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Abstract 
Qaleh Sam is located in Holeylan district in Sirvan/Shirvan County in the northeast of Ilam 
province. This monument is one of the worthy Iranian architecture in the central Zagros cultural 
zone. Despite its importance, this monument is unknown until now. Qaleh Sam is located in 
Si’pelah canyon on the border of Lorestan and Ilam provinces. In Si’pelah, in addition to Qaleh 
Sam, remains some of the other buildings such as: a bridge, some military installations, a Char 
Taq, a water mill, and two ruined sites. The distribution pattern of these monuments in Si’pelah 
Canyon shows that they are related to Qaleh Sam, and they could be interpreted together. As the 
focal point of formation for the architetural complex in Si’pelah canyon the Qale Sam has 
archaeological and architectural values. The main structure of this monument consists of a 
residential building with a focal char tag in down and a fortress on top. Nevertheless, it has 
been neglected by researchers and its historical and functional nature remains unclear. The 
purpose of this paper is the introduction the Qale Sam by relying on archaeological findings and 
existing architectural evidence and evaluating and analyzing functional identity and its 
chronology. The research approach is historical and findings have been collected through field 
methods and the study of library texts. The study of archaeological and architectural findings of 
Qale Sam along with the study of its geographic location and the analysis of the spatial 
organization of all works in Si’pelah canyon show that Qaleh Sam has been a security residency 
of a high-grade person. The analysis of these monument in the regional context indicated that it 
has been built based on political and security objectives in a mountainous situation, with the 
creation of several military structures around it. Architectural elements, scattered pottery on 
surface, and stucco decorations used in the building show that Qale Sam was constructed in the 
late Sassanid period and the early Islamic centuries. 
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Chronology and Fanction Analiysis of the Qale-e Sam in Historical Province of Masbazan/308 
Intruducion 
During the Islamic period, Masbazan has been one of the important districts of the Jebal 
province. In the historical texts, the geographical area of Masbazan is introduced to the north of 
the present-day province of Ilam. Historians and geographers of the early Islamic centuries have 
noted its economic prosperity (Estakhri, 1993:164; Yaghobi, 1964:44; Ibn-e- Khordadbeh, 
1991: 33; Ibn-e- Hoghal, 1966: 105). Due to its environmental features and strategic location on 
the roads of Khuzestan and Mesopotamia to  the west and center area of Iran, Masbazan has 
special importance in the Sassanid period and the early centuries of Islam. During this period, 
have been built many buildings with different functions in this area. One of the valuable 
architectural sites of Masbazan is "Qala-e-Sam" inside the Seipele strait. This site is located in 
the geographical coordinates of N: 47°00'33.8" & E: 33°39'16.2". The site is located 4 km 
northwest of Chambour Farkhivand village in the Holilan section of Sirvan county town. This 
site has been less opened and studied by archaeologists and little information is available about 
it. The purpose of this article is to review the archaeological and architectural evidence to 
determine its function and date of construction. 
Qala-e-Sam consists of two parts: a) the fort, which is located on the highest level of a natural 
rock, and b) The residential part of the area, which is located at the bottom of the fort and 
consists of an interconnected set of various spaces centered on a domed Chartaq (Fig 2). 
The fort is built on high cliffs with a good view of the surrounding area and overlooking the 
structures below it (Fig 3). The building includes entrances, stairs, fortifications, guardrooms, 
storage rooms and, several rooms, all of which are made of stone and gypsum mortar. The 
entrance of the building is located on the east side and through stairs, it is possible to access the 
interior of the fort. Inside the fort, there is evidence of several architectural spaces with different 
dimensions and sizes. The fort is fortified on the west and south sides by a high wall and 
semicircular towers along with it. Similar to these towers, have been identified in the Sassanid 
castle called "Divar Gach" in Qale-e Yazdgerd (Keall, 1967:103 & pl.IIIb). The lack of 
habitable architectural spaces inside the fort, its sloping and uneven surface, and it's overlooking 
of the surrounding environment and the downstream view of the gorge show the role of this 
structure as a surveillance and security part for the residential part of the Qala-e-Sam area. 
This section consists of a series of interconnected rooms centered on focal Chartaq, built on two 
levels on natural ridges downstream of the fort (Fig 2&4). The entrance of the building is 
located on the north side of the complex, of which a wall, a room and, a staircase remain. The 
main center of this building is a domed space that is located in the center of the complex and, 
around it is a set of spaces with different dimensions, sizes and functions (Fig 5&8). In front of 
the domed space/ Domed Chartaq, there is an open area without a roof, which, as a courtyard, 
has made possible the spatial connection of different parts of the complex. The main entrance of 
the domed space is located on the east side, the walls on both sides of which are decorated with 
stucco. The presence of these decorations on both sides of the entrance of the domed 
space/Chartaq indicates the possible existence of covered space in the form of a porch or a 
second dome in front of the main domed space/ chartaq. Therefore, here we are faced with the 
well-known combination of porch and domed hall, which together with the surrounding rooms, 
forms a spatial unit whose axis surrounds the entire building and is considered the most 
important aspect and architectural appearance of the Qale-e Sam. All the spaces of this complex 
are made of stone and gypsum mortar. The rooms and spaces of this section are roofed by using 
domes, semi-domes and, crescent arches. 
All the architectural features of Qale-e Sam are similar to the examples of the Sassanid period. 
The type of squinches of the dome, the shape of the dome, and its construction method is similar 
to the Sassanid examples in the buildings of Qaleh Dokhtar and Firoozabad in Fars Province 
(Huff, 1971: 223; Bier, 2006: 68; Besenval, 2000:202). Crescent arches (Fig6&7), are similar to 
Sassanid examples in Ctesiphon Palace and Ardeshir Palace in Firoozabad (Reuther, 1938: 643). 
The spatial composition used in the building- the combination of a porch with domed chartaqq 
is a well-known composition in the ceremonial architecture of the Sassanid period (Huff, 1971: 
85). The stucco decorations (Fig 9 and Table 1) in terms of the type and the way of composition, 
show traces of stucco decorations of the Sassanid period (Vassegh Abbasi, 2018: 126; Kroger, 
2017: 344). The Stuccos of Qala-e-Sam have similarities with the Stuccos of the early Islamic 
centuries, especially the examples of the Abbasid period, in terms of execution method, shallow 
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depth of patterns, and use of form and elegance of patterns (Scerrato, 1977: 234; Luigi Corsi, 
2017: 87-88 & 93-95. Fig 5-9). The pottery obtained is similar to the pottery of the late 
Sassanid period and the early Islamic centuries (Fig 13 & Table 2). 
Therefore, by putting together all these evidence and documents, for the time of construction of 
the Qala-e-Sam and its related structures, a period of time from late Sassanid to early Islamic 
periods is suggested. 
Qala-e-Sam is built in a mountainous landscape and is suitable for biological enjoyment and 
natural defense facilities. Around the site is a collection of buildings and architectural structures 
with security-defense, service and, residential functions. The spatial composition of the 
muniments and the pattern of their distribution in the Sepelah strait show their functional 
relationship in a unit complex. The architectural features and pottery findings of these works 
confirm their relative timeliness. The location of Qale-e Sam in a difficult mountainous area, 
surrounded by natural obstacles and military structures, and its distance from big cities show the 
dominance of the security aspect of building it. According to the all features of Qala-e-Sam and 
its associated structures we can say that this muniument has been a security residence that due to 
the political and security reasons built by a rebellious prince or a local ruler in a strategic and 
secure position. 
Conclusion 
Based on the architectural features of Qala-e-Sam such as dimensions and its size, several 
spaces, Stucco decorations, the location selected for its construction (ie above difficult heights) 
and the existence of defensive and security structures around it could be said the security 
aspects have prevailed to other possible functions. It was probably built by a high-ranking 
person (rebellious prince or local ruler) who, for political and security reasons, built his 
residence in a difficult and impassable mountainous area. According to the architectural 
elements used in the building (such as the semi-dome, the crescent arch, the shape and method 
of the dome, the circular towers attached to the walls) along with the ceramics and stucco could 
be said Qala-e-Sam and itʹs related structures have been built in a period of time from the late 
Sasanian to the early Islamic centuries. 
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 20/12/1400؛ تاریخ پذیرش: 12/06/1398 تاریخ دریافت:

 پژوهشی -علمی 
 چکیده

موقعیت خاص جغرافیایی و نزدیکی به مراکز  به دلیلاسالمی  هاي نخستین ساسانی و سده ةنواحی غرب ایران در طی دور
توان به والیت ماسبذان اشاره کرد. از جمله نواحی مهم غرب ایران طی این ادوار، میاند. حکومتی از اهمیتی ویژه برخوردار بوده

قابل بران و جبال کًوست خَورهاي در قالب ایالت به ترتیبماسبذان ساسانی و اسالمی،  ةهاي جغرافیایی دوربنديطبق تقسیم
پژوهشگران در جغرافیاي سرزمینی کنونی ایران،  به نظربنا . رفتمی به شمارکه شهر سیروان/شیروان کرسی آن  تعریف است

باعث منطقه و موقعیت ارتباطی مناسب و امکانات طبیعی باالي  هاقابلیتهاي شمالی استان ایالم است. بخشماسبذان منطبق بر 
 شودآثار ارزشمند این ناحیه محسوب مییکی از  »سامقلعه«شده است. در آن بناهاي مهمی ش استقرارها و گیري و گسترشکل

 ةدر محدود» پلهسی« ۀدر تنگاین بنا تاکنون ناشناخته مانده است. هاي معماري) (به لحاظ شاخصهآن  ةویژرغم اهمیت  که علی
و  اي) اما مرتبط با هم (از نظر کارکردي دو بخش مجزا (از نظر سازه ازسام  هقلع واقع شده است. و ایالم اي لرستانهمرزي استان

