه عکس گوگل ارث سال 1335یی تل قلعه سال : عکس هوا 2 ةتصویر شمار
Figure. 2: Aerial photograph of Tol-e Qaleh taken in 1956, merged with Google Earth photo of 2016, 

 (courtesy of Marzieh Badaghi 2019) 
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هکتار است که بخش کاوش شده تل  160حدود  دهد که وسعت محوطهمیدانی نشان می هاي بررسی
 هاي بخشیکی از بناهاي مجموعه این محوطه است که بر روي  هاي هوایی )( بناي چهارگوشه در عکسقلعه 

منسجم و مرتبط با  کامالًغربی تل پهن شکل گرفته است. این مجموعه در واقع کارکردي شرقی و جنوب
و پیش از پایان این دوره به دالیل نامعلومی  گرفته شکلساسانی  همگی در دوره احتماالًکه  هم داشته

 ) 2 ةشمار ۀ(نقشمتروکه شده است 

 اهداف کاوش. 4
آباد، در چندین مرحله پیشنهاد کاوش و عملیات نجات بخشی به  سیف ۀبا توجه به اهمیت محوطه تل قلع

صل کاوش نجات بخشی این محوطه اولین ف 1393میراث فرهنگی ارائه گردید تا اینکه  در پاییز سال 
با توجه به اهمیت این محوطه تاریخی و اطالعات بسیار  .)1394(نوروزي، قاسمی و رضایی، آغاز شد 

ریزي جهت ادامه کاوش انجام و کاوش فصل دوم آمد، برنامه به دستارزشمندي که از فصل اول کاوش 
 )1396(نوروزي، قاسمی،  .صورت پذیرفت 1396در سال 

آباد، جلوگیري از تخریب بیشتر این محوطه  بخشی محوطه تل قلعه سیفاصلی از کاوش نجاتهدف 
هاي مختلف  توسط شرکت گاز و غارت مواد فرهنگی آن توسط سودجویان آثار باستانی بود. درك الیه

در داده و استقراري، مراحل مختلف و نحوه انباشت مواد و مصالحی که ساختار معماري قلعه را شکل می
شده دو محل در  نهایت ارائه چارچوب زمانی مطمئن براي محوطه بود. با توجه به اهداف از پیش تعیین

دست  ها، شمال و جنوب محل عبور خط لوله گاز براي کاوش در نظر گرفته شد. علت انتخاب این محل
 محوطه بود. هاي بخشها نسبت به دیگر  نخورده بودن آن

 
 1393گزلو گرافی محوطه تل قلعه و موقعیت ساختارهاي شاخص آن، برداشت و ترسیم: حاصل قره: نقشه توپو2 ةشمار ۀنقش

Map. 2: Topographic map of the Tol-e Qaleh site and the location of its prominent structures 
(courtesy of H. Qareh Gezlou) 
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 روش کاوش. 5
به اي بودن تل قلعه، انجام کاوش افقی در سطح گسترده جهت با توجه به شواهد موجود دال بر تک دوره

 10هاي آوردن حداکثر اطالعات مبناي مطالعه بود، بر اساس نقشه برداشت شده سطح تپه به شبکه دست
 (TQS)آباد ها از مخفف نام تل قلعه سیفترانشه يگذار نامبراي  ).2 ةشمار ۀ( نقش تقسیم گردید 10*

ایجاد  TQS IIو   TQS Iيها ناممتر با  11* 10و  10* 10صل اول دو ترانشه به ابعاد استفاده گردید. در ف
منظور پی بردن به فضاهاي  هاي کاوش فصل اول بودند، در جبهه جنوبی نیز به ترین کارگاه شد که اصلی

جه به ایجاد شد. در همین بخش با تو TQS IIIبا نام  5در  7داخلی درون دیوار گچ و سنگی یک ترانشه 
فوقانی از یک دیوار گچ و سنگی در اثر حفاري قاچاق نمایان شده بود یک ترانشه دیگر  هاي بخشاینکه 

 ). 1394(نوروزي و همکاران،  کاوش شد TQS IVبه نام   5در  9به ابعاد 

، با توجه به نتایج کاوش فصل اول تصمیم بر این شد تا 1396در فصل دوم کاوش در پاییز سال 
مورد کاوش قرار گیرد که اطالعات حاصل از آن مکمل اطالعات و ادامه کاوش فصل اول باشد  ییها محل

شرقی شرقی غربی به جنوبمتر، در امتداد شمال 10در  10به ابعاد  TQS Vبه همین منظور ترانشه 
 دست بهایجاد شد که بخش مهمی از فضاهاي معماري در کاوش فصل  اول از این ترانشه  TQS IIترانشه 

 آمده بود. 
،  TQS Vشرقی ترانشهمتر، در امتداد ضلع جنوب 5در  10به ابعاد  TQS VIترانشه دیگري به نام 

