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هــیـــــئت تحــریــریــه (بــهتـــرتـــــيب الـــــــفبا):
دکتر ايرج اعتصام .استاد دانشگاه آزاد اسالمي .واحد علوم و تحقيقات
دکـتر مجــتبي انـــصاري .دانـــشيار دانـــشگاه تــربيت مــدرس
دکـتر امـيرحـسين چيـتسـازيـان .دانشـيـار دانــشگاه كــاشــان
دکـــتر پــيـروز حــناچــي .اســـتـــاد دانــــشـگاه تـهــــــران
دکـــتر شـــاهیـــن حــیدری .اســــتاد دانـــشـگاه تـــــهران
دکــتر ابـوالقـاســم دادور .اســـتــاد دانـــشــگاه الــزهــرا (س)
دکتـــــر بابـــک عالـــــمی .اســــتادیار دانـــشگاه کاشــــان
دكــتر علـي عمـــراني پور .اســـتاديــار دانـــشگاه كاشــــان
دکتر حســــين كالنــتري .دانـشيـار جهــاد دانشــــگاهی
دکتر اصـغر مـحمـد مــرادي .اســــتاد دانـــشگاه عـلم و صنعت ايران
دکتر غالمـحسيــن معمـاريان .استاد دانـشگاه علـم و صــنعت ايــران
دکــــتر مـحسـن نــيـــازي .اســتـــاد دانـــشگاه كاشـــان
درجه علمي پژوهشي دوفصلنامه مطالعات معماري ايران طي نامه شماره  161676مورخ  1390/08/21دبيرخانه كميسيون نشريات علمي كشور،
وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري ابالغ گرديده است.
پروانه انتشار اين نشريه به شماره  90/23030مورخ  91/9/7از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي صادر شده است.
اين نشريه حاصل همكاري مشترك علمي دانشگاه كاشان با دانشكده معماري دانشگاه تهران ،دانشگاه تربيت مدرس ،دانشگاه الزهرا (س)،
دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات ،دانشگاه شهيد رجايي و پژوهشكده فرهنگ ،هنر و معماري جهاد دانشگاهي است.
نشريه مطالعات معماري ايران در پايگاه استنادي علوم كشورهاي اسالمي ( ،)ISCپايگاه اطالعات علمي جهاد دانشگاهي ( ،)SIDپايگاه مجالت
تخصصي نور ( ،)noormags.irپرتال جامع علوم انساني ( )ensani.irو بانك اطالعات نشريات كشور ( )magiran.comنمايه ميشود.
تصاویر بدون استناد در هر مقاله ،متعلق به نویسنده آن مقاله است.
(نسخه الکترونیکی مقالههای این مجله ،با تصاویر رنگی در تارنمای نشریه قابل دریافت است).
ويـراستار ادبي فـارسي :معصـومه عـدالـتپور
عکس روی جلد :حمیدرضا بانی
ويـراستار انگلیسی :مهندس غزل نفیسه تابنده
(چهارسوق بــازار تاریخی نراق)
دورنـگـار031-55913132 :
همکار اجرایی :مهندس نغمه اسدی چیمه
نشاني دفتر نشريه :كاشـان ،بلوار قطب راوندي ،دانشگاه كاشان ،دانـشكده معماري و هنر ،كدپستي87317-53153 :
jias.kashanu.ac.ir
پـايگاه اينترنتي:
رايـانــامـهj.ir.arch.s@gmail.com :
شـاپـا2252-0635 :
مرکز منطقهای اطالعرسانی علوم و فناوری ()RICeST

ناشر:
نمابر071-36468352 :
انتشارات071-36468452 :
این نشریه در «ایران ژورنال» نظام نمایهسازی مرکز منطقهای اطالعرسانی علوم و فناوری ( )RICeSTبه نشانی
 http://ricest.ac.irو پایگاه استنادی علوم جهان اسالم ( )ISCبه نشانی http://isc.gov.irنمایه میشود.
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سـال هشتم ،شماره ،16پاییز و زمستان 1398
صـاحب امـتياز :دانــــــشگاه كـاشـــان
مـدير مسـئول :دكتر علـي عـمرانـيپـور
ســردبير :دكـتر غالمحــسين معــماريان
مـديـر داخــلي :دکـــتر بابــك عالـــمي
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دوفـصلنامه علـمي دانـشكده معمــاري و هنـــر ،دانـــشگاه كاشــان
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آموزشی دانشکدههای معماری شهر تهران)
نسترن شفوی مقدم /محمد تحصیلدوست /زهراسادات زمردیان
الگوی درونیسازی ارزشها در آموزش معماری
طرح ،کاربست و آزمون مدلی برای رشد عاطفی دانشجویان در کارگاه طراحی
فرهاد شریعت راد
حاشیهنویسی در معماری :رویکردی نظاممند در راستای تحرکبخشی و توسعۀ پایههای نظری ،پژوهشی و
انتقادی معماری
مریم غروی الخوانساری
راهنمای تدوین و ارسال مقاله
بخش انگلیسی
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عمارتهای باغ نظر شیراز و دگرگونیهای کالبدی ـ کارکردی آنها
علی اسدپور
نویافتههای سردر مسجدجامع ارگ بم پس از زلزلۀ 1382
عیسی اسفنجاری کناری /امیرحسین کریمی /نسرین پورعیدیوند
معماری نویافتۀ دورۀ ساسانی در منطقۀ دماوند
محمدرضا نعمتی /عباسعلی رضایینیا
طراحی معماری به کمک پیشینهها؛ مطالعۀ شیوههای بهرهگیری معماران حرفهای ایران از پیشینههای طراحی
الهام مهردوست /احمد امینپور /حمید ندیمی
سیر تحول حرم حضرت معصومه(س) با تأکید بر سلسلهمراتب ورود (تشرف) از دورۀ صفوی تا دورۀ قاجار
محمد رضاییندوشن /سید عبدالهادی دانشپور /مصطفی بهزادفر
بررسی تطبیقی معماری بازار تاریخی تجریش و مرکز خرید ارگ تهران بر اساس نظریۀ سینومرفی
(همساختی کالبدـرفتار)
ثریا تفکر /آزاده شاهچراغی /فرح حبیب
تداوم ساختار خانوادۀ گسترده در خانههای تکخانواری معاصر؛ نمونۀ موردی :بررسی سکونت خانوادگی
مهاجران افغان در ایران
مسعود ناری قمی /مهدی ممتحن /معصومه احسانی
واکاوی تعامل بین گونههای شکلی مسکن سنتی و ارتباطات فضایی با استفاده از ابزار نحو فضا (نمونۀ
موردی :خانههای سنتی کاشان)
پوریا سعادتی وقار /اسماعیل ضرغامی /عبدالحمید قنبران
شناخت الگوي کارکرد فضا در حسينيههاي شهر تفت
مريم رجبي /محمدرضا نقصان محمدي /مهدي منتظرالحجه
بررسی کارایی شاخصهای نور روز در ارزیابی کیفیت آسایش بصری کاربران (مطالعۀ موردی :فضاهای
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فهرسـت
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محمدرضا نعمتی
عباسعلی رضایینیا
*