در پایین دست بري  آراسته به تزیینات گچار دبناي گنبدساختار اصلی محوطه متشکل از تاریخ ساخت) تشکیل شده است؛ 
شناختی و شواهد معماري هاي باستانهحاضر آن است تا با اتکاء بر یافت ۀهدف مقال .استدر باالدست آن مستحکم و دژي محوطه 
. رویکرد تحقیق و مورد تحلیل قرار گیرد ارزیابی آنهویت کارکردي و گاهنگاري  سام،ضمن معرفی و شناساندن قلعه موجود،

اي هاي سازهویژگیاند. اي و بررسی میدانی گردآوري شدهاندوزي از منابع کتابخانهها با استفاده از روش یافتهتاریخی است و یافته
هاي مکانی مشخصه است.بوده رتبه شخصی عالی متعلق بهامنیتی ی اقامتگاه این بناکه  بیانگر آن است، سام قلعه شناسیو ریخت

عناصر ساخت آن دارد. سیاسی و امنیتی در  هاينگیزهاغلبه  نشان از ،پلهسی ۀاین بنا در ترکیب با سایر آثار موجود در تنگ
زمانی  ةدر بنا، نشانگر ساخت آن در باز کار رفتهبري بهاي پراکنده در عرصه و پیرامون محوطه و تزیینات گچه معماري، سفال

 است.  هاي آغازین اسالمیو سدهساسانی  ةدور خرااو
 

 .ماسبذان تیوال ،معماري نظامیام، س قلعه پله، سی ۀتنگ ،ماسبذان :يکلید هايواژه
 مقدمه

یکی شده است، ران شناخته میوربوره ساسانی بخش غربی ایران با عنوان کُوست خُدر تقسیمات جغرافیایی د
هاي که در قالب دو ایالت به نام هبود استان ایالم/ لرستان پشتکوه ،در این دورهاز مناطق مهم کوست خوربران 

توسط  ایرانبا فتح  ).30: 1395 ؛37: 1373مارکوارت، (شده است اداره می (مهرجان قذق)گدك ماسبذان و مهرجان
، اسالمی هاي آغازینسده نگاران. مورخان و جغرافیخوربران گردیدواژة جایگزین  »جبال«اصطالح  ،مسلمانان

رونق و شکوفایی اقتصادي  به خاطراند که هاي آباد و مهم جبال یاد کردهعنوان یکی از والیتاز ماسبذان به
؛ 103: 1368جیهانی، ؛ 164: 1368 خري،صطا(شده استاز آن دریافت میآن، هر ساله مقدار قابل توجهی مالیات 

در باختر لٌر کوچک، موقعیت ماسبذان را لسترنج  .)105: 1345 ابن حوقل ؛44 : 1373یعقوبی، ؛ 33: 1370 خردادبه،  ابن
کرسی و  است.منطبق بر بخش شمالی استان ایالم که  ،)218: 1383(لسترنج، داند در مرز باختري عراق عجم می

در روستاي سرابکَالن در نزدیکی شهر شیروان بوده که موقعیت آن  / شهر سیروانن والیت ماسبذانشین حاکم
با مرکزیت ماسبذان . )54 -58: 1362(راولینسون،  شده استیابی مکان در استان ایالم (مرکز شهرستان شیروان)لومار 
تیسفون و خوزستان و نزدیکی آن به محیطی، ي زیستهابا توجه به برخورداري ،شیروان/سیروان شهر

در دوره ساسانی و به غرب و مرکز ایران،  رودانهاي خوزستان و میانهمچنین موقعیت راهبردي آن بر سر راه
                                                           

 yyvand@gmail.com                                                                                                   :مسئول ةسندینو ۀانامیرا.  1
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موسوم  ۀیکی از آثار معماري ارزشمند این ناحیه، محوطاست. اي داشته هاي آغازین اسالمی اهمیت ویژهسده
قرار داشتن در حاشیه راه مواصالتی  به دلیلپله سی گهاست. هرچند تن پلهسی ۀر داخل تنگد» سامقلعه«به 

اند، قرار  که از این مسیر عبور کرده پژوهشگرانیخوزستان و لرستان به غرب ایران، در گذشته مورد بازدید 
، اما این )Stein, 1940: 238(اند پله اشاره کردهگرفته و این پژوهشگران به برخی آثار تنگه از جمله پل سی

آثار موجود در  مانده است. در بین به دورهاي دقیق و تحلیلی منطقه تاکنون از تیررس مطالعات و پژوهش
موقعیت آن بر  به دلیلاما  ،اي است هاي معماري آن داراي اهمیت ویژهویژگی به خاطرسام قلعه تنگه، بناي

اندکی در مورد آن اطالعات  شناسان قرار گرفته وباستانزید و بررسی کمتر مورد باسام  باالي ارتفاعات کوه
متذکر  آن را. نخستین بار دمورگان ضمن انتشار چند تصویر از بنا، به آن اشاره کرده و اهمیت است موجود

صورت گذرا به این بنا اشاره کرده و  بهنیز برخی پژوهشگران ایرانی ). Demorgan, 1894:360( تشده اس
 ؛ کابلی،75-72: 1383؛ محمودیان، 247: 1372، یستانیافشار س(اند اتی در مورد کاربري و تاریخ آن ارائه کردهنظر

و با  »ساممحوطه تاریخی قلعه«با نام  7998با شماره  1381/ 17/12در تاریخ این بنا ). 179-174 :1394
ر فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است اشکانی، ساسانی و قرون نخستین اسالمی د ةپیشنهاد قدمتی از دور

مجموعه،  يفضاهابرخی از  ۀپالن و نقش ۀ). در پرونده ثبتی ضمن توصیف کلی بنا و تهی1-15: 1381پیرانی، (
چنین  در و ستبر گرستُ يبنا شدن ساختهشک بی. کاربري نظامی و مذهبی براي آن تعریف شده است

 ،است پلهسی ۀتنگدهنده موقعیت ویژه امنیتی و تدافعی که نشانعالوه بر این ،اي ویژه و موقعیت کوهستانی
با . نیز باشدطلبانه سازندگان آن هاي قدرتتاریخی بازه زمانی ساخت بنا و انگیزهوقایع  ةبازگوکنند تواندمی

ا را نب و ماهیت تاریخی و کارکرد واقعی شناختی محوطهباستان اهمیتدقیقی که تاکنون پژوهش این وجود 
ر مورد شناسی منطقه، ابهام دسام در مطالعات باستانمهجور ماندن قلعه مشخص کند، صورت نگرفته است.

، ضرورت انجام پژوهشی زافزون تخریب بنا توسط قاچاقچیاندر کنار روند رو ماهیت تاریخی و کاربري آن
سام اف ساخت بناي قلعهاهد -1 :با طرح دو پرسشرو  پیشپژوهش  فراهم کرده است. آن رامورد  منسجم در

بر اساس شواهد موجود، بناي  -2در این موقعیت جغرافیایی چه بوده و این بنا چه کاربري داشته است؟ 
 به مطالعه این بنا پرداخته است. اي ساخته شده است؟سام در چه دورهمعروف به قلعه

 هارویکرد پژوهش و روش گردآوري یافته
تحلیلی به -توصیفی ةتاریخی و به شیو گیري از رویکردادي است که با بهرهاین پژوهش از نوع تحقیقات بنی

در ابتدا با بازدید میدانی  انجام گرفت.دو روش میدانی و اسنادي  ها بهیافتهگردآوري بنا پرداخته است.  ۀمطالع
هاي معماري و ویژگی و ضبطبه ثبت هاي سفالی آوري یافتهسام ضمن جمعقلعه ۀاز سطح محوط

 از مجموعه آثار مناسبی ، دیدپله سی ۀاین مرحله همچنین با بازدید از تنگ در. اقدام گردیدشناسی آن  ریخت
و  ايمنابع کتابخانه سرانجام با استفاده از. به دست آمد سامبناي قلعهها با آن یارتباط فضایچگونگی و  تنگه

آوري شده، اطالعات جمعوطه، به تجزیه و تحلیل شناختی محهاي حاصل از بررسی باستانآن با یافته ترکیب
  پرداخته شد. 
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 (تصویر از نگارندگان). پله بر روي نقشه و نحوه پراکنش آثار موجود در آن. موقعیت تنگه سی1تصویر

Figure 1.The location of the Si’pelah strait and the distribution of the sites within the region. (By the 
authors)   

 موقعیت جغرافیایی 
که  استغرب استان لرستان الیه شمالدر منتهیهاي طبیعی شکل گرفته عارضه از جمله» پِلَهسی« ۀتنگ

تقسیمات سیاسی  بر اساس   ).1تصویر(کندمی میتقسدو بخش شرقی و غربی  آن را به ةجریان رودخانه سیمر
 گیرد.قرار میاستان ایالم  ةدر محدود آن لرستان و بخش غربیاستان  ةکنونی، بخش شرقی تنگه در محدود

سام  هاي کوه قله ۀلیوس بهکه از سه طرف هایی بر رأس دیوارهدر بخش غربی تنگه و » سامقلعه« ۀمحوط
 ۀبه فاصل و) "E:33°39'16.2و "N:47°00'33.8 ( در مختصات جغرافیایی، شکل گرفته است. این اثر شده احاطه

در مجاورت  .قرار دارد )لیالنِ شهرستان شیرواناز توابع بخش ه(رخیوندبورِ فَغرب روستاي چمري شمالکیلومت 4
. امروزه از آب این چشمه براي تأمین مصارف خانگی و آشامیدنی اي دائمی جریان داردچشمه بناضلع شمالی 
و پس از طی مسیري پر پیچ  لهپسی ۀتنگ از سمت شرق محوطهدسترسی به شود. بور استفاده میروستاي چم