ترانشه  یغرب جنوبشرقی به متر کاوش شد که، در امتداد ضلع جنوب 12در  2به ابعاد   TQS VIIترانشه 
TQS II  ةقرار داشت.  ترانشه شمار  VIII  جهت مشخص نمودن بخشی از فضاي متر  7در  2به  ابعاد

غربی این ترانشه به جنوب یشرق جنوبآمده بود در امتداد ضلع  به دست  TQS VIمعماري که در ترانشه  
 TQS، ترانشه   TQS Vکاوش شد. در نهایت به دلیل مشخص شدن بخش عمده برج شمالی بنا در ترانشه

IX  غربی این ترانشه حفر گردید. به جنوب شرقیدر امتداد ضلع شمال 30/3در  30/7به ابعاد 
 فضاهاي معماري . 6

تا  1367اي ایجاد شد که از سال  در نقطه TQS Iاولیه و مشاهدات سطحی، ترانشه  هاي بررسیبا توجه به 
تعدادي گل مهر براثر تعریض 1382و در سال حفرشدهزمان شروع کاوش، تعداد زیادي چاله قاچاق در آن 

ز به طور اتفاقی یافت شده بود. این ترانشه، اولین ترانشه کاوش شده در نخستین فصل جاده خاکی لوله گا
آباد بود. در کاوش این کارگاه تعداد دو  اتاق و یک راهرو  شناختی محوطه تل قلعه سیف کاوش باستان

 نمایان شد.
دیگري در شمال و ، ترانشه TQS Iمنظور پی بردن به امتداد فضاهاي معماري آشکار شده در ترانشه  به
گذاري شد. در کاوش این ترانشه نیز فضاهاي معماري  نام TQS IIآن ایجاد شد که ترانشه   یشرق شمال

در ترانشه  آشکارشدهاتاق کوچک از مصالح سنگ، گچ، خشت و آجر در امتداد راهروي  3دیگري شامل 
TQS I  3 ة(تصویر شمارنمایان شد (. 
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 1393معماري مکشوفه از فصل اول کاوش عکس از رضا نوروزي  : فضاهاي3 ةتصویر شمار

Figure. 3: Architectural spaces discovered in the first season of excavation (photo by Reza Nourzi) 
بردن به ساختار فضاهاي داخلی دیوار ضخیم بخش جنوب تر گفته شد جهت پی طور که پیش همان

توجه معماري و  کاوش شد. کاوش در این کارگاه به دلیل نبود شواهد قابل TQS IIIمحوطه، کارگاه 
ادامه یافت.   5/1در  5/1آن با یک گمانه پیشرو به ابعاد  یشرق شمالمتوقف و بخش  شناسی باستان

 50در جنوب جاده گاز و به فاصله قطعات سفال و یک هاون سنگی بود. حاصل کاوش این کارگاه تعدادي 
جهت روشن شدن وضعیت دیوار گچ   TQS IV،  ترانشه اي دیگر با نام  TQS IIIکارگاه  شرق شمالمتري 

قاچاق کاوش شد. کاوش این ترانشه نشان داد که در این بخش یک  هاي حفاريو سنگی نمایان شده از 
عرض با طاق هاللی بوده که در جلوي آن یک پله کوچک وجود داشته است، این ورودي و  ورودي کم

دهد که فضاهاي معماري ضلع شرقی بخش کاوش شده به  ها نشان می تالف ارتفاع آن با دیگر بخشاخ
  .) 2 ةشمار ۀ(نقش اند دار ساخته شدهصورت پلکانی و در یک سطح شیب

 
 1393تل قلعه، عکس از رضا نورزي  هاي اتاقسفالی در گوشه یکی از  ظروف: 4 ةتصویر شمار

Figure. 4: Large vats in the corner of one of the rooms of Tol-e Qaleh (photo by Reza Nourzi) 



 

 93 / 1401 بهار ،1 ةشمار ،14 ةدور ،�نا�ی�طا�عات با�تان

 
بقایاي بخشی از یک مجموعه  TQS IIو  TQS Iآمده  از ترانشه هاي  دست طورکلی بقایاي معماري به به

کوچک با  هاي اتاقدهد که فضاهاي داخل آن به صورت  اداري و کارگاهی یا تولیدي را نشان می  ساختمان
هاي سفالی با بقایاي خرما قرار داشت. دیوار بیرونی یا باربر  ها خمره عرض است که در داخل آن ودي کمور

این فضاها از مصالح سنگ و گچ، و دیوارهاي داخلی یا جداکننده از مصالح خشت و آجر ساخته شده 
 وسیله گچ اندود شده است.  است. کف فضاها به

متر و از سانتی 180متوسط  طور به، ها اتاقاصلی نسبت به کف ارتفاع بجاي مانده از دیوار سنگی 
 80به نسبت دیوار اصلی ارتفاع کمتري بجاي مانده، ارتفاع آنها بین  جداکنندهدیوارهاي خشتی داخلی و 