**

تاریخ دریافت1398/02/27 :

تاریخ پذیرش1398/11/29 :

چکیده

ش باستانشناختی در محوطۀ تاریخی ولیران دماوند ،بقایای سازهای
در سالهای  1385تا  ۱۳۸۶طی دو فصل کاو 
مربوط به دورۀ ساسانی شناسایی شد .این سازه شامل یک برج و بارو و نیز اتاقهای متعددی است که در دو سوی یک
معبر سازماندهی شدهاند .آثار معماری مکشوف از ولیران ،به شناخت دورۀ ساسانی منطقۀ دماوند و در افقی وسیعتر
به درک ما از گونۀ معماری دفاعینظامی و نیز ساختارهای سیاسی و اجتماعی دورۀ ساسانی کمک شایانی میکند.
اهمیت این موضوع در این است که بهطور کلی ،کاوشها و بررسیهای محدودی دربارۀ قلعههای دورۀ ساسانی انجام
شده و اطالعات بسیار اندکی دربارۀ ساختار معماری و نظام شکلگیری آنها در دست است .منطقۀ دماوند بهلحاظ
موقعیت جغرافیایی و ارتباطی در طول تاریخ و بهویژه در دوران اشکانی و ساسانی ،از اهمیت بسیاری برخوردار بوده
است .این منطقه در تالقی طبرستان ،ری و قومس قرار داشته و همواره از کانونهای مهم فرهنگی به شمار میرفته
است .با توجه به آگاهی اندک ما از معماری دورۀ ساسانی در قلمرو شمالی دولت ساسانی ،معماری محوطۀ تاریخی
ولیران میتواند خأل علمی را در این خصوص تا حدودی جبران کند .نگارندگان مقالۀ حاضر بر آناند که با روش
توصـیفیتحلیلـی ،ضمن معرفی معماری محوطۀ تاریخی ولیران و بیان ویژگیهای معماری آن ،کاربری و زمان
ساخت این مجموعه را مشخص کنند .نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد معماری مکشوف از محوطۀ ولیران
دماوند ،قلعهای مربوط به اواخر دورۀ ساسانی است که از آن بهعنوان انبار کاال و ذخیرۀ مواد غذایی استفاده میشد و
احتما ًال در اوایل دورۀ اسالمی بهطور کامل تخریب شده است.

کلیدواژهها:

دورۀ ساسانی ،معماری ساسانی ،قلعههای ساسانی ،دماوند ،ولیران.

*

استادیار ،پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری ،نویسندۀ مسئولMohamadreza1973@gmail.com ،

**

استادیار ،دانشکده معماری و هنر ،دانشگاه کاشان

دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره  16ـ پاییز و زمستان 98
47

Downloaded from jias.kashanu.ac.ir at 10:35 +0330 on Saturday December 12th 2020

معماری نویافتۀ دورۀ ساسانی در منطقۀ دماوند

علمی پژوهشی

 .1کاربری و اهمیت معماری محوطۀ تاریخی ولیران دماوند با توجه به ویژگیهای کالبدی آن چیست؟
 .2معماری ولیران دماوند در زمان کدام پادشاه ساسانی ساخته شده و تا چه زمانی از آن استفاده شده است؟

دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره  16ـ پاییز و زمستان 98
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منطقۀ دماوند بهدلیل موقعیت کوهستانی و قرار گرفتن در مسیر ارتباطی طبرستان به مناطق مرکزی ایران در دوران
قبل و بعد از اسالم ،همواره مورد توجه اقوام و حکومتهای گوناگون بوده است .این منطقه در دورۀ ساسانی بهعنوان
گذرگاه ارتباطی میان نواحی مرکزی ایران ،بهخصوص ایالت ری با بخش شمالی و شمال شرقی شاهنشاهی ساسانی،
محسوب میشده است .ولی هیچ اطالعی در خصوص آثار و بقایای معماری عصر ساسانی در منطقۀ دماوند تا قبل از
کاوشهای باستانشناسی محوطۀ تاریخی ولیران در دست نبود .در کاوشهای انجامشده در محوطۀ ولیران ،ساختارها
و فضاهای معماری متعلق به یک قلعه و یافتههای دیگری به دست آمد که میتواند مبنایی برای شناخت دورۀ
ساسانی این منطقه باشد .بیشترین آثاری که از منطقۀ دماوند شناسایی شده است قلعهها هستند .استحکامات نظامی
و دفاعی منطقۀ دماوند نقش بسزایی در تأمین امنیت و حفظ حاکمیت فرمانروایان این منطقه در طول تاریخ داشته
است .فرمانروایان ساسانی برای مقابله با تهدیدها و رویارویی با دشمنان قلعههای بسیاری در پهنۀ ایرانشهر ساختهاند.
دریایی در شهرستانهای ایرانشهر ،از خاندان وسیمگان دماوند با عنوان کوهیار یاد میکند که این منطقۀ کوهستانی
را برای فرمانروایی در اختیار داشتند (دریایی  .)39 ،1388شمار فراوانی از قلعههای کوهستانی بر فراز ارتفاعات منطقۀ
دماوند برپا شدهاند که به نظر میرسد بیشتر آنها دارای وسعت کم بوده و کارکرد دیدبانی و راهداری داشتهاند و
تعداد اندکی نیز محل اقامت بودهاند .از آنجایی که این قلعهها تاکنون مورد بررسی و کاوش دقیق قرار نگرفتهاند،
تاریخگذاری بیشتر آنها بر حدس و گمان و سفالهای سطحی استوارند و در بازۀ زمانی سدههای نخستین اسالمی
تا دورۀ قاجار قرار میگیرند (پازوکی 1381الف) .تنها بقایای معماری قلعۀ خسروان در روستای خسروان ،قلعۀ نوذر
روستای آئینهورزان و قلعۀ زورآباد روستای احمدآباد از قالع استقراری و دیدبانی دورۀ تاریخی دماوند به شمار میروند
که تاکنون مورد کاوش قرار نگرفتهاند (همان ۲۰۷ ،200 ،و  .)۴۴۳شاید مهمترین قلعۀ دماوند که در متون تاریخی
بهعنوان مقرر حکومتی شاهان دماوند از آن یاد شده ،قلعۀ شاهان مسمغان به نام استوناوند میباشد که محل آن مورد
اختالف محققان است (نصرتی 110 ،1381ـ111؛ پازوکی 1381الف .)46 ،کاوشهای قلعۀ ولیران میتواند سرآغاز
پژوهشهای نوینی دربارۀ قلعههای دماوند باشد و شناخت ما را از اینگونه معماری افزایش دهد.
این پژوهش بـه روش توصـیفیتحلیلـی به انجام رسیده و اطالعات آن در دو مرحلۀ میدانی و کتابخانهای
گردآوری شده است .مرحلۀ اول شامل کاوش میدانی و مشخص کردن آثار و بقایای معماری بهجامانده و مرحلۀ دوم
شامل مطالعات کتابخانهای است .مهمترین پرسشهای این تحقیق عبارتاند از :کاربری معماری مکشوفه چیست؟
در چه برههای از دورۀ ساسانی ساخته شد و تا چه زمانی از آن استفاده شده است؟ جایگاه و اهمیت این بنا در دورۀ
ساسانی چه بوده است؟ برای این منظور ابتدا به موقعیت جغرافیایی محوطۀ ولیران و سابقۀ تاریخی منطقۀ دماوند
پرداخته و سپس ساختار معماری قلعۀ مکشوف توصیف و تحلیل شده است .بقایای معماری مکشوف از ولیران نشان
میدهد این قلعه در اواخر دورۀ ساسانی برای انبار کاال ساخته شده است.

 .1موقعیت جغرافیایی محوطۀ تاریخی ولیران

محوطۀ تاریخی ولیران در فاصلۀ حدود  500متری جنوب روستای ولیران و در انتهای دامنۀ تپهماهورهای مرزی
روستای ولیران و شلمبه واقع شده است .روستای ولیران در دهستان تاررود از بخش مرکزی شهرستان دماوند ،در
فاصلۀ  1/5كیلومتری جنوب شهر دماوند و در دامنۀ جنوبی سلسلهجبال البرز مرکزی قرار گرفته است (تصویر .)1

Downloaded from jias.kashanu.ac.ir at 10:35 +0330 on Saturday December 12th 2020

مقدمه

] [ DOI: 10.22052/1.16.47

پرسشهای پژوهش
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محوطۀ ولیران در بین اهالی روستاهای ولیران و شلمبه به اسامی مختلفی چون قلعهدختر ،قلعهسنگی ،نمکلیسه و
قلعۀ خداآفرین معروف است (نعمتی  .)1 ،1385روستای ولیران که محوطۀ ولیران از نام آن گرفته شده ،در واقع یك
روستای پایكوهی است كه شمال و شرق آن را ارتفاعات و تپهماهورهای نسبت ًا بلند و خشكی احاطه كرده ،ولی بخش
غربی و جنوبی آن بهواسطۀ عبور رودخانۀ تار حاصلخیز و سرسبز است (همان 1387ب.)282 ،

 .2پیشینۀ مطالعات باستانشناسی منطقۀ دماوند و محوطۀ تاریخی ولیران

اولین مطالعات باستانشناسی در منطقۀ دماوند را ژاک دمرگان در سال  1931میالدی به انجام رساند .بر اساس
گزارش دمرگان ،شهر دماوند و اطراف آن بهلحاظ اهمیت تاریخی و فرهنگی ،در سال  1310هجری خورشیدی با
شمارۀ  56در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید (پازوکی 1381الف .)57 ،علیاکبر سرافراز در یک برنامۀ بررسی و
شناسایی ،از تپهها و قالع اطراف دماوند گزارشی ارائه داده است (سرافراز  .)1340عالوه بر بررسی مذکور ،میتوان به
گزارش فائق توحیدی و طباطبایی (بیتا) از منطقۀ آبسرد ،گزارش مهدی رهبر از قلعۀ ظهرآباد کیالن در سال 1358
(مرتضایی  )260 ،1380و گزارش محمدرحیم صراف ( )۱۳۶۱از گرد تپۀ دماوند مربوط به دوران تاریخی اشاره کرد.
در نهایت در سال  ،1380شهرستان دماوند توسط ناصر پازوکی مورد بررسی و شناسایی کامل قرار گرفت .بیشتر آثار
شناساییشده در این بررسی مربوط به قلعهها و استحکامات نظامی بوده است (پازوکی 1381ب).
تا پیش از انجام کاوشهای باستانشناختی ،در هیچیک از بررسیهای انجامشده ،اشارهای به محوطۀ تاریخی
ولیران نشده است .در سال  ،1385اولین فصل کاوشهای باستانشناسی در منطقۀ دماوند توسط محمدرضا نعمتی در
محوطۀ تاریخی ولیران انجام شد (نعمتی  .)1385فصل دوم این کاوشها در پاییز  1386انجام و در این فصل حوضۀ
رودخانۀ تار و دماوند نیز مورد بررسی و شناسایی قرار گرفت (همان 1387الف) .در نتیجۀ این کاوشها ،بقایای معماری
مربوط به دورۀ ساسانی ،روی گورستان دورۀ اشکانی مشخص شد .همچنین در بررسی حوضۀ رودخانۀ تار بر اساس
شواهد سطحی از جمله سفال 22 ،محوطه ،تپه و قلعه از دورۀ ساسانی شناسایی شد .دو قلعۀ شناساییشده شامل
بوستول و مروان هستند که روی تپهماهورها و مشرف به رودخانۀ تار واقع شدهاند (همان.)371 ،
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 .4ویژگیهای معماری بنای ولیران

