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 چکیده
ای مطالعات پراکنده تاکنون .است دشت تهرانایران در مهم تاریخی های ، یکی از محوطههکتار وسعت 190حدود قلعه ایرج، با 

را شناسایی  شناسی قلعه ایرجباید، ابعاد تاریخی و باستان که چنان آننتوانسته است  گاه هیچ که هپذیرفت  انجامبه این محوطه راجع

    ،رو ایناز  است؛ مبتنی بوده بقایای معماری حصارسطحی محوطه و  هایدادهمشاهدۀ ، تنها بر پیشین مطالعات تمامی کند.

که، قلعه ایرج در چه این ازجمله ؛اظهارنظر دقیقی ارائه داد ،قلعه ایرجشناسی ابعاد باستاناز برخی خصوص درتوان با اطمینان نمی

 های تحلیل دادهشود با حاضر تالش می اردر نوشت ؟ای داشته استچه کاربری واقع بهو  شده  ساخته ایران ای از تاریخبرهه

 تاریخقلعه ایرج در بافت ضمن فهم بهتر  ،متون تاریخی منطقه به همراه و کاوش محوطه هاشده از بررسیشناسی یافتباستان

  .پاسخ داده شود ،قلعه ایرج« کاربری»و  «تاریخ»، محوطهدو پرسش کلیدی به دشت تهران، 

 

 ای، تصاویر ماهوارهگذاری، کاربریتاریخشناسی، بررسی باستانقلعه ایرج،  :یکلیدهای واژه
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 مقدمه. 1

این حوزۀ  دربارۀ دودیحات ممطالعتاکنون ، در دوران تاریخی تهراندشت  یشناساهمیت باستان باوجود

 ،در قلب ایرانشهر استراتژیک آن یبا جغرافیا، ایالت ری است. گرفته  انجامایران  از تاریخ هدر این برهفرهنگی 

بالقوه  ،این موقعیت جغرافیایی است. شده  واقع ،ارتباطی دنیای باستان هایشاهراه ترین مهمیکی از کنار و در 

های مهمی از دورۀ تاریخی ایران در وجود محوطهثر واقع شود. مؤ ایالت ریدر شکوفایی  توانسته استمی

تلویحاً جایگاه برجستۀ ایالت دژ رشکان و قلعه ایرج، ، آبادطالب ۀتپ، میل ۀترخان، تپچالهمچون دشت تهران، 

شناسی ، تاریخ و باستانباید که چنان آن گاه هیچ، حال باایندهد. را نشان میاین برهه از تاریخ ایران ری در 

   های مهمی که بالقوه یکی از محوطه ایالت ری در دورۀ تاریخی ایران شناسایی و بازسازی نگردیده است.

است.  ورامین ایرجقلعه ، یاری رساند در فهم بهتر اهمیت ایالت ری در این برهه از تاریخ ایرانرا تواند ما می

در فاصلۀ حدود دو کیلومتری شمال شرقی شهر ورامین،  هکتار وسعت، 190 بر  بالغبا مساحتی  ،این محوطه

ترین محوطۀ محصور دشت تهران و یکی از ، وسیعقلعه ایرجاست.  شده  واقعشت تهران دجنوب شرقی در 

در وسعت محوطه و ای از این اهمیت، شود. بخش عمدهتاریخی ایران محسوب می هایمحوطه ترین مهم

ای که تاکنون مطالعات پراکندهاین ا وجودب آن نمود یافته است. حصارساختارهای معماری گستردۀ داخل 

اهمیت  از مافهم  درای شایسته وربه طنتوانسته است  از این مطالعات یک هیچ، گرفته  انجامراجع به قلعه ایرج 

، گرفته در این محوطهصورتشناسی مطالعات باستان ، مؤثر واقع شود.شناسی آنهای باستانمحوطه و چالش

برخی آن را با  تاریخ ساخت محوطه و چه راجع به کاربری آن بازتاب داده است. دربارۀتنوعی از تناقض را، چه 

اسالم ری را  پیش ازاند و برخی درون آن، شهر در وندیداد یکی دانسته شده ذکر (Varena) چهارگوشورنه 

برخی حتی گمان  اند وکرده ساسانی و یا اسالمی ذکر اشکانی، ای از دورۀبرخی آن را قلعهاند؛ جستجو کرده

 (1ناشی از  ،ای از این تناقض، بخش عمدهیهررو به .از دورۀ ساسانی بوده است شکارگاهی ،اند قلعه ایرجبرده

بررسی سطحی شده در یافتهای بر پایۀ داده «صرفاً» فرضیاتاین  بودنمبتنی (2عدم بررسی دقیق محوطه و 

تا ساسانی  و عصر آهن گرفته سنگی مسرا از  تاریخ، تنوعی از هاآنتوان در هایی که میداده محوطه بوده است.