از کف  ها درگاهاست. کف  گانه پنج هاي اتاقترین سطح مربوط به کف متر متغیر است. پایینسانتی 150تا 
 ها اتاقمتر از کف سانتی 45تراز هستند و راهرو جانبی حدوداً با کف راهرو جانبی هم عموماًتر و اتاق باال

 .) 6 ة(تصویر شمارباالتر است 
 به دستخارجی بنا که از مصالح سنگ الشه و گچ ساخته شده  متر از دیوار 20در فصل اول کاوش

تر متغیر بود و مالط بکار رفته در آن از نظر مسانتی 5متر و  1متر تا  1آمد، ضخامت این دیوار بین 
ساسانی نیست. در فضاي داخلی متصل به این دیوار یک  ةبناهاي شاخص دور یخوب بهکیفیت و حجم 

متري و سانتی 270ردیف اتاق با ابعاد کوچک ساخته شده است. دیوار اصلی این ردیف اتاق که به فاصله 
ه و پهناي آن با دیوار خارجی یکی است، باعث گردیده طول به موازات دیوار اصلی خارجی کشیده شد

 يها درگاهو  شده ساختهیکسان باشد. این دیوار از خشت  ها اتاقدیوارهاي عمود بر دیوار اصلی درتمامی 
نیز با دیوارهاي خشتی از هم جدا شده است، ضخامت  ها اتاقنیز در آن تعبیه شده است.  ها اتاقورودي به 

فضاي اتاق از دیوار سنگی  يجداسازر و از نظر پهنا با هم تفاوت دارند. در یک مورد جهت دیوارها متغی
استفاده شده است، این احتمال وجود دارد که این دیوار در مراحل بعدي به ساختار اولیه الحاق شده 

متر و سانتی 270در  280اتاق متر متغیر است. ابعاد اولینسانتی 110تا   50نیز از  ها وروديباشد. عرض 
 105متر و عرض درگاه ورودي آن سانتی 270در 310متر عرض دارد. اتاق دومسانتی 60درگاه آن 

است. اتاق چهارم  متر یسانت 50متر و عرض درگاه وروديسانتی 270در  355متر است. اتاق سوم سانتی
متر و سانتی 270در  245 متر عرض دارد. اتاق پنجمسانتی 80متر و درگاه وروديسانتی 270در  347

 ها اتاقاندود شده و کف  گل کاهیک الیه ظریف  وسیله به ها اتاقمتر است. دیوار سانتی 70عرض درگاه آن
از آن از بین رفته است.  هایی بخشو  دهید صدمهاي از موارد مشخصاً داراي اندود گچ است که در پاره

و پیرامون آنها گل میخ  و تزیینات آهنی مشاهده گردید.  ها وروديدر، کف جاي پاشنه  ها وروديدرگوشه 
آهنی بر روي آنها بوده که با از بین  ناتییتزچوبی یک لنگه با  يها دربوجود  دهنده نشاناین موضوع 

بقایاي تزیینات آن روي کف برجاي مانده است.  جلو این ردیف اتاق، راهرویی وجود  ها دربرفتن این 
بوده، ضخامت آن متغیر  و در دهانه یک فضاي عقب  متر سانتی 270متوسط  رطو بهدارد که عرض آن 

متر،  جلو اتاق شماره  1متر در  1نشسته، عالوه بر اشیاء و سفال، یک سازه اجاق مانند چهارگوش به ابعاد 
ساخته شده است، از   شود. یک جرز سنگ و گچی مستطیل شکل متصل به این دیوار خشتیدیده می 4
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در آن است که بیانگر وجود پله جهت دسترسی به  طاقچهاین جرز وجود فضاي زیر پله و یک  هاي ویژگی
به  2و  1شماره  هاي اتاقي جلو متر سانتی 140فضاي فوقانی است. یک دیوار سنگ و گلی در فاصله 

جزایی به گردش دیوار، فضاي م با توجهو  متر سانتی 77متر کشیده شده که ضخامت آن سانتی 860طول 
است. پشت دیوار خشتی  متأخرترکرده و از نظر زمانی از دیوارهاي سازه اصلی ایجاد می ها اتاقرا پشت به 

یک درگاه به فضایی انبار مانند به  وسیله بهشود که متر دیده میسانتی 340راهرو یک فضاي به عرض 
  .)5 ة(تصویر شمار شودمتر منتهی میسانتی 98و عرض  350طول

 

 
 

 (Ghasemi, et al,2020,287,fig16)ساختار فضاهاي معماري حاصل از کاوش فصل اول تل قلعه،  : 5 ةتصویر شمار
Figure. 5: The architectural spaces recovered from the first season of excavation 

 (after Ghasemi, et al, 2020,287, fig16) 
 

نقطه رو به سمت دریاچه پریشان،  نیتر یشرقآمد در  ستبه د IV ةدرگاهی که از ترانشه شمار
ساخته، آنچه که باعث گردید این نقطه جهت کاوش پذیر میدسترسی به فضاي درونی قلعه را امکان

غربی بود که پشت آن گودالی توسط انتخاب شود، شواهدي از یک دیوار، مشابه دیوار اصلی در ضلع شمال
هاي وجود یک طاق را آشکار تمرکز کاوش در بیرون دیوار بالفاصله نشانهحفاران قاچاق کنده شده بود. 