 ۀاي که رودخانسام و در کف دره دست بناي قلعهانداز پایینر چشمپذیر است. دو خم با شیب تند امکان
ه، مخروب ۀکوچک، آسیاب، بقایاي دو محوط ۀاي از آثار شامل تعدادي قلعمجموعه ،سیمره در آن جریان دارد

  روند.به شمار میاستان لرستان  ةمحدود بخشی ازامروزه ها اکثر آن، پل و دیوار باقی مانده است

 
 by the authors(Figure 2. Qale-e Sam site. View of east(. (تصویر نگارندگان)  طه قلعه سام. دید از شرق. محو2تصویر
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 عناصر کالبدي: سامقلعه ۀمحوط
 ۀدماغر روي بو  در باالترین سطح ؛اند ساخته شده سطح ارتفاعیدر دو  سامقلعه ۀمحوط فضاهاي معماري

هم  به ۀمتشکل از مجموعدر پایین دست آن یک سازه  .دژ قرار دارد ،اي که دنباله کوه سام استطبیعی صخره
  .)2(تصویرساخته شده استگنبددار  چهارطاقبا محوریت متعدد  اي از فضاهايپیوسته

  سامقلعه  دژ
، در پایین دست آن ساخته شده است هايسازهبه محیط پیرامون و مناسب  مرتفع با دیداي دژ بر روي صخره

طراحی و ساخت آن سعی بر این بوده که از ساختار طبیعی موجود در جهت امکانات تدافعی آن نهایت 
هاي نگهبانی، انباري و تعداد معدودي برج و بارو، تیرکش، اتاقک پلکان، شامل ورودي،بنا  استفاده را ببرند.

ورودي بنا در سمت  .)3(تصویر اندکوب ساخته شدهسنگ و مالت گچ نیمبا مصالح الشه همگی کهاست  قاتا
 ریپذ امکانه فضاي داخلی دژ را دسترسی ب پلکان ۀبه وسیل ه به ارتفاع صخره،شرق قرار دارد که با توج

اي توپر (سلب) در امتداد دایرههاي نیمبا کشیدن دیواري بلند و قطور و برجدژ را  غربیضلع ساخته است.  می
اند که این عامل عالوه بر ساخته شده به همها خیلی نزدیک برج .سمت راست) 3(تصویر اندکردهآن مستحکم 

مشابه این . افزوده استنوازي نماي بنا دهد، بر زیبایی و چشمآنکه قدرت دفاعی ساکنان قلعه را افزایش می
 & Keall, 1967: 103( شناسایی شده است قلعه یزدگرد در »وار گچدی«ساسانی موسوم به  ۀقلع درها، برج

pl.IIIb .(رسد. برِ متر می 20متر، و طول آن به حدود  7مانده دیوار در ضلع غربی به بیشترین ارتفاع باقی
آن ها در نماي آن و در نهایت دقت کار شده است. نماي داخلی دیوار با قرار دادن سطح صاف سنگ بیرونی

 .)چپ 3(تصویر ساخته شده استهاللی دو طبقه  نماهاي طاقبا  نیز

  
 .تصویر از نگارندگان)( نماي داخلی دیوار دژ که با طاقگان مطبق مستحکم شده است(چپ). سام(راست).قلعه دژ .3تصویر

Figure 3. Qale-e Sam fortification (right). Interior view of the forteress wall, which reinforced with 
matching arches( Left side  )  ( by the authors  )  

پناه را دارد، به طرز قابل توجهی از حجم این طاقگان مطبق، ضمن اینکه نقش کارکردي مردگرد/جان   
عالوه با شناختی نیز سطح دیوار را از یکنواختی خارج کرده است. بهعنوان یک عنصر زیباییمصالح کاسته و به

کرده است. عنصر مردگرد در تر از قلعه را فراهم میامکان دفاع مناسب ،وجه به گردش آن در جهات مختلفت
کار رفته است. در امتداد دیوار اکثر قالع و حتی کاروانسراهاي مناطق کوهستانی ایران و از جمله لرستان به

ده است. دیوار قلعه در ضلع جنوبی با غربی دژ، دو اتاق مستطیل شکلِ موازي و یک اتاقک نگهبانی ساخته ش
هاي آن، کند و در بعضی قسمتتوجه به شکل طبیعی صخره با کمی انحناء به طرف داخل دژ ادامه پیدا می

نگهبانی و یک اتاق شود. در امتداد این دیوار نیز تعدادي اتاقک هاللی دیده می ينماها طاقشواهدي از 
با توجه  .متر، با ورودي به سمت شرق ساخته شده استسانتی 250×460د اي به ابعاتر با پوشش گهواره بزرگ

این عنوان یک فضاي قابل سکونت در نظر گرفت. توان آن را بهبه ابعاد و موقعیت آن در مرکز فضاي دژ، می
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براي پناهی  دیوار باریک، اقدام به ساختن جانگیري از یک که با بهرهاتاق در کنار پرتگاهی ساخته شده است 
اند تا به این وسیله افراد مستقر در آن، هم از خطر پرت شدن از صخره در امان باشند و هم از تیرس آن کرده

متر و  12دشمن محفوظ بمانند. به همین دلیل فضاي ایجاد شده به صورت یک راهروي باریک به طول  ۀحمل
یار تند صخره و غیر قابل نفوذ بودن آن شود. در ضلع شمالی دژ به دلیل شیب بسسانتیمتر دیده می 40عرض 

و کشیدن دیواري  هاصخره بینتمهیدات امنیتی کمتري لحاظ شده و فقط در دو نقطه با استفاده از فضاي 
اند. در ضلع شرقی دژ تمام کرده مترسانتی 30هایی به قطر تیرکش با باریک، اقدام به ساختن دو اتاقک

هاي هموار شواهدي از چند فضاي معماري اند. در قسمتخره دیوارکشی کردهفضاهاي قابل نفوذ را تا پایین ص
ها و فضاهاي واقع در ضلع غربی از طریق خورد که ارتباط بین آنهاي متفاوت به چشم میبا ابعاد و اندازه

و  دار و ناهموار آنشده است. کمبود فضاهاي معماري قابل سکونت در درون دژ، سطح شیبپلکانی میسر می
بانی و امنیتی این سازه را نشان انداز پایین دست تنگه، نقش دیدهمشرف بودن بنا به محیط پیرامون و چشم

ویژه اینکه در به ؛توانسته در مواقع لزوم مورد استفاده ساکنان بخش مسکونی محوطه قرار بگیرددهد که میمی
 شده است.  ها برقرار میارتباط آن پلکان ۀبه وسیلمجاورت بخش مسکونی قرار دارد و 

  اردبناي گنبد
داري است که در دو سطح و بر هم پیوسته با محوریت فضاي گنبدهاي بهاي از اتاقاین بخش شامل مجموعه

پس از و به ضلع شمالی مجموعه دسترسی . )4(تصویراندشده ساختهدر پایین دست دژ  اي طبیعیروي پشته
اتاق مجاور هایی از یک دیوار و بخش بازرسی ۀساماناز این  شود.میسر می ،انیاحتماالً نگهبفضاي عبور از یک 

 فضاهاي سطح دوم دسترسی به جهتقرار دارد که پلکانی در مقابل این ورودي،  بر جاي مانده است. آن
رسیدن به سطحی صاف و هموار براي  منظوربهاست.  گیريهنوز رد و شواهد آن قابل پی ساخته شده که

اند و سپس اقدام به سنگ و مالت گچ باال آوردههاي ناهموار را با الشههاي ردیف اول، ابتدا قسمتاتاق ساخت
جهت شیب زیاد و جنس خاك احتمال رانش و ریزش  هایی که بهاند؛ همچنین در قسمتساخت و ساز کرده

هاي اند. به علت قرار گرفتن اتاقسازي بنا پرداختهبندهاي مدوري به مقاومبنا وجود داشته، با احداث پشت
و عدم وجود هرگونه شاهدي که دسترسی مستقیم به فضاها را نشان دهد، به تپه سطح اول در شیب تند 

 . است هگرفتها از طریق فضاهاي سطح دوم صورت میاحتمال قوي دسترسی به آن

 
 (نگارندگان). سامقلعه ۀمحوط مسکونی مجموعه. 4تصویر

)by the authors(Figure 4. Residential Complex of the Qale-e Sam site  
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 –که در دو ردیف پشت سر هم با محور شمالیاست اتاق  13اي متشکل از فضاهاي سطح اول، مجموعه   
) تنها یک اتاق نسبتاً سالم باقی از سمت شمالاز چهار فضاي ابتداییِ ردیف اول ( ).5(تصویر قرار دارندجنوبی 
متر، با  20/3×60/2غربی و ابعاد -شرقی جهتاند. اتاق مذکور با ها به شدت تخریب شدهمابقی آنمانده و 

روي دو  شده وگچ اندود از  ضخیم ۀگنبد با الیاي مسقف شده است. نیمگنبد و تاق گهوارهترکیبی از نیم
اند  سنگ و گچ مسدود کردهاز الشهاده با استف هاورودي اصلی این اتاق را بعد ).6(تصویراء شده استاجر فیلپوش
هاي بعدي باشد. مسقف کردن فضاهاي معماري با از آن در مراحل یا دوره کاربري مجددتواند دلیلی بر که می

کار  که در این بنا به ،دشمحسوب می زنی طاق شیوهاي بدیع و نو در اي شیوهگنبد و تاق گهوارهاستفاده از نیم
-Ghirshman, 1938: 12هاي قصر ساسانیِ بیشاپور (طاقچه گنبد به تنهایی در سقفیمرفته است. استفاده از ن

