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چکیده

بــا توجــه بــه محــل قرارگیــری شــهر جــی و ورود شــاهراه شــرقی اصفهــان از ایــن طریــق و ِاشــراف کامــل
ایــن منطقــه بــه ایــن شــاهراه کــه محــل گــذر کاروانیــان از شــرق بــه مرکــز ایــران و بالعکــس بــوده اســت ،در
ً
منطقــۀ گــورت دژ دفاعــی در بلندتریــن نقطــۀ کــوه گــورت ســاختهشــده کــه کامــا مشــرف بــه شــاهراه اصلــی
و ورودی بــه شــهر جــی باســتان از ســوی شــرق بــوده کــه هــم مقصــد دفاعــی داشــته و هــم ممکــن اســت در
مواقعــی بــا برافروختــن آتــش بــر فــراز آن ،نقــش راهنمــای کاروانیــان را داشــته اســت .روش تحقیــق در ایــن
پژوهــش براســاس هــدف بنیــادی و ّ
ماهیــت آن از نــوع تحقیقــات تاریخــی اســت و دادههــای ّاولیــه از طریــق
مطالعــات میدانــی بهدســت آمــده اســت .بــا توجــه بــه مطالعــۀ ســبک معمــاری و ســفالهای ایــن محوطــه
ً
مشــخص گردیــد کــه ایــن مجموعــه بنــا در دورۀ ساســانی ســاخته شــده و احتمــاال در اوایــل دورۀ اســامی
نیــز مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت .محوطــۀ مــورد پژوهــش دارای ســاختار معمــاری کوهســتانی اســت و
دارای نقشــه و شــکل هندســی خاصــی نیســت .در ایــن محوطــه فضاهــای معمــاری یــا همــان بر جهــا طــوری
ً
ســاخته شــدهاند کــه هرکــدام بــر دشــت روبهرویــی اشــراف کامــل داشــته اســت .ایــن محوطــه احتمــاال دارای
ً
الحاقاتــی در پائیــن و دامنــۀ کــوه بــوده؛ از جملــه یــک بنــای دســتکند کــه احتمــاال حصــاری نیــز داشــته کــه
بــا توجــه بــه ساختوس ـازهای انجامگرفتــه در دامنــۀ کــوه ،آثــار آن از بیــن رفتــه اســت ،ایــن قلعــه در ســه
ســطح و ده فضــای معمــاری ســاخته شــده اســت .دادههــای ســفالی آن نیــز هیچکــدام از نــوع زینتــی نبــوده
و همگــی کاربــردی هســتند و درصــد قابلتوجهــی از آنهــا نیــز خمــرۀ ذخیــرۀ آذوقهانــد.
َ
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مقدمه

پیشینۀ پژوهش

در کتــاب دایرةالمعــارف بناهــای تاریخــی ایــران دورۀ اســامی بــه چنــد قلعــۀ شــهر اصفهــان اشــاره شــده
اســت .ایــن کتــاب بهتریــن مرجــع بــرای شــناخت قــاع دورۀ اســامی ایــران اســت (مــازاده و محمــدی،
 .)51-60 :1385در مــورد باستانشناســی قلعهبــزی لنجــان نیــز مقال ـهای منتشــر شــده اســت (کمال ـیزاد
و همــکاران .)1390 ،قلعــۀ حس ـنآباد اصفهــان نیــز معرفــی و بــه دورۀ اســماعیلیان منتســب شــده اســت
(مهریــار .)111-112 :1343 ،دربــارۀ شــاهدز مقالـهای در مــورد تاریــخ (شــفقی )35 :1381 ،و مقالهای دربارۀ
باستانشناســی آن (کریمیــان و همــکاران )1387 ،منتشــر شــده اســت .بــاروی اصفهــان نیــز مــورد توجــه
قــرار گرفتــه و دربــارۀ آن توضیحــات مختصــری منتشــر شــده اســت (شــفقی33-34 :1381 ،؛ میرعظیمــی،
 .)31 :1379قلعــۀ طبــرک خوراســگان نیــز در چنــد مقالــه و کتــاب بحــث شــده اســت (گــدار ،1371 ،جلــد
334-336 :4؛ هنرفــر .)37-40 :1344 ،در مــورد قلعــۀ قورتــان نیــز مقال ـهای کوتــاه منتشــر شــده اســت
(شــفقی .)38 :1381 ،رســالۀ دکتــری باستانشناســی در ســالهای اخیــر دفــاع شــده اســت کــه موضــوع آن
چکــدام از
اســتحکامات دفاعــی اصفهــان اســت (شــجاعیاصفهانی .)1393 ،قلعــۀ مــورد پژوهــش مــا در هی 
منابــع معرفــی نشــده و ایــن پژوهــش بــرای اولینبــار انجــام میگیــرد.