 90، عرض آن 180کرد، با ادامه کاوش مشخص گردید، یک درگاه در این محل وجود دارد، ارتفاع درگاه 
متر سانتی 35و کفی پله  25عرض درگاه که ارتفاع آن متر است. یک پله همسانتی 100و عمق درگاه 

رون درگاه ساخته شده است. آنچه که در خصوص این ورودي حائز اهمیت است، سالم بودن ، در بیاست
 .) 6 ة(تصویر شمار نمایدطاق و نحوه اجراي آن است که کمک زیادي به شناخت معماري تل قلعه می
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 1393اسمی در فصل اول، عکس از پارسا ق IV ة: درگاه ورودي و طاق مکشوفه از ترانشه شمار6 ةتصویر شمار
Figure. 6: An entrance to the building recovered from the excavation of trench IV 

(Photo by Parsa Ghasemi 2014) 
  

 
 

 1396:  معماري مکشوفه در فصل دوم کاوش تل قلعه، فتواسکن: رضا نوروزي 7 ةتصویر شمار
Figure. 7: Architectural remains revealed in the second season of excavation (Photo Scan by Reza Norouzi 2017) 

اي صورت گرفت تا کاوش فضاهاي معماري که در ریزي جهت ادامه کاوش به گونهدر فصل دوم، برنامه
و وضعیت معماري کلی تل قلعه روشن گردد، به همین دلیل ترانشه  شده لیتکمفصل اول ناتمام مانده بود 

مورد کاوش قرار گرفت. اتاق ششم  متصل به اتاق  II ةها متصل به ترانشه شمارو سایر ترانشه V ةشمار
 270در  242دهد، ابعاد این اتاق را شکل می 10 ةآمده بود،  فضاي شمار به دستپنجم که در فصل اول 

 ۰ متر عرض دارد. سانتی 80متر و درگاه ورودي آن سانتی

۱ 
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 1396،  فصل دوم، عکس از : رضا نوروزي 6 ةکشوفه، اتاق شمار: اشیاء م8 ةتصویر شمار

Figure. 8: Objects from Space 6 were recovered during the second season of excavation (photo by Reza Nourzi) 
کند، عرض این دسترسی پیدا می 11 ةاین اتاق وجود یک درگاه است که به فضاي شمار هاي ویژگیاز 

که در گوشه شمالی قلعه واقع شده به نظر یک فضاي  11 ةمتر است. فضاي شمارسانتی 80اه نیز درگ
این فضا یک دسترسی به عرض  هاي ویژگی. از استمتر سانتی 428در  288عمومی است که ابعاد آن 

در  شده کشفامتداد دیوار خارجی  11و  10متر به برج گوشه شمالی، دیوار شمالی فضاي سانتی 100
آمد. یک  به دستمتر آن در فصل دوم سانتی 50متر و  6متر آن در فصل اول و  20فصل قبل است که 

 13 ةدر مجاورت دیوار اصلی وجود دارد و دیواري که این فضا را از فضاي شمار 6دسترسی به اتاق شماره 
استفاده ثانویه از رسد این دیوار کند، از سه ردیف بلوك گچی ساخته شده است. به نظر میجدا می

شود در گچی باشد. تعداد زیادي بلوك گچی قالبی که در یک سمت آن اثر بوریا مشاهده می هاي بلوك
تعداد زیادي بلوك جهت استفاده  يساز آمادهآمده که نشانگر  به دستپراکنده  صورت بهفضاهاي مختلف 

عنصر معماري که  ترین مهمشده است.  هاي دیگرياستفاده ها بلوكخاص بوده که در مراحل بعدي از این 
است که در  12آمد، برج سه چهارم دایره تو خالی یا فضاي شماره  به دستدر کاوش فصل دوم 

شوند ساخته شده است. قطر اي که دو دیوار اصلی بر هم عمود میقسمت تل قلعه، در نقطه نیتر یشمال
ست. ضخامت دیوار برج در نقطه اتصال به متر اسانتی 625و قطر خارجی آن  420فضاي داخلی برج 

شرقی قلعه به متر است. دیوار شمالسانتی 165ترین نقطه متر و در خارجیسانتی 100اصلی  يوارهاید
به دلیل نوع  18تا  13 ةفضاهاي شمار رسد یمدارد. به نظر  یآمدگ شیپمتر تا مرکز برج سانتی 200طول 

 عنوان بهبعضی از آنها  جداکنندهغییراتی شده و با استفاده از دیوارهاي کاربري نسبت به پالن اولیه دچار ت
 ة(نقشه شمار )7 ة.( تصویر شماراند به همین علت بیشتر فضاها کم عرض هستندانبار مورد استفاده قرار گرفته