و همچنین در برخی از  )202: 1375؛ بزنوال، 68: 1385(بیر، تعدادي از فضاهاي بناي سروستان فارس )، 19
 :Galdieri, 1972و مسجد جامع اصفهان () 105: 1348(پیرنیا، مساجد قرون اولیه اسالمی مانند مسجد فهرج 

فضاي  به عمدشکل کوچکی وجود دارد که  Lها، فضاي مماس با بر شمالی یکی از اتاق کار رفته است.به )126
پوش و سقف آن را به حالت کانه سنگ پر کردهاي از مالت گچ و قلوهداخلی آن را تا نزدیک سقف با توده

دیگر فضاهاي ردیف اول  دارد.از سکونت در این محوطه جدیدي  ۀداللت بر مرحل احتماالًاند. این کار درآورده
راهرو داراي ابعادي برابر با ). 5تصویر(ها و ابعاد نسبتاً یکسان استژگیاتاقی با وی 5 ۀشامل راهرو و یک مجموع

شود. آن مشاهده می ةاي و دیوارهاي چوبی بر سقف گهوارهمتر است که آثار قالب یا تویزه 20/3×30/1× 80/1
ها از طریق اند که ارتباط آنمتر ساخته شده 70/3×20/2غربی با ابعاد –گانه در محور شرقیهاي پنجفضا

ها دچار تخریب جدي گیرد. دو تا از اتاقمتر صورت می 20/1راستا/ تودرتو به طول و عرض هاي همورودي
هده است، اما سه فضاي دیگر نسبتاً ها قابل مشاهاي آنکه فقط پی و بقایاي اندکی از دیواره اند به طوريشده

ها دارد. هاي فوق نشان از کاربري همسان آنهاي معماري یکسان سازهشناسی و ویژگی ریختسالم هستند. 
از  بنديطاقاین شیوه  ).7(تصویرشده است اي از نوع بیز کند پوشاندهگهواره هاي نیز با تاقها  سقف این اتاق

قوس در ی است که به علت مقاومت بیشتر در برابر بارهاي عمودي وارد بر ساسان ةمعماري دور هايویژگی
)، Huff,1971:243( دختر قلعه)، Lacoste,1954:202(این دوره مانند تیسفون  ةشناخته شد اکثر بناهاي

 کار رفته است.، به)Naumman,1974: 276(سلیمان و تخت )،Reuther, 1938: 501( فیروزآباد

 
 Figure 5. Plan of residential complex of the Qale-e Sam (By the. سامقلعه ۀمحوط مجموعه مسکونی پالن .5تصویر

authors) 
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  .(تصویر از نگارندگان) گنبد و ایوان در بخش شرقی مجموعه مسکونی.. ترکیب نیم6تصویر

)by the authors(Figure 6. Combination of dam and porch in the eastern part of the residential complex. 
) یک اتاق چلیپایی به همراه دو اتاق مستطیلی و یک راهروي باریک و نسبتاً از سطح اولفضاهاي ردیف دوم (   

اي به ابعاد . ساختار اتاق چلیپایی، شامل یک فضاي مرکزي چهارگوش با پوشش گهوارهردیگ یبرمرا در  بلند
ها، تورفتگی غربی با ابعاد ترین آنهاي متفاوت است. بزرگورفتگی با ابعاد و اندازهمتر و چهار ت 50/2×20/2
. تمام وجود داردمتر سانتی 50به قطر(با هدف نورگیري از سقف) مدوري  ةمتر است که در سقف آن حفر 80/3×2

است. با  شدهندود متر، اسانتی 7گیري شده به ضخامت ضخیمی از گچِ قالب ۀفضاي داخلی این اتاق با الی
از سقف صورت گرفته  عنوان تنها مدرك در کل مجموعه)(بهتوجه به فرم چلیپایی و تالشی که براي نورگیري بنا 

 داشته است. خصوصی و یا مذهبی در مجموعه کاربردعنوان یک فضاي  این اتاق به است، احتماالً

  
  .(تصویر از نگارندگان)  سام. ضاهاي قلعهکار رفته در سقف فهاي بههاي از تاق. نمونه7تصویر

)by the authors(Figure 7. Examples of the arches used on the roof of  the spaces of Qale-e Sam 
به هم ، گنبداربناي ضلع جنوبی  انتهايیک پلکان دو طرفه واقع در  ۀبه وسیلهاي سطح اول و دوم اتاق   

یک  هست. تیرؤقابل آن  هايچینشواهدي از رگ ولی ،شده بیتخری پلکان اختار اصلس .شوندمرتبط می
 50/2و عرض  6غربی به طول -رگ و مستطیل شکلی با راستاي شرقیها مستقیماً به اتاق بزاز پلکان رشته

رسد و به مانند بیشتر فضاهاي این متر می 60/2تفاع قابل مشاهده از این اتاق به شود. ارمتر منتهی می
تا  5 قوس رااین فضا به این صورت است که پاتاق  یزن طاق روشاي مسقف شده است. موعه با تاق گهوارهمج

در اصطالح معماري به آن که اند هاي حمال جانبی جلو زدهاي از سطوح دیوارمتر به صورت پلهسانتی هفت
 روشویژگی بارز  را )دیوارهاي باربرجلو بردن طاق یا قوس نسبت به ( زنی طاق ةرویتر این شیو .گویندچونه می

را با اندك تفاوتی در  این شیوهتوان همچنین می ).663: 1387، (رویتر کندمیمعرفی  نیریقصر ش بناي زنی طاق
 .)55: 1395پور، (حسنگوري رماوند مشاهده کرد قلعه ساسانی در بناي جزئیات،

شود که هاي پیرامون آن ختم میدار و اتاقگنبد پاییچلیمجموعه یعنی فضاي  اصلی ۀبه هست دیگر پلکان   
غم دخل و تصرفات انسانی و طبیعی، بیشتر رعلی. ستا سامهقلع ۀمحوطترین فضاي ترین و با اهمیتمهم

مربع به  ۀمرکزي با نقش چهارطاقیک  :از اند عبارتگنبد آن سالم باقی مانده است. ساختار این بنا هاي قسمت
 داردقرار متر  20/2و عمق  60/3رفتگی به عرض فرویک  هر یک از چهار ضلع آن، ۀر که در میانمت 6×5ابعاد 

الیه گچ و  5و از روي هم قرارگرفتن  ي بزرگ و عریضهاگنبد آن با استفاده از فلیپوش .)8و تصویر 5(تصویر
دلیل  رسد. بهمیمتر سانتی 220گنبد به جرزهاي ضخامت . اجرا شده است صورت دورچین به سنگالشه
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و مصالح مورد  سازياجراي گنبد، نوع گوشه ةشیو ،مشخص نیستگنبد  ارتفاع دقیق انباشت آوار در کف بنا
و  دختر قلعهساسانی در بناهاي  ، مشابه گنبدهايالشه سنگ و مالت گچ است که آن استفاده در ساخت

هاي کوچکی را با اتاق ارتباط فضاي مرکزي رفتگی ضلع شمالی،تواست.  ،)Huff, 1971: 223(فیروزآباد فارس 
در ورودي اصلی فضاي گنبددار در ضلع شرقی قرار دارد.  سازد.پذیر میامکانقرار دارند، آن که در مجاورت 
ها در دو وجود این گچبري، اندبري تزیین شدههاي دو طرف ورودي با استفاده از نقوش گچاین قسمت ازاره

یا گنبدخانه دومی در ایوان  سرپوشیده به صورت یفضای لت بر وجود احتمالیطرف ورودي گنبدخانه دال
دار در جهت شرق تقویت دارد؛ این نکته را ضخامت و امتداد دیوارهاي متصل به فضاي گنبدمقابل گنبد اصلی 

هاي خشعنوان میانسرا، ارتباط فضایی بکه به شوددیده میباز و بدون سقفی  ۀکند. در جلوي آن محوطمی
 کرده است. می پذیرامکانمختلف مجموعه را 

 
 Figure 8. Dom of the central space of Qale-e Sam(by. (تصویر از نگارندگان) سام.. گنبد فضاي مرکزي قلعه8تصویر

the authors) 
ایوان  ةته شددر اینجا با ترکیب شناخ ،، درست باشدکف بنا ۀشواهد موجود و نقش با توجه بهاگر حدس ما    

دهد که  هر طرف، یک واحد فضایی را شکل میهاي متناظر در و تاالر گنبددار مواجه هستیم که به همراه اتاق
شود. ترکیب سام محسوب میقلعه ۀمحوط ۀترین جنبه و نمود معمارانمحور آن بر کل بنا احاطه دارد و مهم

 ةرود، در دور می به شمارفضاهاي مهم و شاهانه  رد براياي استانداایوان با تاالر گنبددار چلیپایی که نقشه
 ةساسانی در یک روند تدریجی به اوج تکامل خود رسید. در واقع ایوان و گنبد، بارزترین عنصر معماري دور

توان شود. این بخش را می ها در این بنا نیز دیده مییب آن، که ترک)85: 1366(هوف، شوند ساسانی محسوب می
در آن رسیدگی به امور و احتماالً که  سام در نظر گرفتقلعه ۀفضاي رسمی و تشریفاتی محوط عنوانبه

با ابعاد و  هاییاتاق. در جوانب شمالی و جنوبی گنبدخانه، بقایاي ه استشدمیپذیرایی از مهمانان انجام 
بندهایی جهت عنوان پشتهاي متفاوت قرار دارد که عالوه بر ایفاي نقش اصلی و ساختمانی خود، بهاندازه

اصلی بناي گنبددار، شواهدي از رد چند  ةاند. خارج از محدودرفتهکار استحکام و جلوگیري از رانش گنبد به
 خورد. شمالی چشمه به چشم می ۀاتاق مستطیل شکل در حاشی