بنای مکشوف محوطۀ ولیران بر فراز تپهماهوری مشرف بر منطقه ساخته شده است .این تپه از سمت شمال و جنوب با
شیب نسبت ًا تندی به زمینهای اطراف و از سمت غرب به رودخانۀ تار منتهی میشود .همچنین محوطه از سمت شرق
به تپهماهورهای مجاور متصل است .محوطه دارای شیب مالیمی از شمال به جنوب است .در بخش غربی محوطه،
بقایای سازۀ کوچکی با پالن مستطیل به ابعاد  50×40متر در جهت شرقیغربی به دست آمد .بقایای موجود شامل
بخشی از برج و باروی و واحدهای ساختمانی در فضای داخلی آن است .همچنین در غرب این سازه ،بقایای ناقصی از
یک بخش الحاقی بهصورت دیواری احتما ًال مدور دیده میشود .در ادامه ،ابتدا عناصر و فضاهای بخش اصلی و سپس
فضای الحاقی مجموعه تشریح میشود.
 .1.4بارو
دیوارهای اصلی بنا به طول  23/50متر و ضخامت  270سانتیمتر و از خشتهای نامرغوب به ابعاد 12ـ44×10ـ44×42ـ42
سانتیمتر با مالط نازکی از گل سفیدرنگ ساخته شده است .دیوارهای قطور بدون هیچ پیسازی ،مستقیم بر بستر
اصلی تپهماهور قرار گرفته است .دیوار شمالی در راستای غربی شرقی و بخشی از دیوار غربی ،در جهت شمالی جنوبی
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در کارنامۀ اردشیر بابکان نام دماوند به پهلوی بهصورت دنباوند  ،در کتیبۀ شاپور اول در کعبۀ زرتشت بهصورت دومباوند
و دنباوند ( ،)Henning 1939, 847در نامۀ تنسر (مینوی  ،)11 ،1354شهرستانهای ایران (عریان 6 ،1361؛ تفضلی
 ،1368ج 335 :۲ .و  )347و همچنین در کتاب جغرافیای موسی خورنی (مارکوارت  )39 ،1373بهصورت ُدمباوند آمده
است .در کتیبۀ نرسی (302ـ 293م) در پایکولی کردستان نیز از ساتراپ دنباوند ۳یاد شده است (لوکونین .)186 ،1365
سمغان» در منابع دوران اسالمی،
نام «وسیمگان دماوند» در رسالۀ پهلوی شهرستانهای ایرانشهر و نیز نام « َم ُ
بهعنوان شاهان محلی در دورۀ ساسانی که تا یک قرن و نیم پس از اسالم نیز حکومت میکردند ،حکایت از این دارد
که سرزمین دماوند در دوران ساسانی و حکومت اعراب بهصورت مستقل به حیات خود ادامه داده است (عریان ،1361
6؛ تفضلی  ،1368ج 335 :۲ .و .)347
سرزمین دماوند بنا بر نامۀ تنسر در پایان حاکمیت اشکانیان ،تحت قلمرو حکومت «جسنفشاه» (گشنسبشاه) قرار
داشته است .پس از پیروزی اردشیر ،او خود و سرزمین دماوند را تسلیم اردشیر نمود و بدین ترتیب حکومت «جسنفشاه»
(گشنسبشاه) که گویا پدر وی نیز همین مقام را داشت ،مورد تأیید اردشیر واقع شد (ابن اسفندیار بیتا.)18 ،
خاندان گشنسب که از دورۀ اشکانی قدرت را در منطقه در دست داشتند ،توسط قباد به سال  519میالدی از بین
رفت .پس از آن قباد پسر بزرگ خود را به نام کاووس که اعتقاد مزدکی هم داشت ،حاکم سرزمینهای پدشخوارگر و
دماوند نمود (مرعشی بیتا .)14 ،مدت حکومت کاووس زیاد طول نکشید ،چون قباد پسر کوچکتر خود به نام انوشیروان
(خسرو اول) را جانشین خود کرد .انوشیروان از ترس طغیان برادر در سال  531میالدی او را از حکومت خلع و سپس
اعدام کرد .انوشیروان پس از اعدام برادر ،قارن را که یکی از پسران سوخرا ،وزیر قباد بود به حکومت سرزمینهای
پتشخوارگر و دماوند تعیین کرد.
با شكست دولت ساسانی به تاریخ  632میالدی و تضعیف قدرتهای حكمرانان و عمال ایاالت و والیات ایرانی ،در
سال 144ق اسپهبد طبرستان پس از فرار از لشکر خلیفه به دیلمان با خوردن زهر به زندگی خود پایان داد و دماوند نیز به
تصرف مسلمانان درآمد ،اما افتادن دماوند به دست مسلمانان احتما ًال چند سال پس از آن اتفاق افتاد (فرای .)174 ،1373
از آثار مربوط به دورۀ ساسانی این منطقهُ ،مهری است که اکنون در موزۀ کلکتۀ هند است و دارای تاریخ 400
میالدی است؛ نقشی روی آن وجود دارد که شامل یک نشان ساسانی شبیه نقش عقرب است که در سمت راست آن
یک ستاره و هالل و در سمت چپ نقش شیری نشسته دیده میشود .در حاشیۀ نقش ،کتیبهای به خط پهلوی ساسانی
دیده میشود که نام دماوند در آن آمده است (نوروززاده چگینی .)21 ،1367
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 .3دماوند در دورۀ ساسانی
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کشیده شده و فضاهای داخلی را در بر گرفته است .متأسفانه آثار امتداد دیوارها به دست نیامده است .ارتفاع وضع
موجود دیوارها به  1/10متر میرسد .بخش بیرونی دیوارهای اصلی بنا در سه طرف شمال ،غرب و جنوب بهصورت
شیبدار درست شده که این شیب تا پایین تپهماهور ادامه دارد .بر اثر تخریب بیش از حد در قسمت جنوب غربی بنا
پی سنگی دیوار و شیب موجود در پشت دیوار باقی مانده است.
تنها بخشی از ِ
با توجه به وجود شیب نسبت ًا تند در بخشهای شمالی ،جنوبی و غربی محوطه ،بهاحتمال زیاد ورودی بنا از سمت
شرق بوده است .بهدلیل تخریب بیش از حد محوطه در اثر فعالیتهای عمرانی ،هیچ اثری از ورودی بنا در کاوشها
به دست نیامد .سایر دیوارهای بارو بهطور کامل تخریب شده است.
 .2.4برج
بنای اصلی احتما ًال دارای چهار برج مدور بوده که در حال حاضر تنها بخشی از برج شمال غرب آن باقی مانده است
(تصویر  2و  .)3این برج به قطر  4/50متر ،در تالقی زاویۀ دیوار شمالی و غربی بارو ساخته شده است و نسبت به آنها
پیشآمدگی دارد .مصالح آن از خشت نامرغوب و چینه با گل متمایل به سفید ساخته شده است.