3 ( 
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 1396فر : معصومه حیدريش شده در فصل دوم،  تهیه و ترسیم: فضاهاي معماري کاو3 ةشمار ۀنقش

Map. 3: Architectural spaces revealed in the second season of excavation 
(courtesy of Masoumeh Heidarifar 2017) 

 قابلبا نمایان شدن این برج، ساختار و پالن تقریبی و فرضی بناي کاوش شده در تل قلعه تا حدودي 
  .شودنیز مشاهده می 1335بازسازي است که در عکس هوایی سال 

متر است. فضاهایی که سانتی 130و عرض آن  300 شده ساختهگچی  هاي بلوكطول دیواري که از  
بت فضاهاي ضلع ـوماً کم عرض و به نسـاند عمدهـشرقی ساخته شدر مجاورت دیوار خارجی شمال

اي ذخیره و هاند و در آنها بقایاي خمرهو بیشتر کاربري انبار داشته شده ساختهغربی نامنظم شمال
شیب تند پشت  لیبه دلآمد، همچنین فضاهاي این ضلع  به دستبا ابعاد کوچک و بزرگ  ییها سفال

دیوار خارجی و حرکت این دیوار، آشفتگی زیادي دارند. دیوار خشتی که به موازات دیوار خارجی 
تا دیوار اصلی  کند منظم و فاصله آنو دسترسی به حیاط یا فضاهاي داخلی را فراهم می شده ساخته

 يها درگاهورودي به فضاها نیز متغیر و بر اساس الگوي  يها درگاهغربی و عرض مشابه دیوار ضلع شمال
 .) 3 ةشمار ۀ)( نقش7 ة( تصویر شمار همان ضلع است

ارتفاع دیوارها و عمق کف اتاقی که در مجاورت فضاهایی که در فصل اول کاوش شده بود قرار دارد، 
. کف فضایی که در مجاورت برج قرار داشته و همچنین فضاهایی که در امتداد دیوار استمشابه هم 

با کف راهرو فصل قبل همسان هستند، ولی کف  باًیتقراند، ارتفاع باالتري دارند و شرقی ساخته شدهشمال
رارگیري شرقی به دلیل قتر از فضاهاي مجاور است. با توجه به اینکه ضلع شمالفضاي داخلی برج پایین
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بیشتري دارد، ارتفاع بجاي مانده از دیوارها نیز کمتر از ضلع  یدگید بیآسدر مجاورت یک شیب تند 
 غربی است. شمال

 تحلیل و مقایسه. 7
ساسانی در این منطقه شکل گرفته  ةمهم دور هاي مکانمجموعه تل قلعه در مسیر دسترسی به سایر 

هاي مختلفی مد نظر بوده است. قرارگیري بر بلندي تل قلعه جنبهگذاري است. با توجه به کارکرد، در پایه
مرتبط پیرامونی، دسترسی مناسب به راه،  هاي مکانگیري هرچه بهتر با مشرف به دشت و امکان ارتباط

، امکان استفاده از منابع طبیعی همچون دریاچه پریشان، کوه و پوشش گیاهی و جنگلی وخاك آبمنابع 
یک مکان جهت مدیریت اقتصادي و تجاري  عنوان بهتباط تجاري و کارکرد تل قلعه در خدمت تسهیل ار

خرما از مناطق اطراف به این مکان منتقل و  ویژه بهاز امتیازات این مکان بوده است. محصوالت کشاورزي 
شده است. تمامی مراحل در به مقصد ارسال می افزوده ارزشپس از انجام عملیات فرآوري و ایجاد 

گل  ویژه بهها که مطالعه یافته شده انجامارچوب یک نظام اداري، اقتصادي و سیستم نظارتی دقیق چه
اي، کارکردي چندگانه و این موضوع است. تل قلعه عالوه بر کارکرد واسطه دکنندهییتأ شده کشف مهرها

و سپس انجام  تولید محصوالت مختلف در محیط پیرامونی دهنده نشاناي نیز داشته که درون مجموعه
 عملیات فرآوري بر روي آنها و شاید فرستادن به مقصدي دیگر باشد.

بنایی  صورت بهدهد، این مکان بر اساس یک طرح اولیه بررسی ساختار معماري تل قلعه نشان می
ها، ساخته شده است. دیوار بیرونی بنا از سنگ چهارضلعی با دو یا چهار برج حفاظتی تو خالی در گوشه

و گچ و دیوارهاي داخلی از خشت و در مواردي از سنگ و گچ بوده است. تغییرات و الحاقاتی در  الشه
شود که مربوط به مرحله اولیه نبوده و در زمانی دیگر بر اساس نیازها صورت گرفته بعضی نقاط دیده می

ولی در  کاربرد اولیه آن مشخص نشده تاکنونکه  آمده دست بهاست. تعدادي بلوك گچی در کاوش 
، همچنین اشیاء دیگري شده استفادههاي سفال دیوار جداکننده و یا در زیر خمره عنوان بهاستفاده ثانویه 
 ها اتاقآمده که پس از شکستن یا ساییدگی زیاد در زیر ظروف سفالی داخل  به دستآس همچون دست
 در این مکان است.طوالنی مدت  نسبتاًاند. این موضوعات نشانگر استقرار قرار داده شده