 بريگچتزیینات 
ه مجاز بهاي حفاري غیردر اطراف چالهي برتزیینات گچقطعاتی از  ،بناي گنبددارنگارندگان از سطح  بازدیددر 

بوده است که در هاي ستوننیممربوط به با جستجوي بیشتر مشخص شد که این قطعات  .)9(تصویر دست آمد
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در بر قطعات شکسته و پراکنده،  اند. عالوهدر سطح محوطه پراکنده شدهشکسته و هاي قاچاق اثر حفاري
صفحاتی از  ،هاي دو طرف درگاهروي ازاره حفر شده بود بر گنبدداراي فضکه در ورودي ها داخل یکی از چاله

اند و بر روي شده ءگیري اجرابه روش قالب هاستوننیمآشکار شده است. قطعات مربوط به بري گچتزیینات 
هاي فلزي در محل دهد این قطعات با استفاده از میخنشان میکه  شوددیده میهاي کوچکی سوراخ هاآن
نقش برگ کنگر تزیین شده تکرار هاي فوق با استفاده از نمونهرویی تمام سطح اند. شده مینظر نصب  ردمو

هاي بري، در بین گچهاآن گردشکل نیم چه به لحاظو  مایهنقشاز نظر نوع  چهاین قطعات  ۀمشاب ۀنموناست. 
 ). 4، تصویر93: ص 1396(کروگر،  شوددیده میترخان ري بناي اصلی چال

 ).9(تصویراند هاي شمالی و جنوبی درگاه ورودي فضاي گنبددار را تزیین کردهبري برجا، ازارهصفحات گچ   
جنوبی تقریباً در زیر آوار پنهان شده و تنها بخش کوچکی از نقوش هندسی و گیاهی آن به طول و ارتفاع  ةازار

و  120شمالی نیز یک قاب مستطیلی به طول  ةازار ةمتر نمایان است. قسمت قابل مشاهدسانتی 30حدود 
 ة: شامل پیچک و میوAبخش ؛ که در سه بخش کادربندي شده است شودمی متر را شاملسانتی 50ارتفاع 

 برگ گیاهی شبیه به کنگرهم  Cبخش  میوه آن و : گیاهی شبیه به درخت انجیر وBکاج، بخش شبیه به 
هاي چهارگوش با ردیفی از . این نقوش در داخل قاب)1و جدول 9(تصویردر مرکز آن قرار دارد است که یک میوه

-هاي به بندها با استفاده از دایرهن قابفضاهاي خالی بیاند. بندي شده حاشیهها هاي تو خالی در میان آندایر
نکه هر یک اند که ضمن آهم وصل شده و همدیگر را قطع کردهاي بهگونهها بههم پیوسته پر شده است. دایره

دهند. بخش  مجاور یک گل چهار پر را تشکیل میدهد، در ترکیب با دوایر مجزا را نشان می ةها یک دایراز آن
تیز را ایجاد کرده که در مرکز آن یک دانه مروارید قرار گرفته است. ها یک لوزي نوكمرکزي هر یک از دایره

(کروگر، آباد ري نظام، )Pope, 2008:128(از کیش  آمده تدس بههاي بريدر بین گچهاي مشابه این نقش نمونه
؛ 1389پور، (حسنگوري رماوند  قلعه ،)Kroger, 2017: 344(، کوه خواجه سیستان )90و  89شکل  234: 1396
از قطعات گچبري متعلق  ترو با جزییات دقیق )،9-32 :1376(رهبر، گز بندیان دره)، 2و1لوح  274: 1394پور، حسن
 .Scerrato, 1977: 234 ; Luigi corsi, 2017: 87-88 & 93-95)(در مسجد جامع اصفهان  عباسی ةوربه د

Fig 5-9 بنا به است، میالدي دانسته  6آباد را قرن از نظام آمده دست به ۀشود. هرتسفلد تاریخ نمونشاهده میم
 Vassegh(ساسانی هستند  ةهاي مکشوفه از کوه خواجه مربوط به دوربريهاي جدید، گچنتایج پژوهش

Abbasi, 2018: 126( .،از نظر نوع نقوش سام هاي قلعهبريگچ ةبخش آشکار شد با توجه به این مستندات
 ةاز نظر شیوسام  هاي قلعه گچبري. دهندساسانی را نشان می ةهاي دوربا نمونهرناپذیري تشابهات انکاتزیینی 

 ،هامق کم نقوش، استفاده از قالب، ظرافت و کوچکی نقوش برگهاي توخالی متوالی، عاجرا، وجود دایره
 ژهیو بههاي آغازین اسالمی هاي سدهبريها مشابه گچهاي گرد توخالی روي برگها و حفرهنمایش رگبرگ

ست ا ها باید به آن توجه شود اینبرياي که در مورد این گچنکتهعباسی و سبک سامرا است.  ةهاي دورنمونه
 زمان با تاریخ ساخت بنا اجرا شدهطور قطع و یقین مشخص نیست که آیا این تزیینات هم حال حاضر بهکه در 

هاي مند انجام کاوشنیاز اند. دستیابی به این مهماي بعد از ساخت بنا به آن افزوده شدهو یا در دوره
 شناسی در کالبد بنا است.  باستان
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  .(تصویر از نگارندگان) .سامي قلعههابريگچ . تصویر و طرح9تصویر 

)by the authors(Figure 9. Picture and design of stucooes of Qale-e Sam. 
 by the authors(Table1. Stucco decorations of Qale-e Sam(تصویر از نگارندگان). (سام.  بري قلعه . تزیینات گچ1جدول

 
 گیاه گنگر و میوه آن

 
 و میوه آن برگ درخت انجیر

 
 ؟خوشه انگور یا کاجي شبیه به ا پیچک و میوه

 

 

  

 
 

 

 

 
 سامپله و ارتباط آنها با قلعهسی ۀدیگر آثار تنگ

خم که در بعضی نقاط  و از طریق یک مسیر پرپیچ که ي باقی ماندهسام، آثار دیگرپله عالوه بر قلعهدر تنگه سی
موقعیت و نحوه پراکنش شوند. سام مرتبط میقلعه ۀنده، به محوطهاي آن باقی ماچینهنوز شواهدي از سنگ
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سام تحلیل کاربري و گاهنگاري قلعه که دهدهاي مختلف تنگه، الگوي معناداري را نشان میدر بخش هاآن
 شود:طور گذرا به این آثار اشاره میدر این بخش به بنابراین ناقص خواهد بود. هابدون توجه به آن

  و تأسیسات پیرامون آن نریویوار د
پله و در جایی که سی ۀتنگ شمالی ۀغربی، در دهان –متر و با راستاي شرقی 800ابر با دیوار ریون با طولی بر

سیمره که در کف  ۀرودخان. سمت راست) 10ویر(تص رسد، ساخته شده استترین حد خود میعرض تنگه به کم
در ساحل  این دیوارقسمت اعظم  شرقی و غربی تقسیم کرده است، تنگه جریان دارد، این دیوار را به دو بخش

متر  5/1متر و بیشترین ارتفاع باقی مانده از آن به سانتی 120گیرد. عرض دیوار حدود شرقی رودخانه قرار می
ضخیمی از گچ ساخته شده است، به فواصل متفاوت  ۀسنگ و الیرسد. در امتداد دیوار که تماماً از الشهمی
داد آن، در هاي تعبیه شده در امتهایی از دیوار و برجکمتر قرار دارد. بخش 3×  3هاي نگهبانی به ابعاد جکبر

جاز) و طبیعی دچار تخریب جدي هاي غیرمحفاري خطوط انتقال گاز وسازي، راهنتیجه عوامل انسانی (
 اند.  شده

  
 .(تصویر از نگارندگان) (چپ).زیل انگزال، دژ (راست)پله؛ دیوارسی ۀ. آثار داخل تنگ10تصویر

 )by the authors(Figure 10. Monuments inside the strait of Si’pelah; Wall of Rivan (right), Zolalangiz 
fort(left).  

شرقی رودخانه، بقایایی از یک  ۀي در حاشیااندکی از ضلع جنوبی دیوار و بر روي یک سطح صخره ۀبه فاصل   
که  این سازه). 11(تصویرشود تیرکش نسبتاً بزرگ دیده می 8با » کَالتَه«هارگوشِ منفرد موسوم به قلعه بناي چ

تري متر است، احتماالً بخشی از بناي بزرگ 5×  6 آن سنگ و مالت گچ ساخته شده و ابعاد با استفاده از الشه
هاي وارد شده بر پیکره ا وجود تخریببوده است که در اثر رانش صخره از محل اصلی خود جدا شده است. ب

ضریب امنیتی و  ،احداث این قلعه در مجاورت دیوار متر از آن باقی مانده است. 3بنا، هنوز ارتفاعی در حدود 
برده است و با توجه به اینکه دید منظري مناسبی نسبت به بناي گنبددار دارد، تدافعی آن را باال می

 ۀت و تهاجمات احتمالی آگاه کند. در مقابل ضلع شرقی قلعه کالته و در فاصلآن را از خطرا ۀتوانست سکن می
اي با مساحت یک هکتار وجود دارد. این محوطه در اثر فعالیت متري جنوب دیوار، محوطه 200حدود 

شناختی  واهد باستانکشاورزي و ساخت روستایی از دوران معاصر بر روي آن، تقریباً تسطیح شده و فقط ش
شواهد سفالی  بر اساسهاي پراکنده در سطح، گواهی بر وجود آن هستند. چون پی دیوارها و سفال اندکی

در ). 2و جدول 13(تصویرساسانی منتسب کرد  ةها را به دورتوان آنکالته، می ۀپراکنده در پیرامون دیوار و محوط
ساختمان  شده بیتخرآن بقایاي اي پرآب جریان دارد که در سرچشمه کالته چشمه ۀنزدیکی از محوط ۀفاصل