گرفته در صورتشناسی باستان های کاوشدر  گاه هیچتاکنون، تنوعی که  مشاهده کرد. ،و سلجوقی و ایلخانی

 نمود نیافته است. محوطه

 بقایای بررسی دقیق ،شناسی قلعه ایرجباستان های کاوشها و از بررسی آمده دست بههای بررسی داده

یر واستفاده از تصا تاریخی ایالت ری و از متون ، استفادهمعماری حصار، بررسی سیستماتیک درون محوطه

 شناسی این محوطههای باستانرویکرد نوشتۀ حاضر در پاسخ به پرسش ،به زمین قلعه ایرجای نفوذ ماهواره

 ؟است شده  متروک نهایتدر ، استفاده و ساخته ای از تاریخ ایراناین پرسش که قلعه ایرج، در چه برهه است.

 داشته است؟ اییبرچه کار واقع به، آن فرد منحصربهبا وسعت چشمگیر و ساختار معماری  این محوطه، و اینکه

به این محوطه گرفته در قلعه ایرج، صورت پیشینۀ پژوهشیاشاره به شود، ضمن منظور در ادامه تالش میبدین

از  آمده دست بهشناسی های باستاندادن یافتهبا کنار هم قرارقرار گیرد و  ارزیابیو  بررسی موردجامع،  شکلی

نفوذ به ای متون تاریخی منطقه و تحلیل تصاویر ماهواره گرفته در قلعه ایرج،صورت های کاوشها و بررسی

 .شودمطرح  نسبی هاییو کاربری آن گمانه قلعه ایرجراجع به تاریخ  محوطه،زمین 
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 پیشینۀ پژوهشی. 2

که از این محوطه، با دو نام  رج، ذکر این نکته ضروری استشناسی قلعه ایپیش از اشاره به مطالعات باستان

دورۀ قاجار، هیچ اشارۀ های نویسندگان قبل و بعد از اسالم تا کنونی آن قلعه ایرج و قلعه گبری، در نوشته

توان در متون دورۀ قاجار را نیز بیشتر می قلعه ایرج دربارۀ ذکرشدهمطالب  تاکنون یافت نشده است. مستقیمی

 شاه ناصرالدیناعتمادالسلطنه، از رجال سیاسی زمان  ای تاریخی.کرد تا اشارهشناسی تلقی ای باستانلعهامط

   با دیدی کند و تالش می برده  ناماز قلعه ایرج  مستقیماً اولین شخصی است که ،م(1896-1831)قاجار 

سطح شده در یافتشناسی باستان آثاربقایای معماری حصار و دیگر  به توصیف محوطه،شناسانه، باستان

به کاربری قلعه ایرج، بپردازد و راجعگذاری محوطه به تاریخوی همچنین تالش کرده است  محوطه بپردازد.

 دو بر بالغ ودر وندیداد است  ذکرشدهبه اعتقاد وی، قلعه ایرج، همان ورنه چهارگوش هایی مطرح کند؛ گمانه

 سازدخاطرنشان می ایجداگانه مطالعۀدر  چنینهم ،وی (.179-181: 1367، اعتمادالسلطنه) سال قدمت دارد هزار

ادعایی  .(34: 1311)اعتمادالسلطنه،  اسالم بوده باشد پیش از شهرریتوانسته است همان که احتماالً قلعه ایرج می

های را در خرابه شهرریمحل »نویسد: می اختصار بهدر این باب  عنوان کرده وآن را نیز  پیرنیا ،ترکمی بعدکه 

پیرنیا، ) «.دانند، که تقریباً در شش فرسنگی دربند دریای گرگان واقع استایرج کنونی و اطراف آن میقلعه 

1375 :2217) 
نیز ضمن اشاره به ارگ ورامین،  م( 1916-1851) «ژان دیوالفوا»و مادام  م( 1920-1843)در سفرنامۀ مارسل 