جایی اشیاء که فرصت جابه يا گونه بهناگهانی ترك شده  طور بهشواهد حکایت از این دارد که تل قلعه 
، شده يسوز آتشزیادي از این مکان دچار  هاي بخشاي که بر ما روشن نیست وجود نداشته، در اثر حادثه

ی بزرگی که در آنها محصوالتی همچون خرما ظروف سفال ویژه بهسقف و بخشی از دیوارها بر روي اشیاء، 
هاي آن قرار داشت فرو ریخته است. دیگ بزرگی که بر روي اجاق قرار داشته در زیر آوار و فرآورده

به خوبی مشهود  یغرب شمالضلع  هاي اتاق ویژه بهدر جاهاي مختلف  يسوز آتشو اثر این  شده مدفون
-رارت ترك برداشته و رنگ آنها تغییر کرده، بسیاري از یافتهدر اثر ح ها سفال، شده پخته ها خشتاست. 

مملو از شواهد سوختگی  ها اتاقاند، کف یا متالشی شده هاي سنگی در اثر حرارت زیاد ترك برداشته
شود، مشاهده می ها یسوختگاند در میان متعلق به سقف بوده احتماالًاست، بقایاي تیرهاي چوبی که 

 هستند. يسوز آتشمهرهاي حرارت دیده همگی از شواهد این ا در کنار گلسوخته خرم يها وهیم
تواند بر اثر یک حادثه دلیل ترك ناگهانی تل قلعه بر ما چندان روشن نیست، ترك این محل می 

سوزي بوده یا  دخالت عوامل انسانی، همچون یورش و تهاجم دشمنان این طبیعی، مانند زلزله و آتش
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و انجام مطالعات بیشتر امکان پاسخگویی بهتر به این  ها کاوشباشد. در هر صورت ادامه  اتفاق را رقم زده
 را فراهم خواهد ساخت.  سؤاالت
گذاري قطعی با استفاده از هاي زیادي از بقایاي گیاهی یافت شده، که تاریخاین مکان نمونه در

 شناسی باستانا بر اساس دیگر شواهد بر روي آنها از تل قلعه در حال انجام است، ام 14آزمایش کربن 
مشخص مهرهاي اداري  طور بهتوان یک محدوده زمانی براي این مکان تعیین نمود. مهرها، میگل ویژه به

اند، این موضوع نشانگر اوج رونق آمده به وجودساسانی، در قرن ششم میالدي  ةاي در دورکامالً کتیبه
ان قبل این تاریخ ـد این مکـدهان میـماري نشـضاهاي معـی فقلعه در این بازه زمانی است. بررستل

آمده است. همچنین هیچ  به وجودگذاري شده و به مرور زمان بر اساس نیاز، تغییراتی در این فضاها پایه
( قاسمی و شواهدي از استفاده از این محوطه در دوره اسالمی در این دو فصل کاوش یافت نشده است 

  .)100: 1396دیگران، 
 

 
 Whitcomb,1985 ، بخش تیره: ساختمان مرکزي،قصر ابونصر:پالن معماري 4 ةشمار ۀنقش

Map. 4: Plan of the Qasr-e Abu Nasr site and location of the central building (after Whitcomb, 1985) 
 

رار گیرد. یکی از جنبه دوره خود مورد مقایسه قتواند با آثار همآباد از دو جنبه میتل قلعه سیف
 و دیگري ساختار معماري است.  آمده) به دست( با توجه به اشیایی که از داخل فضاها کارکردي 
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 77: 1381: پالن قلعه پوسکان کازرون، واندنبرگ ،5 ةشمار ۀنقش
Map. 5: Plan of the Puskan fort (after Vanden Berghe, 2002: 77) 

هاي سنگ و گچ و خشت در تل قلعه رفضاهاي کوچک نمایان شده با دیوا از لحاظ ساختار معماري،
جالب اینکه در قصر ابونصر نیز از   )Whitcomb,1985. (بسیار مشابه فضاهاي معماري قصر ابونصر است

آمده است. محوطه قصر ابونصر بر خالف تل قلعه که بر روي یک  به دستهاي مشابه داخل فضاها یافته
گسترده ایجاد گردیده، بر روي یک صخره منفرد با حصار مستحکمی که آثار موجود را در پشته کوتاه و 

میانه اسالمی را در  ةهاي پیش از اسالم تا دوربرگرفته ساخته شده است. استقرار در قصر ابونصر از دوره
ساسانی است.  ةو مربوط به دور يا دورهتک  شناسی باستانگیرد اما در تل قلعه شواهد معماري و بر می