روش تحقیق

روش تحقیــق در ایــن پژوهــش براســاس هــدف از نــوع تحقیقــات بنیــادی و ّ
ماهیــت آن از نــوع تحقیقــات
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امنیــت سیاســی و اقتصــادی ایــران بهلحــاظ موقعیــت جغرافیایــی و قرارگرفتن در مســیر جادههای خراســان
بــزرگ و ابریشــم همــواره مــورد توجــه ،تهدیــد و هجــوم اقــوام و دولتهــای مختلــف قــرار میگرفــت .هرچنــد
در دوران پیشازتاریــخ بشــر بــرای مصونمانــدن از حملــه راهزنــان و جانــواران وحشــی اطــراف دهکدههــا
را حصــار میکشــیدند ،ولــی بعدهــا کشــیدن دیــوار بهمنظــور دفــاع از هجــوم دشــمنان بــود .امــروزه در سراســر
ایــران بقایــای حصارهــای محکــم و قلعههــای مســکونی وجــود دارد کــه نشــاندهندۀ درایــت ایرانیــان
دربرابــر تهاجمــات متخاصمــان اســت.
بوهوایــی بــه دو صــورت
قــاع ساختهشــده در ایــران بــا توجــه بــه موقعیــت جغرافیایــی و وضعیــت آ 
جلگــهای و کوهســتانی ســاخته شــدهاند .بــه همیــن دلیــل مصالــح ســاختمانی بهکاررفتــه در آنهــا نیــز
ً
متفــاوت بــوده اســت .قلعههــای واقــع در مناطــق جلگـهای معموال بهصورت مربع یا مســتطیل بــا بر جهایی
بهصــورت مــدور در چهارگوشــۀ آن ســاخته میشــد .مصالــح بهکاررفتــه در ایــن نــوع قلعههــا بیشــتر گل و
خشــت بــود و از آجــر و گــچ کمتــر اســتفاده میشــد .دیوارهــای آن بهصــورت چینــه بــا خش ـتهای قطــور
ســاخته میشــده اســت .در ا کثــر مــوارد قطــر و ضخامــت بعضــی از ایــن باروهــا بــه چهارمتــر نیــز میرســید.
داخــل قلعــه دارای کوچههــای پــر پیچوخــم اســت کــه همــۀ آنهــا بــه گــذر اصلــی قلعــه یعنــی دروازۀ قلعــه
منتهــی میشــدند .اطــراف بعضــی از ایــن قلعههــا خنــدق حفــر میشــد و بــرای رســیدن بــه قلعــه از پلهــای
یشــدند .در
متحــرک اســتفاده میشــد .قلعههــای کوهســتانی در بــاالی کوههــا و بلندیهــا ســاخته م 
ً
ســاخت ایــن نــوع از قلعــه معمــوال از ســنگهای بدونتــراش نظیــر الشهســنگهای کوهــی یــا رودخانـهای
همــراه بــا گــچ غربالشــده و یــا مــات ســاروج بهــره میبرنــد .اطــراف ایــن نــوع قلعههــا پرتگاههــای عمیقــی
وجــود داشــت کــه همیــن صعبالعبــور بــودن ایــن بلندیهــا ،حمــل ادوات محاصــرهای بــه پــای دیوارهــا
را دشــوار و تســلط محافظــان قلعــه و ســربازان بــر مهاجمــان را بیشــتر میکــرد .در قســمت انتهایــی بر جهــا
و در برخــی قســمتهای دیوارهــا کنگرههایــی وجــود دارد کــه مخصــوص کمانــداران بــوده تــا بتواننــد از
شــکاف کنگرههــا دشــمن را هــدف قــرار دهنــد .در ایــن پژوهــش ســعی شــده اســت پــس از توصیــف کامــل بنــا
بــه پرس ـشهای زیــر پاســخ داده شــود کــه ایــن بنــا متعلــق بــه چــه دورهای اســت؟ و کاربــری آن چیســت؟
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تاریخــی اســت کــه در آن موضــوع مــورد بحــث بــا اســتفاده از دادههــای ّاولیــه و پایــه مــورد نیــاز از طریــق
مطالعــات میدانــی کــه توســط بررســی ســطحاالرضی اســت ،بهدســت آمــده اســت .بهعلــت کمبــود و عــدم
کفایــت اســناد مکتــوب ،مشــاهدات مســتقیم و مســتندنگاری پایــه اصلــی ایــن تحقیــق اســت .ایــن دژ
توســط نگارنــده کشفشــده و بــرای اولینبــار بــه آن پرداختــه میشــود.