، ورامین توان آن را با قلعه ایرجمی بااحتیاطکه  شوداشاره میمحوطۀ دیگری بدون ذکر اسم آن،  به زمان هم

 قلعه ایرجدرون بقایای معماری  و به توصیف معماری حصارمادام  چنین باشد، واقع بهاگر  .یکی انگاشت

کرده  معرفیداری از دورۀ ساسانی اردوگاه نظامی خندقپرداخته و به نقل از همسرش مارسل، این محوطه را 

 (.151-152: 1376)دیوالفوا،  است

این » که: کندمی خاطرنشان ،ضمن ارائۀ توصیفی کلی از محوطهو  کرده جرج کرزن نیز از محوطه دیدن

پزار و بوندو نیز در ضمن بررسی  (466: 1380)کرزن،  «.قلعه بعید است به روزگار خیلی دور تعلق داشته باشد

، ضمن ارائۀ پالنی کلی از ه این بررسیگزارش کوتادر  هاآن .کنند، به قلعه ایرج اشاره می1903در دشت تهران 

بدون ذکر تاریخ  و اندپرداخته قلعه ایرج، به توصیف معماری منطقههای تاریخی محوطه در بافت محوطه

 (. Bondoux 1911: 61&Pézard-63) اندرا یک شهر و یا یک قلعه نظامی عنوان کرده محوطه، کاربری آن

 ۀو بدون ارائ برده  ناماز قلعه ایرج  گذرا طورشناسی ایران، بهنیز در کتاب راهنمای باستان ماتسونسیلویا آن 

وی همچنین به  (.Matheson 2001: 25)را شکارگاهی از دورۀ ساسانی معرفی کرده است دلیلی منطقی، آن 

 (.Ibid) ندکمیدورۀ اسالمی معرفی اوایل از  ایقلعه ایرج را قلعهلوشای، هاینز نقل از 

ترین یکی از جدی ،به محوطهراجع ی مستقلنوشتن مطلبو  کالیس از قلعه ایرجولفرام بازدید دو روزۀ 

به ، محققیندیگر  نسبت به کالیس با تفصیل بیشتریاست. قلعه ایرج  درخصوصگرفته مطالعات صورت

از  چندین بازسازی فرضی ۀو ارائ های معماری قلعه ایرجتوصیف دقیق ویژگیپرداخته است. محوطه  تشریح

   بار، صحبت از وجود نخستینو برای  ،توصیف دقیق بقایای سطحی محوطهمحوطه،  های بخشاز برخی 

  بخشی از مطالعات  ،یبیرون های طاقبا استناد به  در ضلع جنوبی حصار «احتمالی»های معماری سازه

درون  های سفالاساس بقایای معماری و قطعه بر نهایتدر است. وی قلعه ایرج  دربارۀشناسی کالیس باستان
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 Kleiss)ادامۀ حیات داده است  داند که تا دورۀ ایلخانیساسانی می-ای اشکانیقلعه ایرج را محوطه محوطه،

1987: 289-307).  
ضمن از قلعه ایرج بازدید کرده و  ،1380خلعتبری نیز در بررسی شهرستان ورامین در سال محمدرضا 

از دورۀ اسالمی بر سطح  هایی سفالهای معماری آن، بر اساس وجود قطعه و ویژگی محوطهکلی  توصیف

 دیگر مطالعات  (.397-399: 1380)خلعتبری،  معرفی کرده است« ای از دورۀ اسالمیقلعه»آن را  محوطه،

توسط دفتر فنی  «ورامینپروژۀ مستندسازی قلعه ایرج »با عنوان  1381شناختی قلعه ایرج در سال باستان

آثار به ثبت قلعه ایرج در فهرست  سرانجام،سازمان میراث فرهنگی در معاونت حفظ و احیاء انجام گرفت که 

معماری توصیف بقایای  توصیف تاریخ منطقه،به  ،در گزارش این بررسی .انجامید 1382ملی ایران در سال 

یک شهر و یا  عنوان بهاز قلعه ایرج نسبی،  نگاریگاهو با  شده  پرداختهشواهد سطحی درون محوطه  حصار و

 (.83-90: 1385؛ اسکندری، 1-67: 1381)فرزین،  است شده یادساسانی  -ای از دورۀ اشکانیقلعه