یک بافت متراکم معماري است که تمامی سطح صخره را پوشانده است و  صورت بهمعماري قصر ابونصر 
ترکیبی و شامل فضاهایی با دیوارهاي سنگ الشه با مالط  صورت بهمصالح به کار رفته همانند تل قلعه 

ري قصر ابونصر با تل قلعه بخش معما نیتر مشابهگچ و یا ایجاد فضایی خاص با دیوارهاي خشتی است. 
است. این واحد را بدون توجه به  تر کوچکیک واحد بزرگ معماري در مرکز تپه، در میان سایر واحدهاي 

با تل قلعه دانست. قصر ابونصر عالوه  سهیمقا قابلتوان در بافت معماري، می يریقرارگنبود برج، به دلیل 
به . اشیاء استکارکرد مبناي مقایسه بسیار خوبی با تل قلعه  آمده و نوع به دستبر معماري، از نظر اشیاء 

آمده قصر ابونصر و تل قلعه به نحو بارزي مشابه یکدیگر هستند. وجود تعداد زیادي گل مهر، ظروف  دست
 طاسسفالی مشابه، اشیاء فلزي سنگی در کنار اشیاء شاخصی همچون پایه شمعدان برنزي، مالقه برنزي، 

 .)(Upton,1934,fig32,36و دیگر اشیائی که مشابهت کاملی با اشیاء تل قلعه دارند  نرد تختهو مهره 
هاي متعدد در باروي تخت سلیمان هر چند از نظر معماري مشابهت چندانی با تل قلعه ندارد و برج

ل آمده از داخ به دستدر ایران  تاکنونمهر که مجموعه گل ترین بزرگاصلی مجموعه را دربرگرفته، ولی 
 .   استکه از این نظر قابل مقایسه با تل قلعه  )Göbl, 1976( فضاهاي معماري تخت سلیمان یافت شد
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ردنکون در چهارمحال بختیاري نیز شباهت زیادي به تل قلعه دارد، اما از لحاظ مواد فرهنگی محوطه ب
 .)Khosrowzadeh, et al, 2020  ( وز به طور کامل منتشر نشده استنتایج مطالعات معماري آن هن

شی از یک قلعه فرضی در نظر بگیریم، آنگاه ـآمده در تل قلعه را بخ تـبه دسماري ـاگر بقایاي مع
توان شناسایی کرد در محدوده فارس بناهایی را می هاي دیگر این دوره مقایسه کرد.توان آن را با قلعهمی

 نسبتاًنمونه آن قلعه پوسکان از دوره ساسانی، بنایی است  ترین نزدیککه پالنی مشابه تل قلعه دارند، 
 .) Vanden Berghe,1990(داراي چهار برج و یک ورودي در جبهه شرقی دارد  چهارگوشهسالم که در 

متعددي در برج و  يها ترکشتل قلعه کوچک و جنبه حفاظتی آن بارزتر بوده و مقایسه با  در بناابعاد این 
 باروي آن تعبیه شده است.

یکی از بناهاي که از نظر ساختار معماري و کارکرد با تل قلعه قابل مقایسه است، دژ نخلک است که 
و  داکردهیپ يا ذوزنقهژ حالت ، دبناشدهاي در بین نایین و انارك قرار دارد. این قلعه بر تپه سنگالخ کشیده

احاطه گردیده  رهیدا مینآن نیز با دو برج  هاي وروديبه صورت سه ربع دایره و  هایی برجدژ با  چهارگوشه
. داخل دژ یک آتشگاه قرار دارد که با اند شدهساخته  آهکاست. دیوارهاي آن از سنگ الشه و مالت گل و 

رد نظامی نداشته و با توجه به وجود  معدن نقره در محل آن همین مصالح ساخته شده است. این دژ کارب
 .اند ساختهرا به منظور حفاظت از این معدن 

 
  2، طرح  411: 1354: دژ و آتشگاه نخلک، هالیر ، 6 ةشمار ۀنقش

Map. 6: Plan of the Nakhlak Fort (after Hallier, 1975: 411, plan 2) 
 

ساسانی را دارند. از سویی دیگر بر اساس  ةمعماري دور هاي ویژگیبه نظر هالیر دژ و آتشگاه نخلک 
دژ انجام شد، تاریخی بین  دیوارهايکه بر روي یک نمونه چوب به دست آمده از داخل  14آزمایش کربن 

کند که . هالیر اشاره می استمیالدي به دست آمد، که با سبک معماري دژ در تضاد  170-130 هاي سال
و شاید  دهد میتاریخ قطع درخت را نشان  شده ارائهبا اشتباه همراه باشد زیرا تاریخ  یابی سالممکن است 

. در در ساختمان دژ به کار رفته باشد این قطعه چوب کهنه بعدهابا تاریخ مصرف آن در بنا یکی نبوده و 
اولین دژ و چهار میالدي ، نخلک  2تعلق بناها به اواسط قرن دییتأکه در صورت  کند یمادامه وي اشاره 

https://www.journals.uchicago.edu/doi/full/10.1086/710097
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معدن در  ساتیتأسنتیجه گرفت که  توان یمتاق دوره اشکانی خواهد بود. بنابراین به صورت کلی چنین 
قبل از ساسانی حداقل در دوره اشکانی دایر بوده و این معدن را در دوره ساسانی و الاقل تا  يها دوره