درطــول تاریــخ بهآســانی نمیتــوان رد شــهر اصفهــان را بهطــور پیوســته دنبــال نمــود .بهعلــت آنکــه در
دوران پیــش از اســام گرانیــگاه شاهنشــاهیهای هخامنشــی تــا ساســانی ،قلمــرو غربــی ایــن شاهنشــاهیها
و بهویــژه بینالنهریــن بــود .ایــن شــهر در کانــون توجــه ایــن دودمانهــا قــرار نداشــت (کریستینســن،
 .)125 :1390در طــول تاریــخ تــا دوران اســامی میتــوان در محــل فعلــی شــهر اصفهــان ردپــای شــهرهای
مختلفــی تحــت نامهــای مختلــف ،محلهــای مختلــف و حتــی مردمــان متفاوتــی را پیگیــری نمــود
(ونگال)29 :1378 ،
ـام گــی در پارسعلیــا معرفــی شــده و نیــز از آن تحتعنــوان گابــای یــا تابــای
اصفهــان در تاریــخ قدیــم بــا نـ ِ
نــام بــرده شــد ه اســت .ایــن شــهر محــل تقاطــع راههــای عمــده و اقامتــگاه ســلطنتی پادشــاهان هخامنشــی
نیــز بــودهاســت .اســترابون جغراف ـیدان یونانــی از اصفهــان بهعنــوان مرکــز کشــور ایــران نــام بــرده اســت.
بابــل را گرفــت و یهودیــان را از اســارت نبوکدنصــر شــاه بابــل نجــات داد ،شــماری
زمانیکــه کــوروش بــزرگ ِ
از یهودیــان بــه فلســطین بازگشــتند و شــماری دیگــر از آنهــا بــه ایــران آمدنــد و در ایــن منطقــه کــه بــه
دارالیهودیــه نامگــذاری شــد ،اســکان یافتنــد (جابریانصــاری .)12 :1358 ،ایــن منطقــه در مجــاورت
جــی بــود کــه بعدهــا ایــن دو منطقــه بــه یکدیگــر متصــل شــدند و شــهر اصفهــان را ایجــاد کردنــد .ابنفقیــه
همدانــی تاریــخدان ایرانــی قــرن دهــم م .مینویســد :وقتــی یهودیــان از اورشــلیم مهاجــرت کردنــد و از
نبوکدنصــر فــرار کردنــد ،بــا خــود مقــداری از خــاک و آب اورشــلیم را بردنــد .آنهــا در هیچجــا ســاکن نشــدند
بــدون اینکــه قبــل از آن خــاک و آب آن را مــورد آزمایــش قــرار دهنــد .آنهــا ایـنکار را ادامــه دادنــد تــا بــه شــهر
اصفهــان رســیدند .در آنجــا اســتراحت کردنــد و خــاک و آب آن را آزمایــش کردنــد و آن را مشــابه اورشــلیم
یافتنــد .وقتــی آنجــا ســاکن شــدند ،شــروع بــه کاشــتن در زمیــن کردنــد و فرزنــدان و نــوادگان خــود را بــه دنیــا
آوردنــد و امــروزه نــام ایــن منطقــه یهودیــه اســت (ابنفقیــه)128 :1356 ،
اصفهــان کنونــی در قدیــم گابــای (جــی) نــام داشــت و در آغــاز مرکــز قبیلــه پرتاکــن بــود کــه نــام فریــدون
از آن بهجــا مانــده اســت (کلمــان .)63 :1363 ،بهنظــر میآیــد نــام اســپهان (بهمعنــی جایــگاه ارتــش)
از روزگار ساســانیان بــه بعــد جایگزیــن نــام گــی شــد ه باشــد .آنگونــه کــه در سرگذشــتنامهها آمــده،
ســوارهنظام ساســانی بههنــگام صلــح در ســبزهزارهای پیرامــون اســپهان بهویــژه در بخــش غربــی ایــن
شــهر تــا دامنههــای کوههــا و سرچشــمۀ زاینــدهرود اســتقرار مییافــت .اســپهان از آنجاکــه ولیعهدنشــین
ساســانیان بــود امتیــازی نســبت بــه شــهرهای ایــران آنزمــان بهدســت آورد .در زمــان ساســانیان گاه
اســپهان و گاه ارمنســتان ولیعهدنشــین شاهنشــاهی ایــران بــود ،ولــی اســپهان ایــن امتیــاز دیگــر را نیز داشــت
کــه نشــیمنگاه و قلمــرو نفــوذ واســپوهران یــا اعضــای هفــت خانــوادۀ بــزرگ ایرانــی صاحبنفوذ در پادشــاهی
َ
نیــز بــود ،هــر چنــد در دوران اســامی منطقــۀ جغرافیایــی اطــراف شــهر نــام اســپاهان کــه نــام تقســیمبندی
حکومتــی زمــان ساســانیان بــودهاســت را حفــظ کــرد ه اســت (نصراصفهانــی .)65 :1379 ،در هنــگام حملــۀ
اســکندر مقدونــی بــه ایــران ،ایــن شــهر مرکــز گابیوهــا بــودهاســت و از آن تحتعنــوان گابــای یــا تابــای نــام
ً
ـمت ساسانینشــین اصفهــان کــه جــی نــام داشــت توســط
بــرده شــدهاســت .معمــوال تصــور میشــود کــه قسـ ِ
ً
خســرو اول ایجــاد شــده اســت .از ایـنرو احتمــاال حضــور یهودیــان در ایــن منطقــه قبــل از حضــور ساســانیان
بــوده اســت (هنرفــر.)10 :1376 ،
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َ
ِده گ َورت

تصویر  .1نمای کلی دشت گورت از دید گوارتدژ (نگارنده.)1396 ،

گوارتدژ جنوبی

ایــن قلعــه در خطالــرأس و بلندتریــن قســمت کــوه گــوارت در طــول و عــرض شــمالی ˝ 32º 38΄ 01و طــول
شــرقی ˝ 51º 48΄ 44در ارتفــاع  1866متــری از ســطح دریــا واقــع شــده اســت .ابعــاد مکانــی پراکندگــی آثــار
معمــاری ایــن مجموعــه در حــدود  110متــر در  40متــر اســت (تصویــر .)2
ی بلنــد ،بــارو ،دیــوار،
مجموعــه دفاعــی گــوارتدژ جنوبــی از بر جهــای استوانهایشــکل ،پلههــا 
بـــناهای مـکعبشـــکل در داخ ـل مجموع ـه و بر جهــای صخــرهای تشــکیل شــده کــه در ترکیــب بــا هــم دژ
ن قلع ـ ه باالتریــن
م دشــمنان بهوجــو د آورد ه اســت .در ای ـ 
ی را دربـــرابر تهاج ـ 
مســتحکم و غیــر قابلنـــفوذ 
ن
ی از لحـــاظ اســـتفاده از زمیــن و عــوارض طبیعــی آن بــرای باالبــرد 
درجــۀ مهــارت در معمــاری قـــلعهساز 
ت
قــدرت دفاعـی قلعـه و مستحکمشــدن آن بــه کار رفتــه اسـت .ایــن قـــلعه از جـــمله دژهای کوهســتانی اسـ 
کـ ه در دامنــه و خطالــرأس کــوه گــورت واقــع شــده اســت .ایــن کـــوه ازطـــرف شــمال و شــمالغربی و جنوبــی
ط دارد .ازطـــرف جـــنوب صخرهای
ت خــو د ارتبــا 
ت پائیندسـ 
بـ ا شــیبی تنـ د حــدود  30تــا  50درجـهای بــا دشـ 
مرتفــع و غیــر قابلعبــور ،دشــت جنوبــی کــوه را بــه خطالــرأس قلــه میرســاند .از صخــرۀ جنوبــی و شــمالی
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محلــۀ گــورت در شــرق شــهر اصفهــان در فاصلــۀ  ۵کیلومتــری آن قــراردارد .ارتفــاع آن از ســطح دریــا ۱۷۱۰
ُ
متــر اســت و از توابــع بلــوک قهــاب از بلــوکات نهگانــۀ اصفهــان اســت .وجهتمســیۀ کلمــۀ گــورت از گواتــر یــا
گــوارت گرفتــه شــده و بهمعنــی نســیم خــوش اســت ،چرا کــه بهجهــت قــرار داشــتن در میــان دشــت کویــر
مرکــزی از یکســو و رشــتهکوه زا گرسمرکــزی از ســوی دیگــر باعــث تداخــل آبوهــوای گــرم خشــک بــا
آبوهــوای کوهســتانی شــده و در نتیجــه یــک آبوهــوای خــوش و معتــدل را بهوجــود آورده کــه بهتریــن
نــوع هــوا بــرای تولیــد و پــرورش کبوترهــا دانســته شــده اســت؛ بــه همیــن جهــت بیــش از  ۵۰لولــۀ کبوترخانــه
در ایــن محــل ســاخته شــد کــه هما کنــون تعــداد  ۲۰لولــه از آنهــا باقــی نمانــده اســت .در جنــوب گــورت یــک
رشــتهکوه مرتفــع بــه نــام گــوارت وجــود دارد کــه تــا قلــۀ شــاهکوه کشــیده شــده اســت .بلندتریــن نقطــۀ ایــن
کــوه  1866متــر از ســطح دریــا ارتفــاع دارد (تصویــر .)1