] [ DOI: 10.22052/1.16.47

دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره  16ـ پاییز و زمستان 98
52

 .3.4فضاهای داخلی
معماری داخل بنا بر اساس شیب تپه ساخته شده است .ساختارهای داخلی باقیمانده شامل یک معبر و اتاقهایی
مشابه در یک راستا در دو سوی شمالی و جنوبی معبر ،و چاه آب است .از سایر تأسیسات احتمالی در بخش شرقی و
جنوبی فضای داخلی بنا مانند محل اقامت و یا سکونت نظامیان یا غیر نظامیان اطالعی در دست نیست .مصالح به
كار برده شده در بنا شامل الشهسنگ و قلوهسنگهای رودخانهای ،خشت و چینه در دیوارها با استفاده از مالت گل
است .همچنین مقداری مالت گچ نیز بهصورت آوار در بخشهایی از فضاهای معماری به دست آمد که نشاندهندۀ
استفاده از این نوع مالت است.
معبر :معبر در جهت شرقیغربی و طول آن  19متر است .کمترین عرض معبر در قسمت شرقی 2/20متر و
بیشترین عرض آن در بخش غربی  3/80متر است.
 .4.4انبار
در دو طرف ضلع شمالی و جنوبی معبر ،واحدهای ساختمانی منظمی مشتمل بر اتاقهای متعدد به شکل مستطیل
ساخته شده است (تصویر .)3این اتاقها کام ً
ال راستگوشه نیستند و ابعاد هر چهار ضلع با هم متفاوتاند .بخش شمالی
اتاقهای ضلع شمالی معبر به بارو محدود میشوند و قسمت جنوبی این اتاقها به دیوار سرتاسری به طول  15/50متر
و ضخامت  90سانتیمتر منتهی میشوند (تصویر .)4دیوار اتاقهای ضلع جنوبی معبر نیز در شمال به دیوار سرتاسری
به ضخامت  90سانتیمتر و بخش جنوبی احتما ًال به دیوار جنوبی قلعه محدود میشدند که در کاوشها اثری از آنها
به دست نیامد .دیوارهای شرقی و غربی اتاقها باریکتر و ضخامت آنها بین  60تا  80سانتیمترند .تمام اتاقها بر
اساس شیب تپه ساخته شدهاند .ورودی آنها احتما ًال از طریق راهروی شرقیغربی است .در بعضی قسمتها بهمنظور
تسطیح کف اتاق ،بخشی از بستر اصلی تپه را کنده و اندود کردهاند .تمام دیوارها بهطور مستقیم روی بستر اصلی تپه
قرار دارند .برخی دیوارها از بستر طبیعی تپه تا ارتفاع  60تا  90سانتیمتری از الشهسنگ و قلوهسنگهای رودخانهای
و مالط گل و سپس با خشتهای نامرغوب به رنگ قرمز آجری کمرنگ و خاکستری به ابعاد 12ـ44×10ـ44×42ـ42
سانتیمتر ساخته شدهاند .مالط بین خشتها در بعضی قسمتها از گل سفیدرنگ است .اتاقها دارای كفهای متعدد و
انبارهای ذخیرۀ آذوقه بهصورت گودالهای مدور است (تصاویر 5و .)6برخی از اتاقها دارای دو یا سه دوره کفسازی
هستند .بیشتر این فضاها در کف دارای گودالهایی به قطر 70ـ ۱۳۰سانتیمتر و عمق 150ـ ۱۸۰سانتیمتر است كه
بهوسیلۀ یك الیه گلاندود شدهاند .از داخل این گودالها خمرههای بزرگ شکسته به دست آمد که نشان میدهد از
آنها بهعنوان محلی برای ذخیرۀ آذوقه استفاده میکردهاند (تصویر  .)8همچنین از داخل یکی از این گودالها ،بقایای
سوختۀ دانههای گندم ،جو ،ماش و دانههای گیاهی دیگر به دست آمد.
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 .5.4چاه آب
در بخش شمال شرقی محوطۀ چاهی به قطر  1/50متر به دست آمد که در بستر صخرهای تپه کنده شده بود .در دو
فصل کاوش  28متر از این چاه خاکبرداری شد (تصویر  )9که با قطعات سفال ،خشت و درپوشهای سنگی خمرهها
و اشیای دیگر پر شده بود .تعداد زیادی از قطعات سفال داخل چاه با سفالهای داخل اتاقها و یا گودالهای ذخیرۀ
آذوقه مشابه است.