      ای در مطالعات محمدرضا نعمتی از سازمان میراث فرهنگی استان تهران، فصل تازه های کاوش

به کاوش در  1391و  1387 یها سال در ،طی دو فصلدر  شود. نامبرده،محسوب می قلعه ایرجشناسی باستان

آزمایشی در بیرون حصار،  ۀگمانآزمایشی در درون محوطه، هجده  ۀمانحفر دوازده گ پرداخت. قلعه ایرج

شعاع حدود یک  بقایای معماری حصار و بررسی اطراف محوطه تا نگاریمستند ،کاوش در دروازۀ جنوب شرقی

های نوشتۀ مبنای داده .(1394)نعمتی،  نعمتی در قلعه ایرج است شناسیباستان بخشی از مطالعاتکیلومتری، 

   پرداخته  هاآنو ارزیابی به تشریح ، است که در ادامه شناسی نامبرده در قلعه ایرجحاضر، مطالعات باستان

 .شودمی

 

 رویکرد تحقیق. 3

 دو است. گرفته انجاممحوطه  خصوص ایندر معدودی اتتاکنون مطالع، شناسی قلعه ایرجباستاناهمیت  رغم به

 مانده باقیهمچنان بدون پاسخ ، قلعه ایرجگذاری و کاربری بحث تاریخ، محوطهشناسی پرسش مهم باستان

شدن متروکنهایت در ابی به درکی منطقی از تاریخ ساخت، استفاده و یدست منظور بهدر این راستا،  .است

گرفته در محوطه، صورت های کاوشها و از بررسی آمده دست بههای تمامی داده محوطه، و کاربری قلعه ایرج،

. قرار خواهند گرفت و تحلیل مورد ارزیابی، قلعه ایرجشناسی دو پرسش مهم باستانپاسخ به در راستای 

در ، شناسیهای باستانکنار دادهدر  ،نیز محوطهای نفوذ به زمین اهوارهاز متون تاریخی و تصاویر م ،عالوه به

 .شداستفاده خواهد  آن،شناسی باستانهای و پاسخ به پرسش قلعه ایرجراستای درک بهتر 

 

 شناسی قلعه ایرجبررسی باستان. 4

 است شده  واقع، در مجاورت روستای عسگرآباد شهر ورامین یکیلومتری شمال شرق قلعه ایرج، در حدود دو

های این گوشه متر وجود دارد. 1470×1300مستطیل، به ابعاد -دورتادور محوطه، حصاری مربع .(1a)تصویر 

داخل و اطراف گرفته در  های صورتدر بررسی منطبق با جهات مغناطیسی جغرافیایی است. حصار، تقریباً

آثار درون محوطه،  ،مبحثدر سه توان می، هاآند که بر اساس مکان کشف شمحوطه، بقایای آثاری مشاهده 

 .دادمورد تحلیل و ارزیابی قرار را آثار بیرون محوطه و آثار داخل حصار 
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، ساسانی، سلجوقی و ایلخانی عصر آهنوسنگ، از دورۀ مس هایی سفالقطعه  ،درون محوطههای در بررسی

  مشاهدهدر بخش غربی درون محوطه  ،تزئینی بری گچدو قطعه  ، بقایای آجر، خشت وعالوه بهیافت شده است. 

در بخش شرقی و  نیز بقایای چهار رشته قنات .(1394؛ نعمتی، 44: 1381؛ فرزین، Kleiss 1987: 304) است شده

)تصویر  در بیرون حصار ادامه نیافته است هاآناز  یک هیچهای حلقه چاهکه  شوددیده می محوطهغربی درون 

1b). تنها بقایای یک کف از جنس خاک کوبیده با زیرسازی  ،در درون محوطه نیز گرفته انجام های کاوشر د

 هایی سفالقطعه  بر روی کف مذکور،. (1c)تصویر  دشمشاهده  ،محوطهدر بخش شمال غربی درون  سنگقلوه

 بکر محوطه نیزکه تا خاک ، های درون قلعه ایرجگمانه در دیگر .(1، جدول 4)تصویر  از دورۀ ساسانی یافت شد

 .یافت نشد معماری هیچ آثارادامه یافت، 

، عصر آهنوسنگ، از دورۀ مس هایی سفالقطعه همچون درون محوطه، های بیرون قلعه ایرج، بررسیدر 