|| گوارتدژ جنوبی ،بررسی باستانشناسی بنایی|| 87 || ...

اجزاء معماری گووارتدژ جنوبی

پلــکان ورودی :بــا توجــه بــه محــل قرارگیــری قلعــه در ســتیغ غیرقابلدســترس کــوه ،تنهــا مکانــی کــه
میتــوان بــه ایــن محوطــه دسترســی داشــت قســمت غربــی قلعــه اســت کــه از خــود ســنگ کــوه بهصــورت

تصویر  .2نمای کلی گوارتدژ جنوبی در کوه گورت (نگارنده.)1396 ،

تصویر  .3جانمایی معماری گوارتدژ جنوبی (نگارنده.)1396 ،
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ن بـــه
هرگونه امکان دسترســی دشـــمن بــ ه دژ غـــیرممکن اســت .تنها راه دسترســی به قلعه و رســیدن دشـــم 
قلــه و خطالــرأس کــوه از طــرف شــرق اسـت .امــکان دســتیابی دشــمن بــه کـــوه از ایـــن جهــت توسـط بر جهـا
و باروهای قـــلعه مـــسدود شــده اســـت .بـــناهای قـــلعه توســط مصالحی چون ســنگ ،مالت ســـاروج ،آجـــر و
آهــک بنــا شــده اســت کــه تمامــی مصالــح آن بــومآورد بــوده و در منطقــه بهوفــور یافــت میشــود .در ایــن
مجموعــه تعــدادی اثــر معمــاری وجــود دارد کــه بــه معرفــی آنهــا پرداختــه میشــود (تصویــر .)3
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تصویر  .4نمایی از پلکانهای گوارتدژ جنوبی (نگارنده.)1395 ،
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پلــکان تراشــیده شــده اســت .تعــداد  107پلــه در ایــن قســمت محوطــه تراشــیده شــده کــه انــدازۀ آنهــا
 60×65ســانتیمتر و ارتفــاع آنهــا حــدود  25ســانتیمتر اســت (تصویــر .)4
فضــای  :1ایــن فضــای معمــاری در قســمت جنوبــی قلعــه قــرار دارد و بهصــورت یــک اتــاق
مستطیلشــکل اســت کــه دارای  500ســانتیمتر طــول و  350ســانتیمتر عــرض اســت .دیــوار ایــن اتــاق
متشــکل از قلوهســنگهای کوهــی و مــات گــچ و آهــک اســت .از ایــن دیــوار  250ســانتیمتر ارتفــاع برجــای
مانــده اســت .ضخامــت ایــن دیــوار  100ســانتیمتر اســت .ســطح داخلــی ایــن اتــاق بــا اســتفاده از گــچ
پوشــانده شــده اســت .متوســط انــدازۀ قلوهســنگهای بهکاررفتــه در ایــن دیــوار بیــن  38×30ســانتیمتر و
 20×15ســانتیمتر هســتند .در قســمت میانــی ایــن فضــا یــک چالــه توســط حفــاران غیرمجــاز حفــر گردیــده
کــه در اطــراف آن تعــدادی ســفال شکســته ،پرا کنــده شــده بــود .بــا توجــه بــه گذشــت قرنهــا ،آثــاری از
ســقف آن برجــای نمانــده اســت ،ولــی حــدس زده میشــود کــه ســقف آن بهصــورت مســطح و بــا اســتفاده
از تیرهــای چوبــی و مــات گــچ پوشــانده شــده بودنــد .دیــوار قســمت شــمالی ایــن فضــا خــارج از فضــای ایــن
اتــاق امتــداد پیــدا کــرده و تــا قســمتی کــه صخــره غیــر قابلنفــوذ اســت کشــیده شــده کــه طــول آن 860
ســانتیمتر اســت (تصویــر .)5
فضــای  :2ایــن فضــای معمــاری در قســمت شــرقی قلعــه قــرار داشــته و بهصــورت یــک اتــاق
مستطیلشــکل درکنــار فضــای  1ســاخته شــده و بهعلــت ریــزش ،شــکل اصلــی خــود را از دســت داده و
شــکلی نامنظــم بهخــود گرفتــه اســت .ایــن بنــا دارای  430ســانتیمتر طــول و  310ســانتیمتر عــرض
اســت .دیــوار ایــن اتــاق متشــکل از قلوهســنگهای کوهــی و مــات گــچ و آهــک اســت .از ایــن دیــوار 200
ســانتیمتر ارتفــاع برجــای مانــده اســت .ضخامــت ایــن دیــوار  85ســانتیمتر اســت .ســطح داخلــی ایــن اتــاق
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تصویر  .5فضای  1گوارتدژ (نگارنده.)1396 ،