تصویر :6اتاقی در نیمۀ جنوبی قلعه و گودال ذخیرۀ آذوقه

تصویر  :7اتاقی در نیمۀ شمالی قلعه و گودال ذخیرۀ آذوقه

تصویر :8گودال ذخیرۀ آذوقه و قطعات خمرههای مختلف در آن

تصویر :9چاه مکشوف در بخش شرقی قلعه
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دید از غرب به شرق
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بنای مکشوف در محوطۀ ولیران به اعتبار هشت سکۀ ساسانی متعلق به خسرو اول ،هرمزد چهارم و خسرو دوم
(نعمتی ،شریفیان ،و صدرایی  ،)125 ،1398شش قطعه سفال نوشته به خط پهلوی ساسانی (چهار قطعه از غرب
محوطه و دو قطعه از چاه آب) (نعمتی ،)375 ،1386 ،اثر مهر و ظروف سفالی که از داخل واحدهای ساختمانی به دست
آمده است ،میتوان به اواخر دورۀ ساسانی نسبت داد .بر اساس شواهد و مستندات بهدستآمده چنین به نظر میرسد
بنای ولیران قلعهای است که در اواخر دورۀ ساسانی و یا احتما ًال در اوایل دورۀ اسالمی مورد حمله قرار گرفته و برج
و باروی آن تخریب شده است .تمام کاالهای موجود در آن غارت شده ،خمرهها و ظروف سفالی از جمله خمرههای
بزرگ که دارای ارزش نبوده و همچنین خشتهای بهکاررفته در دیوارها به داخل چاهی عمیق در شرق محوطه
ریخته شده است .با توجه به کشف تعدادی سرپیکان در قسمت جنوبی قلعه به نظر میرسد که حمله و تخریب قلعه
از بخش جنوبی آن انجام گرفته است.
در شکلگیری کالبد قلعه ،امنیت از مهمترین مفاهیم به شمار میرود (حناچی و آرمان  .)80 ،1392خسرو اول
برای تأمین امنیت شاهنشاهی تالش بسیاری نمود ،قالع و استحکانات دفاعی زیادی در ایران بنا کرد (فرای ،1394
 .)70رویکرد ساسانیان به فعالیتهای عمرانی نسبت به دورههای قبل متفاوت بوده است .تعداد شهرها ،قلعهها ،پلها
و سدهای باقیمانده از این دوره ،گواهی بر این موضوع است .از جمله این طرحها ،باید به قلعهدختر فیروزآباد اشاره
کرد که کاخی با استحکامات دفاعی است و نظیر آن را در تاریخ معماری به دشواری میتوان دید (شاهمحمدپور
سلمانی 10۸ ،1393ـ .)10۹به نظر میرسد با توجه به موقعیت سیاسی و اقتصادی شاهنشاهی ساسانی ،ساخت قلعهها
و استحکامات دفاعی مورد توجه و اهتمام دولتمردان بوده است .با این حال ،شناخت ما از قلعههای ساسانی اندک است
و بهدلیل کاوشهای محدود در قلعههای این دوره ،ساختار و سازمان فضایی آنها چندان مشخص نیست .ازاینرو
شناخت نظام قلعهسازی در این دوره با محدویتهای فراوانی روبهروست ۴.هر گونه شواهدی از طرحهای ساده و یا
پیچیدۀ معماری نظامی ساسانی میتواند در درک اوضاع سیاسی و اجتماعی ساسانی راهگشا باشد.

] [ DOI: 10.22052/1.16.47

 .5گاهنگاری ،کاربری و مطالعۀ تطبیقی بنا
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 .6 .4فضای الحاقی
در بخش غربی بنا ،فضایی بهصورت نیمدایره به بیرون
باروی غربی و برج شمال غربی الحاق شده است (تصویر
 .)10دیوار شرقی این فضا در جهت شمالیجنوبی به
طول  7/80متر و ارتفاع باقیمانده  1/30متر از
قلوهسنگهای رودخانهای در اندازههای متفاوت و بدون
نظم و ترتیب به عرض  1/70تا  2/10متر ساخته شده
است .دیوار شمالی و غربی این فضا بهصورت منحنی و
به عرض  1/10تا  1/40متر و ارتفاع باقیمانده  15تا 40
سانتیمتر است .بخشهای زیادی از آن تخریب شده
است .از دیوار شرقی و دیوار منحنی این بخش از بنا،
تصویر :10فضای الحاقی به بخش غربی قلعه
تنها بخش سنگی آن باقی مانده بود .اینکه این دیوارها
تا ارتفاع مورد نظر از مصالح سنگ بوده و یا همانند
بخشهایی از بنا که روی سنگها از خشت استفاده میشد ،شواهدی به دست نیامد .پشت این دیوار و در واقع قسمت
بیرونی آن با شیبی تند از خاک سفت و کوبیده تشکیل شده است .در داخل فضای الحاقی ،الیهای از خاکستر به
ضخامت  4تا 10سانتیمتر با بقایایی از استخوانهای حیوانی ،قطعات زغال و سفال نوع آشپزخانه به دست آمد که به
نظر میرسد این فضا محلی برای پختوپز باشد.

] [ DOI: 10.22052/1.16.47
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تصویر :11پالن قلعۀ چانگلی تپه ()Ibid

تصویر :12پالن قلعۀ شاهنشین داراب
(هوف )430 ،1374

قلعههای ساسانی معمو ًال دارای برجهای نیمهگرد جلوتر از دیوارهای دفاعی هستند که نزدیک به هم ساخته
شدهاند (کالیس  .)173 ،1379از نمونه برجهای نیمهگرد میتوان به برجهای دفاعی قلعه یزدگرد اشارهکرد (تصویر
 .)13قلعههای نخلک (هالییر  ،)1354قصر ابونصر ( ،)Whitcomb 1985سام سیستان ( ،)Maresca 2016قلعه
دختر و بیشاپور (گیرشمن  )62 ،1379نیز برجهای نیمدایره دارند.