ایلخانی، در ضلع غربی بیرون حصار -، یک محوطۀ سلجوقیعالوه بهشد.  مشاهدهساسانی، سلجوقی و ایلخانی 

در  ،وسنگاز دورۀ مس هایی سفالصورت گرفته در بیرون حصار نیز، تنها قطعه  های کاوشگردید. در  مشاهده

 د.شکشف  ،بخش غربی و جنوبی بیرون حصار

 فوق، که از کاوش و بررسی درون و بیرون محوطه یافت شد، های سفالعالوه بر بقایای معماری و قطعه 

زیادی  های بخش امروزه،ای است. آن، نیازمند بررسی و ارزیابی جداگانه ساختار حصار و بقایای معماری داخل

 15مانده، باقی های بخشارتفاع حصار در  ،حال باایناست؛  و فرسایش یافته از حصار قلعه ایرج تخریب گردیده

بدون  حصار مذکور، متر است. 15-22حصار، بین  های بخشمتر و در دیگر  35ها دروازه متر و عرض آن در

رسد سازندگان قلعه به نظر می (1d)تصویر  است شده ایجاد یماً بر روی خاک سطحی محوطهسازی، مستقپی

اند که بر اساس بقایای مین کردهأبرای ساخت حصار را، از حفر خندق بیرونی محوطه ت موردنیازایرج، خاک 

 هایی سفالکشف قطعه  .(Kleiss 1987: 290) عمق دارد متر 20 الی 4عرض و  متر 30جای ماندۀ امروزی، رب

حفر خاک بیرونی محوطه به داخل  درنتیجۀای حصار، که احتماالً در بخش چینه سنگواز دورۀ مس

هایی که نمونه هایی سفال کند.، این فرض را تقویت میاند شده واردبرای ساخت حصار  شده  استفاده های خاک

شاید بتوان گمان برد  ،اساساینبر بود. شده  کشف بیرون حصار در بخش غربی و جنوبی، های کاوش، در هاآناز 

توان با ای که تاکنون، نمیدر اطراف قلعه ایرج وجود داشته است. محوطه سنگوای از دورۀ مسمحوطه

 اطمینان مکان تقریبی آن را مشخص کرد.

بخش . (1e)تصویر  است شده  تشکیلای و خشتی ساختاری، از دو بخش چینه لحاظ ازحصار محوطه، 

بر اساس توپوگرافی زمین، و  عرضمتر  22تا  15بین  است، شده  ساخته دار شیب صورت بهکه  ای حصارچینه

 احتماالً عرض و متر 15و  شده  واقعای بخش خشتی حصار، بر روی بخش چینه .داردارتفاع  متر 7تا  6بین 

و  ای تحتانی حصار را عریضرسد سازندگان قلعه ایرج، تعمداً بخش چینهنظر میبه  .ارتفاع دارد متر 10

که امروزه  گونه آنایجاد کنند. آن  گسترده بر روی وسازهای ساختبرای  مستحکم ایهاند تا پایساخته دار شیب

در حدفاصل  هایی طاق بیرونی، های برج، خشتی بخشدر ت، اس مشاهده قابلشناسی حصار از شواهد باستان

 های برج. ( 2a-2cتصویر ) استوجود داشته اندازه یک های اتاقو بقایای گستردۀ  سرتاسرییک راهرو  ،ها برج

 است. شده  تشکیلای و خشتی حصار، از دو بخش چینهساختار برج، همچون  148مشتمل بر  مدور حصار،

متر ارتفاع دارد؛  7تا  6قطر و  متر 12تا  8متوسط بین  طور بهبوده و  دار شیب صورت بهای حصار بخش چینه
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ای و خشتی هر دو ساختار بخش چینهارتفاع دارد.  متر 10 احتماالً قطر و متر 8بخش خشتی حصار نیز 

اند. بخش شده  ساخته باهم زمان هم ای و خشتی حصار بوده وهچین های بخشاندازه با هماحتماالً ، ها برج

شده ای برای ساخت بخش خشتی محسوب میپایه عنوان بهتنها بخش خشتی، پر بوده و  برخالف، ایچینه

برای نگهبانی  احتمالی،چندین تیرکش  باوجودای خالی بوده و بخش چینه برخالف، است. درون بخش خشتی