الدي فعال ـمی 20نخلک مجدداً در قرن اند. معدن فاده قرار دادهـالدي مورد استـمی 860-700حدود 
   .)410-437: 1354(هالیر،شود می

اسالمی داراي عناصر مشابهی با تل قلعه است. بناي موسوم به مدرسه اسالمی  در دورهشهر بیشاپور 
و بناي برجدار در مجاورت خیابان منتهی به پل  )1386(سرفراز و تیموري، در مجاور مجموعه ارگ شاهی

 یادبود با این بنا مشابهت دارد. يها ستونیک گبري، نزد
 (، تل ابوشریفه ( Sauer et al, 2013 ) دیوار گرگان، )Al-Jahwari et al, 2018( عمان هاي کاوشاز 

Al-Kassar, 1979 (  آن قابل مقایسه با برج سه  هاي برجآمده که  به دستنیز بناهاي دفاعی مانند قلعه
 چهارم دایره تل قلعه است. 

میالدي مرکزي فعال بوده و تا  6موجود بناي نمایان شده در تل قلعه در قرن  هاي یافتها توجه به ب
 اقتصادي در آن وجود داشته است.  هاي فعالیتاواخر دوره ساسانی 

       نتیجه. 8
دهد، تل قلعه بنایی مطالعه مدارك و اسناد مرتبط با  تل قلعه و نتایج حاصل از کاوش نشان می 

تا  75بین  احتماالًآن  هر ضلعرگوش بر روي بلندي در مجاورت راه اصلی و دریاچه پریشان بوده که چها
در چهارگوشه آن چهار برج تو خالی داشته، هر چند پالن چهار گوش با دو برج  احتماالًمتر طول و  80

است و  کف فضاها در  متأثر گرفته شکلنیز محتمل است. ساختار داخلی بنا از بستري که بنا بر روي آن 
گیري دارد.  ضخامت کم دیوار خارجی، نوع و کیفیت مصالح  بکار رفته و نقاط مختلف بنا اختالف چشم

همچنین ابعاد فضاهاي داخلی به نسبت ابعاد بنا نشانگر این است که این بنا ارتفاع زیادي نداشته و 
برد به آنچه در کوچک و جلوگیري از دست تمهیدات حفاظتی اندیشیده شده به منظور مقابله با تهدیدات

شده، بوده است. فضاهاي مجاور دیوار اصلی عموماً کوچک بوده و کارکرد این مکان نگهداري می
هاي بزرگ و کوچک و ظروف سفالی با ابعاد مختلف کارکرد اند. خمرهو فرآوري داشته يساز رهیذخ

هاي خرما در ظروف سفالی و کف وجود انبوهی از دانهدهد. را نشان می ها سفالمتفاوت هر کدام از این 
سازد. وجود گل مهرهاي ارتباط این مجموعه را با این محصول و مشتقات آن به خوبی روشن می ها اتاق

 مراتب سلسلهمتعدد اداري و شخصی در بیشتر فضاها وجود سیستم نظارتی و محاسباتی دقیق همراه با 
دهد که بر مراحل مختلف ورود، خروج و استحصال محصوالت نظارت میاشخاص و دوایر مختلف را نشان 

دهد این محل کارکردي تنها متکی بر اند. وجود اشیاء متعدد با کارکردهاي متفاوت نشان میکردهمی
 يها هاوناند. شدهمحصول خرما نداشته و محصوالت دیگري نیز در این مکان نگهداري یا  فرآوري می

هاي نگهداري چاقو تیز کن، شیشه يها سنگکوبنده و ساینده،  يها سنگآسها، متعدد سنگی، دست
مایعات با ارزش، ظروف سنگی و تعداد زیادي اشیاء با کارکردهاي متفاوت که همگی نشانه گارگاهی بودن 

 این مکان است. 
ي و بازرگانی آباد نشان داد که این محوطه یکی از مراکز فعال اداري، اقتصاد کاوش در تل قلعه سیف

مکان به شهر شاهی شاپور فعلی  ترین نزدیکدوره ساسانی در جنوب ایران در درون شاپور خوره بوده که 
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مرکز ایالت بیشاپور بوده است. اثر مهرهاي گلی فراوان یافت شده از این مکان که بعد از قصر ابونصر و 
و نام  ها تقسیمات اداري، نام جايشناخت تخت سلیمان بیشترین تعداد را داراست اهمیت اساسی در 

هاي ساسانی عمدتاً ظروف آذوقه به شکل  افراد این بخش از امپراتوري ساسانی را دارد. تنوع فراوان سفال
شده  دیگر تبادل می هاي مکاندهد که محصوالت زیادي بین این محوطه و  خمره در این محوطه نشان می

 است. 
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