تصویر  . 6فضای  2گوارتدژ (نگارنده.)1395 ،
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بــا اســتفاده از گــچ پوشــانده شــده و متوســط ابعــاد قلوهســنگهای بهکاررفتــه در ایــن دیــوار بیــن 38×30
ســانتیمتر و  20×15ســانتیمتر هســتند .ورودی ایــن اتــاق در قســمت شــرقی آن قــرار دارد کــه عــرض آن
ً
 100ســانتیمتر اســت و احتمــاال ســقف ایــن فضــا بــا اســتفاده از چــوب پوشــیده شــده بــود (تصویــر .)6
فضــای  :3ایــن اتــاق در قســمت پائینتــر اتاقهــای  1و  2در  10متــری پائیــن آنهــا قــرار دارد و دارای
دو دیــوار در ســمتهای جنوبــی و شــرقی اســت و قســمت شــمالی و غربــی بــا اســتفاده از صخــرۀ طبیعــی
مســدود شــده اســت .شــکل ایــن اتــاق بهصــورت نامنظــم هندســی اســت .انــدازۀ دیــوارۀ جنوبــی  930و
انــدازه دیــوار شــرقی  220ســانتیمتر اســت .ضخامــت دیــوار ایــن اتــاق  130ســانتیمتر اســت کــه بــا اســتفاده
از قلوهســنگ و مــات گــچ ســاخته شــده اســت .متوســط انــدازۀ قلوهســنگهای بهکاررفتــه در ایــن دیــوار
بیــن  38×30ســانتیمتر و  20×15ســانتیمتر هســتند .ورودی ایــن اتــاق در قســمت شــرقی آن قــرار دارد کــه
عــرض آن  100ســانتیمتر اســت .ارتفــاع دیــوار برجامانــده در قســمت داخلــی  120ســانتیمتر و در قســمت
بیرونــی  660ســانتیمتر اســت کــه در لبــۀ صخــره قــرار گرفتــه و هماننــد یــک دیــوار بیرونــی اســت .انــدازۀ
عــرض قســمت انتهایــی ایــن اتــاق  220ســانتیمتر و انــدازه عــرض قســمت عریضتــر  510ســانتیمتر
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اســت .ســطح داخلــی ایــن اتــاق بــا اســتفاده از گــچ پوشــانده شــده اســت .بــر روی صخــره در قســمت داخلــی
ایــن فضــا نقــوش دســت انســان نقــر گردیــده اســت .ایــن اتــاق بــا اســتفاده از تعــدادی پلــه تراشید هشــده در
ســنگ بــا فضاهــای  1و  2مرتبــط اســت (تصویــر .)7
لشــکل
فضــای  :4ایــن قســمت بــر روی ســطح صخــره قــرار دارد و بهصــورت یــک فضــای مستطی 
بــر ســطح صخــره کنــده شــده اســت .ارتفــاع آن  110ســانتیمتر اســت و آثــار دیــوار آن از بیــن رفتــه و فقــط
قســمت صخــره کندهشــده بــر جــای مانــده اســت .دو حــدس در مــورد ایــن فضــا زده میشــود؛ ممکــن اســت
فضایــی بــرای جمـعآوری آب بــوده کــه بــر روی ســطح صخــره کنــده شــده و یــا اینکــه یــک اتاقــی اســت کــه
بــرای مســطح کــردن کــف آن ســطح صخــره را کندهانــد .ابعــاد ایــن فضــا  330ســانتیمتر در  400ســانتیمتر
اســت (تصویــر .)8
فضــای  :5ایــن قســمت بــر روی ســطح صخــره در نزدیــک فضــای  4قــرار دارد کــه بهصــورت یــک
فضــای مستطیلشــکل بــر ســطح صخــره کنــده شــده و ارتفــاع آن  80ســانتیمتر اســت کــه آثــار دیــوار آن از
بیــن رفتــه اســت و فقــط قســمت صخــره کنــده شــده بــر جــای مانــده اســت .انــدازۀ ایــن فضــا  115ســانتیمتر
در  330ســانتیمتر اســت.
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فضــای  :6ایــن قســمت در ســمت شــمالی محوطــه بهصــورت یــک بــرج اســتوانهای نیمگــرد ســاخته
ً
شــده کــه قســمت جنوبــی آن بهصــورت صخــرۀ طبیعــی اســت کــه کامــا مشــرف بــر دشــت اصفهــان اســت.
دیــوار ایــن اتــاق متشــکل از قلوهســنگهای کوهــی و مــات گــچ و آهــک اســت و ســقفی از آن برجــای
ً
نمانــده اســت ،ولــی احتمــاال ســقف آن بهصــورت مســطح و بــا اســتفاده از تیرهــای چوبــی و مــات گــچ
پوشــانده شــده بــوده اســت (تصویــر .)9
فضــای  :7ایــن فضــای معمــاری در قســمت غربــی محوطــه قــرار دارد و بهصــورت یــک اتــاق
مستطیلشــکل در لبــۀ پرتــگاه ســاخته شــده اســت .ایــن اتــاق دارای چهــار دیــوار اســت کــه دیــوار ســمت
شــرقی و غربــی آن  510ســانتیمتر طــول و دیوارهــای شــمالی و جنوبــی آن  320ســانتیمتر عــرض دارد.
ســطح داخلــی ایــن اتــاق بــا اســتفاده از گــچ پوشــانده شــده اســت .بــا توجــه بــه گذشــت قرنهــا ،آثــاری از
ســقف آن برجــای نمانــده اســت.
فضــای  :8ایــن فضــای معمــاری در قســمت شــرقی محوطــه قــرار دارد ،بهصــورت یــک اتــاق
مستطیلشــکل اســت کــه درکنــار فضــای  1بنــا شــده و بهعلــت ریــزش ،شــکل اصلــی خــود را از دســت داده
و شــکلی نامنظــم گرفتــه اســت و دارای  630ســانتیمتر طــول و  320ســانتیمتر عــرض اســت .دیــوار ایــن
اتــاق متشــکل از قلوهســنگهای کوهــی و مــات گــچ و آهــک اســت (تصویــر .)10
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بــر روی ســطح ایــن قلعــه آثــار ســفالی بهصــورت پرا کنــده مشــاهده میشــود کــه نشــان از هنــر ســفالگری و
اســتفاده از ایــن ظــروف در زمــان مــورد اســتفاده بــودن قلعــه دارد کــه شــامل ایــن گونههــا هســتند:
ً
ظریــف نخــودی چر خســاز :ایــن گونــۀ ســفالی شــامل ســفالهای غالبــا ســاده و بهنــدرت همــراه بــا
خطــوط کنــدۀ مــوازی در نزدیکــی کــف یــا بدنــه اســت کــه مادهافــزودۀ بهکاررفتــه در آنهــا از نــوع کانــی
اســت و بهصــورت حفرههــای طولــی باریکــی در ســطوح داخلــی و خارجــی همگــی قطعــات نمــود یافتــه
و ایــن خــود جــزء یکــی از ویژگیهــای بــارز ایــن گونــۀ ســفالی اســت .خــاک مــورد اســتفادۀ ســفالگر بــرای
ً
ســاخت ایــن گونــۀ ســفالی علیرغــم وجــود دانههــای شــن ،خــاک نســبتا پاکــی بــوده و فاقــد ناخالصــی
قابلمشــاهده بــا چشــم غیرمســلح اســت .خمیــرۀ مــورد اســتفادۀ ســفالگر در حــد قابــل قبولــی ورز داده
شــده و ســفال از بافــت پیوســته و مســتحکمی برخــوردار اســت .اشــکال شناسائیشــده در ایــن گونــۀ
ســفالی ،بیشــتر از نــوع ظــروف بــا دهانــۀ بســته هســتند ،هرچندکــه نمونههــای دهانــۀ بــاز تنــوع بیشــتری
دارنــد .اغلــب دهانهبســتهها دارای لبههــای بــه بیــرون تاخــورده و کفهــای تخــت هســتند .کفهــای
شناسائیشــده در ایــن گونــۀ ســفالی از نــوع کفهــای تختانــد کــه متعلقبــه ظروفــی بــا بدنههــای