اساس بقایای بر، اند پرشدهحصار، تعمداً با خشت  های برجدر مراحل بعد، تمامی  اینکه باشده است. استفاده می

شود. دیده می ها برجو  سرتاسریفاصل راهرو هایی از یک ورودی در حدّهایی از حصار، نشانهشدۀ بخشتخریب

بیرونی و کاربردی بودن آن  های برج، خالی بودن ها برجبا  سرتاسریاین مورد ضمن نشان دادن ارتباط راهرو 

 .(3e)تصویر  دهدرا نشان می

در  ها طاقشود. این دیده می طاق چهارفاصل هر دو برج نیز بقایای بیرونی حصار، در حدّ های برجعالوه بر 

 .(Kliess, 1987: 293-295) دوطبقه بوده است صورت بهضلع جنوب شرقی محوطه،  های قسمتبرخی 

روش تقسیم کرد.  دارتیزه های طاقدایره، و نیم های طاقدر دو خانوادۀ توان ار را در کل میحص های طاق

 های طاق، حال باایننوع اول در دورۀ تاریخی ایران در دورۀ اشکانی و ساسانی کامالً مرسوم بوده است؛  زنیطاق

نمونۀ (. Huff 1987:329؛ Pope  1933: 79-83) شوددار، اغلب در دورۀ اسالمی در معماری دیده میتیزه

فرعی قصرشیرین  های اتاق، (Reuther 1939:513) نماهای پشتی طاق کسری، در طاقهایی طاقچنین 

و نقش  (Rether 1939:511)دار در سینی مفرغی موزۀ برلین ، نقش قوس تیزه(96: 1390فر و دیگران، )محمدی

عامل مهمی در تأمین نور راهرو که  ها طاقاین . شوددیده می( Ibid.513ای موزۀ ارمیتاژ )روی بشقاب نقره

بیشترین ابعاد طاق قلعه ایرج،  .دهستنهای متفاوتی اندازهیکسان نبوده و دارای ، دهشمحسوب می سرتاسری

سانتیمتر عرض،  40سانتیمتر عمق و کمترین ابعاد آن،  220سانتیمتر ارتفاع و  385سانتیمتر عرض،  210

 سانتیمتر عمق است. 145سانتیمتر ارتفاع و  110

 یک مترامروزی،  ۀماندجای بهاساس بقایای شود که بردیده می سرتاسریراهرو در بخش میانی حصار، 

بیرونی حصار  های طاقاندازه با حداقل، همرود نامشخص است اما گمان می سرتاسریارتفاع راهرو دارد.  عرض

 باشد.

؛ (3b-3g)تصویر  شده است ، در آخرین مراحل استفاده پرداخل حصارراهرو نیز همانند دیگر فضاهای این 

تخریب  رغم به که هایی اتاق .( 2d)تصویر  است بوده حصار داخلی های اتاقبا  ها برج دهندۀارتباط، مذکور راهرو

بر اساس بوده و  مشاهده قابلدر ضلع جنوب شرقی، جنوب غربی و شمال غربی  آنهاهایی از نشانه حصار،

، بین ها اتاقبر اساس الگوی ساخت  .(2a-2c)تصویر  استمتر بوده  3×3 جای ماندۀ امروزی، دارای ابعادربقایای ب

اساس الگوی روی هر دو برج یک اتاق وجود داشته است. بر ه، روبدرمیان یک صورت بههر سه برج ده اتاق و 

در دیوارۀ متصل به راهروی  اتاق یک اندازه وجود داشته است. 814 دورتادور حصار محوطه،احتماالً ، فوق

اقچه، برخی شبیه شبیه ط هاآنبرخی از شود که های منظم و نامنظمی دیده می، فرورفتگیها اتاقبرخی از 

اند. حتی شاید بتوان شده ایجادبوده و بعدها  ها اتاقتیرکش و برخی دیگر نیز احتماالً ناشی از تخریب دیوار 

چنین  هرچند بودند. شده ایجادحصار  داخل های اتاقمین نور تأ منظور بهها، برخی از این فرورفتگی گمان برد

. سرتاسریبوده باشد نه راهرو  ها اتاقدرون محوطه در  به مشرفدیوار بایست در می نورگیرهایی، احتماالً