 زمان با دیگر آثار مجاور چشمه است.یک آسیاب قدیمی باقی مانده که احتماالً از نظر دوره تاریخی هم
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(تصویر از نگارندگان) .پله در تنگ سی کالتهقلعه  طرح ایزومتریک، نقشه کف و تصویر. 11تصویر  

Figure 11. Isometric design, floor plan and image of Kalateh Castle in strait of Si’pelah (by the authors) 
  زیزالل انگدژ 

سیمره به سمت  ۀاي در محل پیچ رودخانپله و بر روي صخرهسی ۀشرقی تنگجنوبالیه در منتهی
در دو این دژ . سمت چپ) 10(تصویر بر جاي مانده است» زیزالل انگ«شیروان/سیروان، آثار دژي کوچک به نام 

شدید بنا، هنوز  سنگ و مالت گچ ساخته شده است. با وجود تخریبسطح ارتفاعی و با استفاده از الشه
شناسی و هاي ریختشود. ویژگیها و یک چاه در داخل آن، مشاهده میشواهدي از برج و بارو، تیرکش
اساس  دهد. برله را نشان میپسی ۀبانی و کنترلی آن در بخش جنوبی تنگموقعیت مکانی دژ، کارکرد دیده

ساسانی منتسب  ةتوان آن را به دورمی هاي مدور جلوتر از دیوار)(همچون برجاي هاي سازهساخت و ویژگی ةشیو
 ).327: 1350(ایزدپناه، ساسانی اشاره شده است  ةپیشین نیز به تعلق این بنا به دور ها گزارشدر  کرد؛

  هاي مرتبط با آنپله و سازهسی پل
بر روي رود سیمره، ارتباط دو طرف رودخانه را برقرار » پلهسی«تا دیوار ریون، پل  زیزالل انگدر حد فاصل دژ 

کوب و به همراه مالت گچ نیم تراش پاكهاي سنگی سنگ، بلوكکرده است. این پل با استفاده از الشهمی
رسد. پل متر می 60/7راه عبور آن به  متر، و عرض 100طول عرشه پل . )12(تصویر  ساروج ساخته شده است

منظور  هاي جناغی آن باقی مانده است. بهاز تاق عددتاق بوده که امروزه تنها دو چشمه  5در اصل داراي 
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پوشی استفاده ها، در فضاي بین دو تاق از شیوه کانهها و پایهسازي سازه و کاستن از فشار وارده بر تاقسبک
پوش و ساخت، استفاده از کانه ةمحققان بقایاي ساختار کنونی پل را با توجه به شیوشده است. گرچه اکثر 

 شواهدي اما )Stein, 1940: 23؛ 145 -154: 1381پرویز، (دانند هاي جناغی، متعلق به قرون اولیه اسالمی میتاق
رسد متعلق به بقایاي شود که به نظر میمی هاي ساخته شده از سنگ و گچ در کنار این پل مشاهدهاز پایه

کوچک  ةباشد. در دو طرف رودخانه و نزدیک پل شواهدي از دو سازساسانی)  ة(احتماالً متعلق به دورتر پلی قدیمی
تردید در ارتباط با پل و احتماالً براي کنترل عبور و مرور و محافظت از آن بوده است. در شناسایی شد که بی

بور بقایاي بنایی مخروبه شناسایی شد که در بین آوار متري جنوب پل در میان باغات روستاي چم 500فاصله 
، قطعات سام قلعه هاي بناي گنبددارمشابه نمونهبري با نقوش گیاهی گچ ۀپراکنده در سطح آن، قطعات شکست

 آمد. به دست(هاون؟) سفالی و یک شی سنگی

  
  by the authors( Figure 12. Si’pelah bridge( .(تصویر از نگارندگان). پله. پل سی12تصویر

 سامقلعه گاهنگاري
هاي حاصل از عات با دیگر یافتهسام، ترکیب این اطالقلعه ۀهاي معماري محوطها و مشخصهتحلیل ویژگی

ها، راهبردي کلیدي هاي مشابه از سایر محوطهها با یافتهمقایسه و تطبیق این یافتهبررسی سطحی آن و 
هاي حاصل از کاوش و هرگونه جهت رسیدن به درکی درست از تاریخ برپایی محوطه است. در نبود داده

شود. ت این موضوع دو چندان مییممحوطه داشته باشد، اه اخت و رونقمدرك مکتوبی که اشاراتی بر زمان س
پله، یک واحد ساختمانی بزرگ است سی ۀمعماري تنگ ترین ساختارترین و باشکوهعنوان مهمبناي گنبددار به

چفد  ،هاکار رفته در تاقاند. چفد بهمسقف شده ،دار و گنبدکه تمامی فضاهاي آن با استفاده از تاق مازه
 ؛)130-151: 1373(زمرشیدي، ساسانی است  ةهاي متداول در دورقوس نمونه از یا بیز کند است که هلوچین

ساسانی از  ةاکثر بناهاي شناخته شدرود. این نوع تاق را تقریباً در شمار می هوبه و پاراستی ویژگی بارز آن به
هاي  اجرا، تاق ةاز نظر شیو ).643، همان: (رویترکنیم کاخ اردشیر در فیروزآباد مشاهده می و جمله کاخ تیسفون

-یا تویزه، و دیگري تاق هاي ساخته شده با قالبگیرند؛ یکی تاقسام در دو دسته قرار میکار رفته در قلعهبه
 ةها در معماري دوراند. هر دوي این روشروش الچسبانی و بدون استفاده از قالب اجرا شده هایی که به

روش دورچین ساخته  سنگ و مالت گچ بهالشهگنبد بنا با مصالح ). 297: 1367جو، (فرشاد شودساسانی دیده می
سازي از نوع فیلپوش صورت گرفته است. شکل شده که چگونگی تبدیل مربع به دایره در آن از طریق گوشه

و مذهبی ها)، (کاختوان در بناهاي تشریفاتی تر میسازي آن را در مقیاس بزرگگنبد، روش ساخت و نوع گوشه
ساسانی مالحظه کرد. تاالر گنبددار به عنوان کانون بنا در ترکیب با ایوان مقابل آن محوریت  ةدورها) (آتشکده

اي در ترکیب شناخته شدهگنبددار)  چهارطاق(ترکیب ایوان با چیدمان فضایی  ةدهد. این شیوکل بنا را تشکیل می
بینیم ، کاخ سروستان میقلعه دخترهاي آن را در کاخ اردشیر، که نمونهساسانی است  ةمعماري تشریفاتی دور

شود، ساسانی محسوب می ةکه امتداد معماري دور ایران اسالمیِهاي آغازین  سدهدر معماري  ).85: 1366(هوف، 
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بناي  ۀانهاي معمارآوري ی از نوعکارگیري این ترکیب در انواع بناهاي مذهبی و غیرمذهبی هستیم. یکشاهد به
هاي هاي ضلع شرقی آن است. نمونهگنبد براي پوشش سقف یکی از اتاقآهنگ و نیمترکیب تاقگنبددار، 

)، Ghirshman, 1938: 12-19(هاي قصر ساسانیِ بیشاپور طاقچه يسقف بنددر پوشش،  ةنزدیک به این شیو
هاي مدور ساخت برج ةپالن و شیو .ودش دیده می )202: 1375؛ بزنوال، 68: 1385ر، (بیبناي سروستان فارس 

 قلعه یزدگرد ۀدر محوط »دیوار گچ«ساسانی موسوم به  ۀقلع هاي مدوربرج درسام، به دیوار دژ قلعه پیوسته
)Keall, 1967: 103, pl.IIIb ،(سرفراز و دیگران، بیشاپور  قلعه دختر)(کالیس، فیروزآباد  قلعه دختر)، 293: 1393

هاي شهرهاي دروازه شود.ساسانی مشاهده می ةدیگر از قالع و استحکامات دفاعی دور برخیو )، 108: 1366
هاي در واقع یکی از مشخصه). 333: 1366(هوف، گرد قرار داشتند هاي نیمهساسانی نیز معموالً بین این برج

هاي از برج وم یافت، استفادههاي بعد نیز تداساسانی که در دوره ةاصلی معماري تدافعی و نظامی دور
هاي سفالی نیز  بري و یافتهمعماري، تزیینات گچ عالوه بر شواهداي جلوتر از دیوار دفاعی است. دایره نیم

یافت شده از نظر  بريتزیینات گچ .روندمی به شمارسام گذاري بناي قلعهمدارك سودمندي در راستاي تاریخ
بري دوره ساسانی از تزیینات گچ یبندي، ردپایترکیب ةو نحو و ...) کاج، برگ مو ةهاي تو در تو، میو(دایرهنوع نقش 

شناسی مشابه صات فنی و ریختسام نیز به لحاظ مشخقلعه ۀهاي سفالی محوطیافتهدهند. را ارائه می
پله را با توجه سی ۀهاي واقع در داخل تنگمجموعه سازه). 1و جدول 13(تصویر  ساسانی هستند ةهاي دور سفال

هاي پراکنده در هاي شکسته و سفالبريکالته، قطعه گچ ۀهاي سفالی محوطشواهد سطحی چون یافته به
زمان با نسبی هم طورتوان به، میزیزالل انگپله و دژ پله، روش ساخت پل سیمجاور پل سی ۀسطح محوط

می به ماسبذان و شهرهاي هاي آغازین و میانه اسالاشارات مکرر متون تاریخی سدهسام دانست. قلعه ۀمحوط
دهد. شکوفایی هاي آغازین اسالمی را نشان میآن، اهمیت والیت ماسبذان طی اواخر دوره ساسانی و سده