کرویشــکل و یــا نیمکرویشــکلاند .نقشمایههــای تزئینــی استفادهشــده در ایــن ســفالها همگــی از
نــوع هندســی ســادهاند کــه بهصــورت نقــوش کنــده خــود را نشــان میدهنــد (تصویــر .)13
ً
ظریــف قرمــز :شــامل ســفالهای غالبــا بــدون نقــش هســتند کــه البتــه در اینگونــه ،نقوشکنــده در
روی بدنــه و نزدیکــی لبــه دیــده میشــوند .مادهافــزودۀ بهکاررفتــه در آنهــا از نــوع معدنــی و گیاهــی اســت
کــه در نــوع معدنــی ،شــن و ماســه ریــز و در نــوع گیاهــی ،قطعــات خردشــده کاه بهفراوانــی بــرروی مقطــع
ســفال دیــده میشــود .قطعــات اینگونــۀ ســفالی بیشــتر متعلــقبــه ظــروف بــا دهانــۀ بــاز و ظــروف بــا انــدازۀ
ً
متوســط اســت .در ایــن نمونههــا رد خطــوط مــوازی حاصــل از چرخــش چــرخ ســفالگری بهصــورت کامــا
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فضــای  :9ایــن قســمت شــامل یــک فضــای بههــم ریختــه اســت کــه شــکل خاصــی نــدارد و نشــان
میدهــد کــه در گذشــته یــک فضــای معمــاری و یــا شــاید قســمتی از دیــوار دفاعــی بــوده ،ولــی امــروزه بههــم
ریختــه شــده و بهصــورت یــک تــودۀ ســنگ نامنظــم درآمــده اســت (تصویــر .)11
فضــای :10ایــن قســمت در ناحیــۀ شــمال قلعــه قــرار دارد و بهصــورت یــک ســکوی ســنگی منظــم در
کــوه کنــده شــده اســت و کاربــری آن مشــخص نیســت و انــدازۀ آن  110ســانتیمتر در  330ســانتیمتر اســت.
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منظــم بــر روی ســفال قابلمشــاهده اســت .بعضــی قطعــات هــم بهصــورت دستســاز هســتند کــه بــا
گل ســفال پوشــیده و صیقلــی شــدهاند .شــکلدهی مناســب ظــروف و تناســب فــرم
روکشــی گلــی از جنــس ِ
و دقــت در اجــرای تزئینــات و همچنیــن وجــود رد چــرخ ســفالگری بــرروی ســطح و داخــل برخــی قطعــات
نشــانۀ اســتفاده از چــرخ ســفالگری در تولیــد اینگونــۀ ســفالی اســت .اشــکال شناساییشــده در اینگونــۀ
ســفالی شــامل ظــروف بــا دهانــۀ بــاز اســت کــه اغلــب دارای لبههــای برگشــته بــه بیــرون و کــف تخــت و
ً
گاهــی هــم حلقــوی اســت کــه احتمــاال متعلــقبــه ظــروف شــکمدار و زاوی ـهدار هســتند .نقشنمایههــای
تزیینــی استفادهشــده در ایــن ســفالها همگــی از نــوع هندســی هســتند کــه بهصــورت نقــوش هندســی
ســاده و بهصــورت خطــوط مــوازی و مشــبک در نزدیکــی لبــه و روی بدنــه قابلمشــاهدهاند (تصویــر .)14
خســاز :اشــکال شناساییشــده در اینگونــۀ ســفالی شــامل ظــروف بــا دهانــۀ بــاز
متوســط قرمــز چر 
اســت کــه اغلــب دارای لبههــای برگشــته بــه بیــرون از نــوع ســفالهای دورۀ تاریخــی و بــا کــف تخــت
هســتند .عالوهبــر ایــن نمونههایــی از ظــروف شــکمدار بــا دهانههــای بســته و زاوی ـهدار هــم در اینگونــه
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قابلمشــاهده اســت .کفهــای شناساییشــده در اینگونــه ســفالی از نــوع کفهــای تخــت در مــواردی
ق بــه ظــروف بــا بدنههــای کرویشــکل یــا گلدانیانــد .نقشمایههــای تزئینــی
حلقــوی هســتند کــه متعل ـ 
استفادهشــده در ایــن ســفالها همگــی از نــوع هندسـیاند کــه بهصــورت نقــوش هندســی ســاده و بهصــورت
شــیارهای کنــده مــوازی در نزدیکــی لبــه و بــرروی بدنــه قابلمشــاهده اســت و در چنــد مــورد بــا اســتفاده
از رنگهــای معدنــی و گیاهــی بهرنــگ قهــوهای و ســیاه بــرروی ســطح ســفال و بــرروی بدنــه ،نقــوش
هندســی کشــیده شــده اســت .در چنــد مــورد هــم نقــوش زنجیــرهای و نقــوش انگشــتی کــه جــای انگشــت
ســفالگر اســت ،بــرروی لبــۀ ظــرف دیــده میشــوند (تصویــر .)15
ً
متوســط نخــودی :شــامل ســفالهایی غالبــا ســاده هســتند کــه مادهافــزودۀ اینگونــۀ ســفالی کانــی و
ً
گیاهــی اســت و نــوع کانــی آن غالبــا مــواد آهکــی ســفیدرنگ ریــز هســتند .در بعضــی قطعــات هــم دانههــای
ریــز کاه خردشــده را هــم در مقطــع و هــم بــرروی بدنــه ،بهصــورت خللوفــرج میتــوان بــا چشــم غیرمســلح
مشــاهده کــرد .اینگونــۀ ســفالی بیشــتر ســاده هســتند .خمیــرۀ مــورد اســتفادۀ ســفالگری بهخوبــی ورز داده
نشــده اســت و ســفال از بافــت خــوب و غیرمســتحکمی برخــوردار اســت کــه گاهــی با ســفالهای پوک اشــتباه
گرفتــه میشــود کــه هنــگام برخــورد بــا زمیــن صدایــی بــم از خــود ایجــاد میکنــد .اینگونــۀ ســفالی از شــرایط
پخــت مطلوبــی برخــوردار بــوده اســت و تنــوع طیــف رنــگ در آن زیــاد نیســت .اشــکال شناساییشــده در
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اینگونــۀ ســفال شــامل ظــروف بــا دهانــۀ بــاز و شــکمدار اســت کــه اغلــب بهصــورت ظــروف بــزرگ و متوســط
مشــاهده میشــوند و دارای کــف تخــت هســتند .قطعــات اینگونــۀ ســفالی همگــی بهصــورت قطعــات
ســاده هســتند و اثــرات تزئیــن بهغیــر از یــک نمونــه درســایر قطعــات آن مشــاهده نمیشــود (تصویــر .)16
لعــابدار :اینگونــۀ ســفالی بــا خمیــرۀ نخودیرنــگ شــامل ســفالهای لعــابدار اســت کــه هــم بیــرون
و هــم در داخــل آن لعــاب ســبز دیــده میشــود و مادهافــزودۀ بهکاررفتــه در آنهــا از نــوع معدنــی اســت.
ً
در ایــن نمونههــا رد خطــوط مــوازی حاصــل از چرخــش چــرخ ســفالگری بهصــورت کامــا منظــم بــرروی
ســفال قابلمشــاهده اســت .گل مــورد اســتفادۀ ســفالگری بــرای ســاخت اینگونــۀ ســفالی بهخوبــی ورز
داده شــده و ســفال از بافــت پیوســته و مســتحکمی برخــوردار اســت .در ایــنگونــۀ ســفالی از لعــاب ســبزرنگ
فســفری اســتفاده شــده کــه هــم در داخــل و هــم در بیــرون ســفال مشــاهده میشــود .در ایـن گونــه ،ســفال از
شــرایط پخــت مناســب و مطلوبــی برخــوردار بــوده اســت .بهدلیــل تعــداد کــم قطعــات اینگونــه بهدرســتی
نمیتــوان تشــخیص داد کــه فــرم ظــروف چگونــه بــوده اســت .نقشمایههــای تزئینــی مــورد اســتفاده
بهصــورت خطــوط هندســی ســیاهرنگ در زیــر لعــاب ســبز دیــده میشــود (تصویــر .)17
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نتیجهگیری