 ای از ابهام قرار داده است.در پرده را همچنان هاآننحوۀ تأمین نور ، ها اتاقای از این عمده های بخشتخریب 
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گرفته در دروازۀ تصور های کاوشمحوطه، در احتمالی تخریب شدید سه دروازه از چهار دروازۀ  باوجود

بر . (3aتصویر ) استبوده حصار متصل  سرتاسرید که به راهرو شمشاهده  جنوب شرقی، بقایای دو رشته پلکان

ده شوۀ این ارتباط مشخص شیهای معماری داخل حصار و جنوب شرقی با سازهۀ ارتباط دروازاین اساس، 

های محوطه بایست در دیگر دروازه، احتماالً میسرتاسریبا راهرو  وۀ ارتباط دروازۀ جنوب شرقیشیاین  .است

 یافت نشده است.ای که تاکنون چنین نشانه هرچند ؛نیز وجود داشته باشد

، راهرو ها طاقحصار، مشتمل بر  های داخل، تمامی سازهمراحل استفاده از حصار در آخرینرسد به نظر می

خود گرفته پر شده و احتماالً قلعه ایرج حالت کامالً دفاعی به با خشت ،نگهبانی های برجو حتی  سرتاسری

، و ساخت یک دیوار احتماالً پرشده های طاقاز برخی ها در ها و تیرکشاساس وجود مزغلاست. این مدعا بر

 .(3b-3g)تصویر  است شده  عنوان پرشده های طاقحصار و  بخشیاستحکام منظور بهدر بیرون حصار  سرتاسری

محوطه، کمک کنند،  و تاریخ کاربریبهتر احتماالً بتوانند به ما در فهم که  های معماری فوق،یافتهسوای 

از سه فاز  از دورۀ ساسانی هایی سفال، شامل آثاری از دورۀ ساسانی دروازۀ جنوب شرقی، های کاوشدر 

   با خط پهلوی کتابی از اواخر دورۀ ساسانی و دو  هایی سفال نوشته ،(1و جدول  4)تصویر  استقراری محوطه

، قصر (52: 1384)گوبل،  با نقش مهرهای ساسانی تخت سلیمان مقایسه قابل ،نقش فیل و قرقاول با مهرگل

 به ما درتا حدودی یافت شد که  ، برچسب شش(31تصویر : 1385، فررحیمی)و محالت ( 112: 1386)علیخانی، ابونصر 

  د.کمک خواهند کر تاریخ ساخت محوطه درک

که  گذاری و کاربری قلعه ایرج استشناسی محوطه، مرتبط با تاریخهای فوق، تمامی شواهد باستانیافته

کنار در  هاآنمان از أو استفاده تو شده  توصیفیل شواهد تحلرود بتوان با گمان می .دشتشریح  اختصار به

درکی نسبی از تاریخ محوطه و کاربری آن  ،منطقه ای نفوذ به زمین قلعه ایرج و متون تاریخیتصاویر ماهواره

 به دست آورد.

 

 گذاریتاریخ. 4

 متروک شدن محوطه است. سی قلعه ایرج، تاریخ ساخت، استفاده و نهایتاًشنامهم باستان هاییکی از چالش

 ساسانی-اشکانی ایدر کل آن را محوطه که شده  ارائه قلعه ایرجتاریخ  بهمتفاوتی راجع هایتاکنون اظهارنظر

(Kleiss 1987: 289-307 80-81 :1385اسکندری، ؛ 51و  24-26: 1381فرزین، ؛)،  ساسانی(Matheson 2001: 25 ؛

نیز تالش  بعضاًکند. معرفی می (397-399: 1380؛ خلعتبری، Matheson 2001: 25)اسالمی  و (1394نعمتی، 

؛ در این راستا کالیس معتقد است راجع به تاریخ متروک شدن محوطه ارائه دهندنسبی هایی اند گمانهکرده

 (.Kleiss 1987: 289-307) استقلعه ایرج تا ورود ایلخانان مغول به منطقۀ ورامین همچنان ادامه حیات داده 

ها، گذاریاین تاریختمامی مبنای که شواهد فوق، آنچه مشخص است این وسقم صحتارزیابی سوای از 

، دیگر عبارت به محوطه بوده است. های درونو مشاهدۀ بقایای معماری و یافته بررسی سطحی قلعه ایرج