هاي ، وجود شکارگاهآن محیطی هاي زیستقابلیت ساسانی و به خاطر ةدوم دور ۀاز نیم ژهیو بهاصلی ماسبذان 
یسفون و خوزستان، آغاز شد. سفرهاي آخرین شهریاران هاي ساسانی در تمتعدد و نزدیکی آن به کانون

این  ةدهندنشان که در متون دوران اسالمی انعکاس یافته، بذانهاي ماسها و شکارگاهساسانی به تفرجگاه
دانست اي ایران میآب و هوماسبذان را یکی از مناطق خوش ) 531-488 (حکقباد اول ساسانی  ؛موضوع است
فرار آذین پسر هرمزان آخرین فرمانرواي ساسانیِ مهرگان ). 211: 1885، هیابن فق(ر داشت بسیا ۀو به آن عالق

(طبري، منظور تدارك سپاه جهت مقابله با سپاه اعراب قذق و پناه بردن وي به ماسبذان بهکدك/ مهرجان
رك سپاه و وجود د آن در زمینه تداسیاسی ماسبذان و استعدا -نشان از اهمیت نظامی )،2478: 1، جلد1881

هاي نخستین اسالمی نیز ساسانی دارد. ماسبذان در سده ةهاي تدافعی در این منطقه در اواخر دورقالع و سازه
و شکارگاهی مورد توجه  هیعنوان یکی از مناطق تفرجگانزدیکی به بغداد مرکز خالفت عباسی، به به دلیل

هجري به هنگام  169مهدي دومین خلیفه عباسی به سال  ،دانگونه که منابع مختلف ذکر کرده خلفا بود. همان
التواریخ و ؛ مجمل402-401 :1343 ؛ یعقوبی،5142: 1375 طبري،(هاي ماسبذان درگذشت شکار در یکی از شکارگاه

ساسانی و اوایل  ةزمانی اواخر دور ةبا کنار هم قرار دادن تمام شواهد و مدارك موجود، باز ).337 :1318 القصص،
 شود.هاي وابسته به آن پیشنهاد میسام و سازهقلعه ۀاسالمی براي برپایی محوط ةردو



 )المیماسبذان (استان ا یخیتار توالی در سامموسوم به قلعه ۀمحوط يکاربر لیو تحل يگاهنگار /324

 
 .(تصویر از نگارندگان) .پله یتنگه سدر  سام و آثار پیرامون آنقلعه ۀهاي محوطاي از سفالگزیده. 13تصویر

 )by the authors( Figure 13. Excerpts from the pottery of Qale-e Sam and sites inside the strait of Si’pelah  
 Table 2.Technical specifications of Qale-e Sam سام و آثار پیرامون آن.هاي قلعه. مشخصات فنی سفال2جدول

pottery and monuments around it 
 

 منبع مقایسه
گ رن (نوع قطعه، رنگ خمیره، ماده چسباننده، نوع ساخت، میزان پخت، ضخامت، مشخصات:

 پوشش درون، رنگ پوشش بیرون، نوع تزیین)
 

 نام محوطه
 

 شماره
 

Azarnoush,1994 , 180g 1 سامقلعه ساز، ناکافی، متوسط، نخودي، نخودي، نقش افزوده و فشاري کندهریز، دستلبه، نخودي، شن 
 2 سامقلعه -، ساز، کافی، ظریف، کرم، کرمریز و آهک، چرخلبه، کرم، شن n1: 4، تصویر 1391پور، حسن

 3 سامقلعه لبه، قرمزنارنجی، شن نرم، کافی، متوسط، قرمزنارنجی، قرمزنارنجی، 
 4 سامقلعه -ساز، کافی، ظریف، نخودي، کرم، ریز، چرخلبه، نخودي، ماسه و شن 

 5 سامقلعه اي، ي تیره، قهوهاساز، ناکافی، ظریف، قهوهاي تیره، آهک و ذرات شن، چرخلبه، قهوه n7: 4، تصویر 1391پور، حسن
 6 سامقلعه -ساز، کافی، ظریف، نارنجی، نارنجی، لبه، نارنجی، ماسه، چرخ 

: 5، تصویر 1392فر و شریفی، محمدي
ss54 

 7 سامقلعه اي،اي، قهوهساز، ناکافی، ظریف، قهوهریز و ذرات میکا، چرخلبه، خاکستري، شن

ساز، کافی، متوسط، نخودي، نخودي، پوشش رقیق کرم ، چرخریز و ذرات آهکلبه، نخودي، شن 
 بر سطح داخل و خارج

 8 سامقلعه

 9 سامقلعه ساز، کافی، متوسط، نخودي، نخودي،لبه، نخودي، ماسه، چرخ 
 10 کالته ساز، کافی، متوسط، قرمزنارنجی، قرمزنارنجی،لبه، قرمزنارنجی، شن نرم، چرخ 

Trinkaus, 1981. Fig 4:7 
: 19،تصویر1392فر و شریفی،محمدي

119 ss 

 11 کالته ساز، کافی، ظریف، قرمز نارنجی، قرمزنارنجی،لبه، قرمزنارنجی، شن نرم، چرخ

، تصویر 1392فر و شریفی، محمدي
16 :ss64 

Deshayes,1987, fig:21 

 12 کالته ساز، کافی، ظریف، قرمز نارنجی، قرمزنارنجی،لبه، قرمزنارنجی، شن نرم، چرخ

 13 کالته ساز، کافی، ظریف، قرمز نارنجی، قرمزنارنجی،لبه، قرمزنارنجی، شن نرم، چرخ 
 14 کالته لبه، قرمزنارنجی، شن نرم، کافی، متوسط، قرمزنارنجی، قرمزنارنجی، 
 15 کالته ساز، کافی، متوسط، نخودي، نخودي، شیار در بیرون،لبه، نخودي، شن، چرخ 
 16 کالته ساز، کافی، متوسط، قرمزنارنجی، قرمزنارنجی،شن نرم، چرخلبه، قرمزنارنجی،  

Whitcomb, 1985  ,fig 49:h 17 کالته ساز، کافی، متوسط، قرمزنارنجی، قرمزنارنجی،لبه، قرمزنارنجی، شن نرم، چرخ 

 



 325 / 1400 زمستان ،4 ةشمار ،13 ةدور ،�نا�ی�طا�عات با�تان

 سامقلعه کاربريتحلیل 
کوهستانی انداز در یک چشمن قدیم) (ماسبذاهاي لرستان و ایالم مرزي استان ةمحدود در سامقلعه ۀمحوط

و در  پیرامون محوطهدر  .احداث شده است دفاعی طبیعیبرخورداري زیستی و امکانات مناسب از نظر 
دژ مجاور ( تدافعی-هاي امنیتیهاي معماري با کارکرداي از بناها و سازهمجموعه کیلومتر 5اي به شعاع محدوده

محوطه  محوطه کالته و() و استقراري پله، آسیابپل سی( )، خدماتیانگیزکالته و دژ زالل ون، قلعهیدیوار رِ، گنبددار بناي
له تا حدود پسی ۀها در تنگو الگوي پراکنش آنگفته آثار پیش سازمان فضایی. قرار دارد پله)پل سیضلع غربی 
هاي معماري و ویژگیدهد. را نشان میواحد  ۀها در یک مجموعو کارکردي آنارتباط منظري  بخشی اطمینان

 کند. ها را با هم تأیید میآننسبی زمانی  همنیز این آثار هاي سفالی  یافته
شخص بلند الت الزم جهت سکونت یک ۀبا مقیاس مناسب و تس هیاقامتگا بناي گنبددار ۀطرح و نقش   

فضاي  که احتماالًفضاي گنبددار (یت در این بنا چیدمان فضاها با محورکند. و ابواب جمعی او را تداعی می مرتبه
...) و هاي نگهبانی، مسکونی، پذیرایی، انباري(اتاقو تعداد نسبتاً زیادي اتاق با کارکردهاي گوناگون  مجموعه بوده)رسمی 

فضاهاي متعدد وجود تاالرگنبدار با  همچوناي و ساختاري این بنا هاي سازهویژگیبررسی شکل گرفته است. 
ها، وسعت مناسب بنا و شکیل و مستحکم سازهنسبتاً کار رفته در بنا، ساختار بري بهتزیینات گچپیرامون آن، 

شخصی  ۀبه وسیلکه  روبرو هستیم در اینجا با یک عمارت فاخردهد که نشان می ،فضاهاي تعبیه شده در آن
بنا در یک موقعیت رار گرفتن . قساخته شده استاي یاغی) (احتماالً حاکم محلی منطقه و یا شاهزادهبلندپایه 

، مشرف بودن آن بر مسیر هاي نظامیموانع طبیعی و سازه ۀلیوس به، احاطه شدن آن گذر سختو کوهستانی 
هاي امنیتی و جنبه ۀنشان از غلب و به ویژه دوري آن از مراکز مهم استقراري ارتباطی و آثار موجود در تنگه

 ة، باید انتظار احداث چنین سازدر غیر این صورت چراکهآن دارد.  طلبی در ساختهاي احتمالی قدرتانگیزه
ي را جهت تر بسیار مناسبسیمره که شرایط  ۀرودخان ۀهاي پست و هموار حاشیرا در زمین و ستبري ترگس

هاي و اتاق) گنبدي چهارطاق(داشتن فضایی رسمی و تشریفاتی  مارت باعاین . داشتیم، میداراست سکونت
دیوار ریون و قلعه مجاور آن در . در مواقع خطر باشد ساکنیناستقرار براي امن مکانی توانسته  می ،متعدد