ایــن قلعــه از الشهســنگ و ســاروج ســاخته شــده اســت .مــات ســاروج همچنــان بهعنــوان مســتحکمترین
مــات ایرانباســتان شــناخته میشــود و همیــن ،ســبب پایــداری بعضــی دیوارهــای ایــن قلعــه از زمانهــای
دور تاکنــون شــده اســت .بهلحــاظ موقعیــت راهبــردی و منفــرد بــودن آن در محاصــرۀ ارتفاعــات طبیعــی،
شــرایطی فراهــم شــده کــه نزدیــك شــدن بــه آن از هرســوی بــه دور از دیــد نگهبانــان دژ نخواهــد بــود ،از
ای ـنرو اصــل غافلگیــری در تســخیر آن مثمــر ثمــر نبــوده اســت .عناصــر اصلــی و ســاختاری آن مشــتمل بــر
دو عنصــر متمایــز و پیوســته؛ یعنــی دیوارهــای قطــور ســنگی و خشــونت فیزیکــی کوهســتان اســت .قلعــه
بــر فــراز بلندیهــای تنــدی قــرار دارد .بهلحــاظ ســاختاری ســطح آن بهواســطۀ ردیــف بر جهایــی بــه ســه
بخــش مجــزا تقســیم میشــود کــه هریــک در ســطح پایینتــر از بخــش دیگــر قــرار میگیــرد و مشــکل بتــوان
از ایــن نکتــه چشمپوشــی کــرد کــه ایــن ســطوح مختلــف نمایشــگر اهمیــت منزلگاههــای دفاعــی اســت.
در ســطح یــک ایــن قلعــه ،فضــای معمــاری  7قــرار گرفتــه اســت .در ســطح دوم ایــن محوطــه فضاهــای ،1
 3 ،2و  8قــرار دارد .در ســطح ســوم کــه باالتریــن ســطح ایــن قلعــه اســت فضاهــای  9 ،6 ،5 ،4و  10قــرار
گرفتــه اســت .بهلحــاظ مهندســی نظامــی دو ویژگــی عمــده میتــوان بــرای آن در نظــر داشــت؛ نخســت
اینکــه امکانــات معمــاری آن در زمینــۀ مهندســی دفــاع غیرعامــل چش ـمگیر اســت .شــیب تنــد صخــرهای
قســمتهای جنوبــی ،شــمالی ،غربــی و شــرقی بهعنــوان دفــاع غیرعامــل طبیعــی و تأسیســات معمــاری