تصویر  :13برجهای نیمهگرد مکشوف از
قلعۀ یزدگرد ()keall 1967, fig3
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بیشتر قلعههای بازمانده از دورۀ ساسانی برای محفاظت از شهرها به کار میرفتند .نمونههایی از قلعههای منظم،
عموم ًا چهارگوش و گونۀ رومی با استحکامات مدور از هرسین ،قصرشیرین ،سیراف و چندین محوطه در بینالنهرین
یافت شدهاند .قلعههای نامنظم مانند فیروزآباد ،بیشاپور ،تورنگ تپه و آتشگاه اصفهان در ارتفاعات مهم استراتژیک
رایجترند (.)Huff 1987, 333
از نظر کارکرد ،قلعههای کوهستانی و دشت را میتوان به انواع حکومتی ،اقامتی ،نظامی ،دژ ارگ و انبار کاال و
مواد غذایی تقسیم کرد (Tashakori Bafghi, Normohammad Zad, and Kalantari Khalilabab 2016,
 .)13بیشتر قلعههای بهجامانده از دورۀ ساسانی بهصورت منفرد و یا در کنار شهرها ساخته شدند و بهسختی شناختی
از سلسلهمراتب اجتماعی به دست میدهد ( .)Huff 1987, 334قلعۀ ولیران در گروه قلعههای کوهستانی قرار
میگیرد .موقعیت مکانی قلعه بهگونهای است که به مناطق پیرامون خود اشراف داشته و بهراحتی دفاع از آن را در
برابر مهاجمان ممکن میکند .قلعه در کنار راههای ارتباطی و حاشیۀ رودخانۀ تار قرار گرفته و احتما ًال از این قلعه
برای کنترل و نظارت بر رفتوآمدهای منطقه نیز استفاده میشدهاست.
سنجشهای معماری بخشهای باقیماندۀ قلعۀ ولیران با سایر قلعههای ساسانی شناختهشده ،منحصر به برج و
بارو و فضای انبار میشود .با توجه به بقایای بهجامانده ،به نظر میرسد پالن قلعۀ ولیران به شکل راستگوشه و در
زوایا دارای برجهای مدور بوده است .سابقۀ این شکل از قلعهها دستکم به دورۀ اشکانی میرسد (خسروزاده ،1391
75ـ .)۷۶از نظر گونهشناسی ،قلعههایی با پالن راستگوشۀ الگویی رایج در دورۀ ساسانی بوده است .در اینجا تالش
میشود مصادیق قابل مقایسه برای درک بهتر مجموعه ارائه شود .در منطقۀ چانگلی تپه در مرو (مرگیانا) ترکمنستان
قلعهای از دورۀ ساسانی (قرن  4و  5میالدی) در کنار محدودۀ استقراری شناسایی شده است (تصویر )11که پالن
چهارگوش دارد و زوایای آن دارای برجهای نیمدایره است (.)Gaibov, Koshelenko, and Bader 1995, 274
طرح کلی استحکامات آن با ولیران قابل مقایسه است.
همچنین طرح کلی قلعۀ شاهنشین داراب (تصویر  )12که به اعتقاد هوف مقر ارگبدی اردشیر بابکان بوده ،با
برجهای نیمدایره محصور شده است.
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تصویر  :17گوبکلی ،پالن بنای مرکزی

()Gaibov, Koshelenko, and Bader 1995, 278

گرچه میتوان برج و بارو را با سایر قلعهها قیاس کرد ،شواهد بسیار اندکی برای مقایسۀ انبار مکشوف در دست
است .بر مبنای پالن ،ساختا ِر معماری و اشیاء مکشوف ،میتوان کارکرد این مجموعه را قلعهای برای ذخیرۀ کاال
و آذوقه دانست؛ چنانکه ردیفی از اتاقهای منظم با ساختار مشابه ،که به موازات یکدیگر در دو طرف معبر ساخته
شدهاند ،انبارهایی هستند که در کف آنها گودالهای بزرگ ذخیرۀ غالت تعبیه شده است .همچنین از داخل
اتاقها و چاه شرقی محوطه ،شمار فراوانی از قطعات ظروف مختلف سفالی ،بهخصوص خمرههای کوچک و بزرگ،
درپوشهای سنگی خمرهها ،سنگهای توزین ،سرپیکانهای آهنی ،سردوک سفالی ،مهرههایی از جنس خمیر
شیشه ،اشیاء آهنی ،مسی و قطعات شیشه به دست آمد .سفال نوشتههای مکشوف از انبارها نیز جنبۀ اقتصادی دارند
و اغلب رسید کاال هستند.
ساخت فضای انبار با الگوی هندسی منظم و سازماندهی اتاقها که از طریق راهرویی مشترک از یکدیگر جدا شدهاند،
سنتی مرسوم و ویژگی مشترک اغلب انبارها بوده است؛ چنانکه شواهدی از آنها را میتوان در نوشیجان مثال زد .این
شیوۀ ساخت در دوران هخامنشی و اشکانی مرسوم و سپس در دورۀ ساسانی نیز متداول شد ۵.در کاوشهای گوبکلی تپۀ
ترکمنستان که استحکامانی از دوران اشکانی و ساسانی را همراه با مجموعهای غنی از سکه و سفالنوشتههایی از اواخر
اشکانی و اوایل ساسانی نشان میدهد ،امکان بازسازی استحکامات اشکانی و ساسانی در این محوطه را فراهم کرده
است؛ بهطوری که در ساختمان مرکزی گوبکلی تپه (تصویر  )17نیز فضاهای انباری با همین پالن دیده میشود و بیش
از  2000بوال از داخل آنها به دست آمد ( .)Gaibov, Koshelenko, and Bader 1995, 276-277همچنین تعبیۀ
خمرههای آذوقه در کف انبارها ،از قصر ابونصر گزارش شده است (.)Whitcomb1985, fig.30
با توجه به اینکه در نتیجۀ کاوشهای صورتگرفته ،تنها بخشی از واحدهای ساختمانی شناسایی شده و سایر
قسمتهای آن بهطور کامل تخریب شده است ،آثاری از ساختارهای معماری مانند محل اقامت قلعهنشینان به دست
نیامد .ازاینرو تعیین کاربری دقیق و واقعی مجموعه بسیار دشوار است؛ اما دستکم میتوان در قسمت غربی قلعه که
دارای پالنی تقریب ًا نیمدایره است و قطعات سفال بهویژه قطعات خمره در آن کمتر به دست آمد ،فضایی برای محل
استقرار سربازان و اقامت نظامیان قلعه متصور شد .همچنین مساحت  2000متری قلعه ،احتمال اقامتی بودن قلعه برای
حاکمان منطقه را منتفی میکند .در منطقۀ دماوند و بر باالی تپهماهورهای مشرف بر رودخانۀ تار شماری از قلعههای
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تصویر :14قلعۀ قناتباغ

تصویر :15پالن قلعۀ دختر

تصویر :16رباط دشت کوهک
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همچنین طرح کلی قلعۀ قناتباغ در سرمشهد (تصویر  ،)14قلعۀ دختر (تصویر  )15و قلعۀ کوهک در فراشبند
(تصویر  )16که دارای پالن چهارگوش با برجهایی نیمدایره در زوایا و بدنۀ قلعه هستند (نیکنامی و فاضل ،1395
127ـ ،)۱۳۰با قلعۀ ولیران قابل مقایسه است .به این مجموعه ،قلعۀ سیراف ( ،)Whitehouse1974, fig3قلعۀ
فولیج ( )Fulayjدر عمان ( ،)Al-jahwari 2018, fig4برجهای نیمدایرۀ قلعۀ سام در جنوب زابل (Maresca
 )2016, 152را نیز میتوان اضافه کرد.