هاي نظامی و حفاظتی هستند که انگیز در جنوب تنگه، سازهپله از سمت شمال و دژ زاللورودي تنگ سی
یکی از  ۀفوق در حاشیبناي از سوي دیگر  اند.بردهسام را باال میقلعه وضریب امنیتی محیط داخل تنگه 

 در حد فاصلگان هطی بررسی نگارند که مسیرهاي ارتباطی خوزستان و لرستان با کرمانشاه و ایالم قرار دارد
 ۀپله بر روي رودخانوجود پل مهم سی ؛شواهدي از آن شناسایی شدپله سی ۀشهر تا تنگشهر باستانی دره

اشتاین هدف از ساخت این پل را برقراري ارتباط  سیر است.، خود شاهد گویایی از این مدر داخل تنگهسیمره 
شیروان در ساحل غربی سیروان/ شهر  بهطرحان و دسترسی بین خوزستان و کرمانشاه از طریق طرحان 

حفظ کرده است اهمیت ارتباطی خود را  امروزه نیز همچنان این تنگه ).Stein, 1940: 238( داندمیسیمره 
 آن از مجاورت ضلع شمالیکه شاهراه ارتباطی غرب به جنوب ایران است پلدختر -آبادالماس ةجاداي که گونهبه

حیات اقتصادي، سیاسی  با توجه به اهمیت راهبردي این مسیر درگذرد. ایالم از داخل آن می_هلیالن ةو جاد
 ؛رفته است می به شمارامري ضروري و حیاتی ، نظارت و کنترل بر آن داخل تنگه ۀو اجتماعی ساکنان محوط
دیوار ریون و قلعه کالته و  ۀلیوس به انگیز، در سمت شمالدژ زالل ۀلیوس بهشرق تنگه این مهم در سمت جنوب

ي نظامی در هااین سازه .)14تصویر(شده استتأمین می کوچک دیگر ةدو ساز وسیلۀ بهپله در محل پل سی
ثر نیز مؤ سامقلعه ۀمحوط در برقراري امنیت ،این مسیربا کنترل عبور و مرور در ، شده گفتهکنار ایفاي نقش 

  .نداهداشتدر امان نگه میاند و ساکنین را از خطرات و تهاجمات احتمالی بوده
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 (تصویر از نگارندگان). پله.  سی  سام در تنگ پراکنش آثار مرتبط با قلعهنقشه . 14تصویر

)by the authors( Figure 14. Distribution of monuments inside strait of Si’pelah  
تا حدودي مشابه بناهایی چون  پلهسی ۀتنگر ترکیب با سایر آثار سام دقلعهاي هاي مکانی و سازهویژگی   

علت تشکیالت استحکاماتی و موقعیت بهاین بناها  دويکرمانشاه است. هر  قلعه یزدگردفیروزآباد و  قلعه دختر
خود  ۀرویدادهاي سیاسی و تاریخی زمان ةکنند یتداع ،هاي ارتباطیراهمشرف به و ي کوه در باال هاآن راهبردي

و  بایست با توجه به اوضاع تاریخیرا می قلعه دخترساخت استحکاماتی چون هستند. هوف معتقد است که 
ی و درگیري با این رویداد تاریخ قلعه دختردر مورد  ).Huff, 1977: 32(کرد برخورد با مهاجم زورمند تفسیر

و نیاز او به انی علیه آخرین پادشاه اشکانی طغیان اردشیر اول ساس ۀتوان در قالب واقعحریف نیرومند را می
قلعه د انگیزه و دلیل وجودي بناي داشتن مفري امن قبل از نابودي کامل دشمن بازآفرینی کرد. در مور

که  است؛ حاکمی کم محلی منطقه ساخته شدهدهد که این بنا توسط حا، کاوشگر آن احتمال مییزدگرد
هاي ها و بررسی تمام ویژگیبا توجه به این مشابهت ).Keal, 1976: 76(ر سر داشته است استقالل د ۀداعی

معرفی کرد  امنیتی اقامتگاهی عنوان را به آنعملکرد اصلی توان ، میهاي مرتبط با آنو سازه سامقلعه ۀمحوط
با توجه به دالیل سیاسی و ، برخوردار از قدرت و ثروت کافی ی محلیحاکمغی و یا اي یاشاهزادهکه توسط 

دخیل در ساخته شده است. شاید بتوان دالیل سیاسی و امنیتی  و امنامنیتی در یک موقعیت استراتژیک 
 وایلو ا ساسانی ةوربه وجود آمده در اواخر د ومرج هرجهاي سیاسی و ساخت محوطه را با توجه به ناآرامی

تفسیر مرکزي مهم چون والیت ماسبذان، اي کوهستانی و منطقهو از جمله در در نقاط مختلف ایران  اسالم
 کرد.

 نتیجه
که در  استوالیت ماسبذان  ةي واقع در محدودبناهاترین ناشناخته حال و در عین ترینیکی از مهمسام  قلعه

. و معماري ماهیت تاریخی و کاربري آن تحلیل شود شناختی این مقاله تالش شد با بررسی شواهد باستان
مجموعه ساختمانی است که  شود،ثقل بناهاي آن محسوب می ۀترین بخش این محوطه که کانون و نقطمهم

ین مز چلیپاییبا نقشه گنبددار  چهارطاقاز یک این بنا ترکیبی  .در این مقاله با نام بناي گنبددار معرفی شد
اي بنا مشرف بر جاده. در پیرامون آن است هاي مختلفشمار نسبتاً زیادي اتاق با مقیاس و بريتزیینات گچ به
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از  که ساخته شده ،است کردهغرب ایران متصل میکه خوزستان را از طریق لرستان به غرب و شمال ارتباطی
 همیت سیاسیا ةنشان دهند این امر شده است.عبور و مرور در آن کنترل می نظامی ةطریق تعدادي ساز
هاي ویژگی ی در حیات ساکنان این محوطه است.مسیر ارتباطاین (اخذ عوارض) و اقتصادي (تأمین امنیت سکنه) 

باالي (هاي معماري، موقعیت انتخاب شده براي احداث به لحاظ ابعاد و اندازه، تعداد فضاها و شاخصهاین بنا 
هاي امنیتی بنا بر دیگر  از غلبه جنبهمنیتی پیرامون آن نشان هاي تدافعی و ا و وجود سازهالعبور)  ارتفاعات صعب

اي (احتماالً شاهزادهاي  رتبه آن شخص عالی ةکه سازند دهد هاي احتمالی آن دارد. این شواهد نشان می کاربري
سیاسی و امنیتی، اقامتگاه خود را در یک موقعیت  لیبه دالبوده است که بنا  یاغی یا حاکم محلی منطقه)

 عنوان بنا، شاید از آن به الجیشیبا توجه به موقعیت سوق العبور بنا کرده است.هستانی سخت و صعبکو
  .شده است نیز استفاده می پاسگاهی امنیتی

 شکل وبا چفد بیز کند،  یهایگنبد، تاقمانند نیم سامقلعه ۀهاي محوطکار رفته در بنابهعناصر معماري    
سنگ و حجم زیادي از که با استفاده از الشه(هوبه و چونه) تاق نشستگی و پسگی آمد، پیشاجراي گنبد ةشیو

 ،بريگچسفالی و قطعات هاي در کنار یافته به دیوارها متصلهاي مدور اند، برجکوب اجرا شدهمالت گچ نیم
. دکن میتسب ساسانی من ةدورساخت بنا را به آغازین تاریخ  هاکه پژوهش حاضر بر اساس آنشواهدي هستند 

به از این بنا دوره اسالمی)  دار(همچون سفال لعابهرچند در حال حاضر شواهد قابل اطمینانی از دوره اسالمی 
مهمی از این دوره  ةو وجود ساز اسالمی هاي آغازینبا توجه به اهمیت منطقه در سدهنیامده است اما  دست

وجود  .شده استاین بنا استفاده میاز  نیز در این دوره زیاد به احتمالپله، سی ۀدر داخل تنگپله) (پل سی
فضاي داخلی پرکردن ها و همچنین بستن برخی از درگاهچندالیه ساخت و ساز در گنبد مجموعه مسکونی، 

شواهدي از ساخت و تعمیرات  ،سنگاي از مالت گچ و قلوهتا نزدیک سقف با توده هاي سطح اولیکی از اتاق
همچنین برخی از نقوش باشد.  اسالم ةدوراوایل شاید مربوط به استفاده از آن در  که استثانوي در بنا 

در این است  به ذکرالزم هاي آغازین اسالمی است.  هاي سده بري و شیوه اجراي آنها مشابه نمونه تزیینات گچ
 تعیین، امکان سامقلعه ۀشناختی در محوطباستان اطالعات حاصل از کاوش مرحله از مطالعات، فقدان

بر اساس شواهد حاصل  شنهادشدهیپلذا گاهنگاري  کند.هایی مواجه میرا با محدودیتتر بنا گاهنگاري دقیق
شناسی و دستیابی به شواهد متقن هاي باستاناز بررسی سطحی محوطه است که ممکن است با انجام کاوش

اي عنوان مقدمهدر حد طرح موضوع و بهینجا مطرح شد در ا آنچه بنابراین قرار بگیرد. دییتأرد شود و یا مورد 
شناسی  هاي باستان اي نزدیک با انجام کاوش امید است در آینده مورد این بنا است.بیشتر در  طالعاتبراي م

  پرده از اسرار این بناي مهم برداشته شود.
 تقدیر و تشکر

خانیکی، دکتر سجاد  دکتر میثم لبافروفسور دونالد ویتکمب، اساتید بزرگوار پ ندهو نظرات ارز ها شنهادیپاز نویسندگان 
این از صمیمانه  اند، بدینوسیله بهرمند بوده گابریله پوشنگدکتر خانم  و دکتر اسداهللا جودکی عزیزيبیگی،  علی

 شود. تشکر می بزرگواران
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