Downloaded from journal.richt.ir at 9:09 IRST on Tuesday January 8th 2019

تصویر  .15نمونه سفالهای متوسط قرمز چر خساز (نگارنده.)1396 ،

|| گوارتدژ جنوبی ،بررسی باستانشناسی بنایی|| 97 || ...

دفاعــی آن در بخــش غربــی تحتعنــوان دفــاع غیرعامــل مصنوعــی در واژگان مهندســی نظامــی قابــل
تعریــف اســت.
بهلحــاظ ویژگیهــای طبیعــی ،چهارســوی قلعــه بهصــورت پرتــگاه بــوده و بدیــن لحــاظ بخــش اعظــم
تأسیســات دفاعــی شــامل بــرج و بــارو جهــت همسانســازی الیههــای دفاعــی در قســمت غربــی و شــرقی و
همچنیــن بــر ســطح بلندتریــن قســمت ســطح صخــره احــداث شــده اســت .ظاهــر آن تــودۀ ســنگی عریــان
دیوارهــای خارجــی بر جهاســت کــه فاقــد تزئینــات اســت و فقــط در قســمت داخلــی دیوارهــا روکشــی از
گــچ بــرروی دیوارهــا بــرای بهترشــدن ظاهــر خشــن و صخــرهای اســتفاده شــده اســت .دیوارهــا بهجهــت
کارآرایــی هرچــه بیشــتر شــامل الی ـهای از آمــود شــفته اســت کــه بهصــورت مضاعــف بــا ســاروج ب ـهکار رفتــه
اســت .هــدف از ایــن آرایــش عجیــب را نمیتــوان بهســادگی تعریــف کــرد .معمــار بــا غالبآمــدن بــر مشــکل
ذاتــی معمــاری در کوهســتان ،ضمــن ایجــاد پلــکان در دل ســنگهای کــوه و در شــیب صخرهای کوهســتان
نشــان داده کــه طــرح قلعــه میتوانــد انعطافــی بیــش از آنچــه از نــام آن تصــور میشــود ،داشــته باشــد.
نمونــه ســفالهایی کــه انتخــاب شــدند و مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفتنــد نشــان داد کــه در ایــن
محوطــه بیشــتر از ظروفــی اســتفاده میکردنــد کــه ســاده بــوده و تزئیناتــی کــه در آنهــا انجــام شــده بیشــتر
بهصــورت نقشکنــده بــوده اســت .خاکــی کــه در ســاختن آن بــه کار میرفــت بیشــتر بــه رنــگ قرمــز و
نخــودی بــوده کــه ایــن نــوع خــاک در دامنــۀ کــوه گــورت موجــود اســت .بــا توجــه بــه طراحــی قطعههــای
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ســفالها میتــوان احتمــال داد زمــان و ســكونت اســتقرار اولیــه در ایــن قلعــه بــه دوران اشــکانی هــم برســد
کــه اثبــات ایــن نظریــه فقــط بــا حفــاری منظــم در ایــن محوطــه امكانپذیــر اســت .بــا توجــه بــه موقعیــت
توپوگرافــی محــل قرارگیــری و بــه ماننــد ا کثــر دژهــای کوهســتانی دارای نقشــه و شــکل هندســی خاصــی
نیســتند و بیشــتر بــه تبعیــت از شــکل صخــره محــل قرارگیــری ســاخته شــدهاند .در ایــن قلعــه فضاهــای
معمــاری یــا همــان بر جهــای ساختهشــدهطــوری اســت کــه هرکــدام از بر جهــا بــر دشــت روبهرویــی اشــراف
کامــل داشــته اســت و کسـیکه در آنجــا نگهبانــی مـیداده ،بهراحتــی تــا کیلومترهــا مقابــل خــود را میدیــده
اســت .ایــن قلعــه روبـهروی دژ شــمالی گــوارت بــرروی یــک کــوه در فاصلــۀ چندکیلومتــری ایــن محوطــه قــرار
دارد و میتوانســته بــا آن در ارتبــاط باشــد.
در پائیــن و دامنــۀ کــوه گــورت درســت در مســیر مســتقیم دیــد گــووارتدژ جنوبــی ،بنایــی دس ـتکند
یشــود کــه ایــن
وجــود دارد کــه در اطــراف آن تکــه ســفالهای مربــوط بــه دورۀ ساســانی و اســامی دیــده م 
فرضیــه را میرســاند کــه ایــن بنــای دسـتکند بــه احتمــال زیــاد از بناهــای جانبــی دژ گــووارت جنوبــی بــوده
و شــاید بنایــی باشــد کــه نقــش انبــار و محــل نگهــداری چهارپایــان مربــوط بــه ســاکنین دژ گــووارت جنوبــی
را داشــته اســت (ر .ک .بــه :تصویــر .)12

پینوشت
 .1ایــن مقالــه مســتخرج از پایاننامۀنگارنــده بــا عنــوان« :پژوهــش باستانشناســی قلعههــای دفاعــی اطــراف اصفهــان در دورۀ
ساســانی» بهراهنمایــی دکتــر مرتضــی حصــاری اســت کــه در دانشــگاه آزاد اســامی واحــد تهرانمرکــز دفــاع شــده اســت.
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