] [ DOI: 10.22052/1.16.47

نتیجه

قلعهها و استحکامات دفاعی تمهیدی از سوی حاکمان و دولتها برای برقراری امنیت و آسایش مناطق تحت حاکمیت
آنها بوده است .منطقۀ دماوند بهدلیل قرار گرفتن در شاهراه ارتباطی و داشتن موقعیت مناسب جغرافیایی در حدفاصل
ایالت ری و طبرستان ،از اهمیت ویژهای در دورۀ ساسانی برخوردار بوده است .ایجاد قلعههای فراوان در منطقۀ دماوند
گویای تالشی است که فرمانروایان محلی دماوند برای تأمین امنیت به کار گرفتهاند و احتما ًال در مواقع لزوم و نیاز
دولت مرکزی میتوانستند سایر مناطق شاهنشاهی ساسانی را نیز مورد پشتیبانی قرا ر دهند .قلعۀ ولیران بهلحاظ
موقعیت مکانی و توپوگرافی روی تپهماهورهای روستای ولیران ایجاد شده است .قلعۀ ساسانی ولیران از نظر پالن و
ساختار معماری جالب توجه بوده و معماری آن با توجه به ساختار طبیعی تپه شکل گرفته است .قلعه با مصالح بومآورد
منطقه شامل قلوهسنگهای رودخانهای و خشت ساخته شده و در گسترش فضاها از بستر طبیعی تپه نیز بهره برده
شده است؛ چنانکه بخشهایی از فضاها در دل تپه کنده شده است.
قلعۀ ولیران تنها بخشی از یک ساختار معماری را نشان میدهد و هیچ شاهدی از سایر بخشهای آن به دست
نیامده است .این مسئله موجب شده تا ماهیت و کارکرد واقعی قلعه مشخص نباشد و نتوان بهطور قطعی برای آن
کارکردی حکومتی ،اقامتی ،نظامی و یا صرف ًا انبار کاال در نظر گرفت .اما با احتیاط میتوان بیان کرد که ساختار
مکشوف بیانگر یک قلعۀ نظامی نبوده بلکه محلی برای انبار کردن کاال برای برطرف کردن نیازهای منطقهای بوده
است .احتما ًال از این نوع قلعهها بهعنوان آمادگاه در مواقع اضطراری برای پشتیبانی و انجام تدارکات برای نواحی
شمالی و شمال شرقی شاهنشاهی ساسانی استفاده میشده است .هیچ گونه اطالعات تاریخی در خصوص بانیان و
استفادهکنندگان از قلعه وجود ندارد تا به درک ما از عملکرد بنا و مناسبات آن کمک کند؛ اما شواهد و مدارک موجود
نشان میدهد که این قلعه احتما ًال مورد استفاده امیران محلی یا اهالی مراکز روستایی یا شهری قرار میگرفت .به
هر روی ،قلعۀ ولیران الگویی از معماری بومی دورۀ ساسانی با کارکرد آمادگاه ،این دوره را در منطقۀ دماوند را به ما
نشان میدهد.
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دورۀ ساسانی با وسعت کم و دسترسی آسان شناسایی شدهاند که با توجه به موقعیت قرارگیری آنها احتما ًال قلعههایی
کوچک همچون قلعۀ مکشوفه از ولیران هستند .از این قلعهها میتوان به قلعۀ بوستول و قلعۀ مروان اشارهکرد که در
حاشیۀ رودخانۀ تار قرار دارند (نعمتی  .)450 ،1394اگر این قلعهها را محلی برای انبار کاال و غالت در نظر بگیریم،
معمو ًال در مجاور روستا یا شهری ساخته میشدند تا تولیدات غذایی و کاالهای تولیدی را در آنجا نگهداری کنند.
فرمانروایان دماوند که لقب مسمغان داشتند ،در زمان ساسانی و حتی اوایل اسالمی ،مالکان فئودال ناحیۀ دماوند بودند
که اراضی وسیعی در اختیار داشتند (نصرتی  .)107 ،1381احتمال میرود که قلعۀ ولیران نیز مربوط به یکی از همین
خاندانهای منطقۀ دماوند باشد.
تعیین عملکرد واقعی قلعۀ ولیران مشخص نیست؛ زیرا در نتیجۀ کاوشها تنها بخشی از فضاهای این قلعه به
دست آمده است .این فضاها شامل انبار آذوقه یا سایر ملزومات مورد نیاز قلعهنشینان و چاه آب بوده است که در کنار
برج و بارو واقع شدهاند .شواهدی در دست نیست تا بتوان از طریق آن دریافت که قلعۀ ولیران برای تأمین کدام نیاز
بنا شده است .اینکه این قلعه برای محافظت از شهر و روستاهای اطراف ساخته شده ،یا برای تأمین امنیت نقاط
استراتژیک و راههای منطقه برپا شده است و نیز اینکه میتوانست کاربردی مسکونینظامی داشته باشد ،درهالهای
از ابهام قرار دارد .اما بهلحاظ ساختاری ،عناصر و واحدهای باقیماندۀ قلعۀ ولیران را میتوان با سایر قلعههای ساسانی
در ایران ،آسیای میانه و بینالنهرین مورد مقایسه قرار داد .قرارگیری قلعۀ ولیران در شبکۀ ارتباطی شاهنشاهی
ساسانی ،نشاندهندۀ اهمیت منطقۀ دماوند است؛ بهطوری که مناطق مرکزی ایرانشهر را به مناطق شمالی مرتبط
میکرد .قلعههای این مناطق وظیفۀ تأمین امنیت این شاهراه استراتژیک و به دنبال آن ،رونق و شکوفایی این
مناطق را بر عهده داشتهاند.

1. Dunbawand
2. Dumbawand
3. Strp Dunbawand

.)2016, fig.2
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 .۴تاکنون پژوهش جامع و مستقلی دربارۀ گونهشناسی قلعههای ساسانی انجام نشده و مطالعات انجامشده بهصورت موردی
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پایین و یا قلعههایی در پیوند با شهری کوچک شکل گرفتهاند (.)Omrani Rekavandi, et al 2008, 154
 .۵واحدهای معماری دارای نظم هندسی مشابه با انبارهای ولیران در قلعه تپه در شمال زابل نیز دیده میشود (Maresca
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