رزیابی شناسی قلعه ایرج و اباستان های کاوشدر باب تاریخ محوطه، بر اساس  شده مطرحاز نظریات  کدام هیچ

  ، در این مبحث تالش حال بااین نگرفته است. صورت ها کاوشاز  آمده دست به شناسیشواهد باستاندقیق 

نسبی از تاریخ  درک قلعه ایرج، های کاوشها و بررسی از آمده دست به شناسیشود با ارزیابی شواهد باستانمی

 حاصل شود.ساخت، استفاده و نهایتاً متروک شدن محوطه 
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، عصر آهن، ساسانی، سنگواز دورۀ مس هایی سفالهای صورت گرفته در درون محوطه، قطعه بررسیدر 

نیز یافت شده فضای بیرون حصار ، در بررسی هایی سفالاست. نمونۀ چنین  شده شناساییسلجوقی و ایلخانی 

و وجود یک  صارهای ضلع غربی و جنوبی بیرون حسنگ در گمانهومسدورۀ از  هایی سفالکشف قطعه  است.

ازتاریخ و اسالمی هایی از پیشدهندۀ وجود محوطهنشان ایلخانی در ضلع غربی بیرون حصار،-محوطۀ سلجوقی

متعلق به این  واقع به، درون قلعه ایرجزتاریخ و اسالمی اپیش های سفالرود گمان می؛ است در اطراف محوطه

این بخش از محوطه های کشاورزی، به برای تقویت زمین هاآن خاکانتقال  درنتیجۀ کهاند ها بودهمحوطه

درون صورت گرفته در  های کاوشدر  ،تاکنونشود که تقویت می روی ازایناین گمان  اند.منتقل و انباشت شده

 ازتاریخ و دورۀ اسالمی یافت نشده است.دورۀ ساسانی، هیچ سفالی از پیش های سفال، سوای از قطعه محوطه

کامیون  180برای تقویت زمین کشاورزی خود، از یکی از کشاورزان منطقه، وی  یک مورد به نقل، در عالوه به

 خاک از بیرون قلعه ایرج به داخل محوطه، انتقال داده است.

بر روی یک  ،نوب شرقی، در شمال غربی درون محوطهروازۀ جدساسانی قلعه ایرج، سوای از  های سفال

 ای نفوذ به زمین قلعه ایرج، تصاویر ماهواره جایی کههمان شده است.یافت ساسانی دورۀ کف استقراری 

های ای محوطه، نشانهدر تصاویر ماهواره. (5)تصویر  تشخیص داده است در آن بخش،از آثار معماری  هایینشانه

 تاکنون  روی دروازۀ شمال غربی مشخص گردید.ههای معماری در بخش شمال غربی محوطه، روباز سازه

اگر  ،حال بااینارائه کرد،  «دقیقی»اظهارنظر  هاآنها و تاریخ ماهیت این سازهتوان با اطمینان راجع به نمی

در این بخش از  گرفته انجام های کاوشکه از  هستند، همان آثاری های معماریاین سازهگمان کنیم  بااحتیاط

 قلعه ایرج بخش شمال غربی درونتوان از ساسانی بودن آثار میمحوطه یافت شده است، با اطمینان بیشتری 

ای نفوذ و نه در تصاویر ماهواره ،شده در درون محوطهبه ذکر است، نه در دیگر مناطق کاوشالزم  .ردصحبت ک

توانسته است سطحی درون محوطه، بالقوه می های سفالآثار معماری که  هایی ازنشانهبه زمین قلعه ایرج، 

 ،از دورۀ ساسانی هایی سفالقطعه  «تنها»بر این اساس، با توجه به کشف  .شده استنباشد، یافت  به آنمربوط 

 ،با توجه به محدود بودن شواهد معماری در درون محوطه ، وقلعه ایرج در درون گرفته انجام های کاوشدر 

بیرونی،  های خاکانتقال و انباشت  درنتیجۀ، درون قلعه ایرج و اسالمی ازتاریخ پیش های سفالرود احتمال می

کند، یید میاین مورد را تلویحاً تأ شناسی محوطهشواهد باستان اینکه با باشند. شده وارد درون محوطهبه 

با قطعیت  با قلعه ایرج، اسالمی درون محوطه های سفالارتباط یا عدم ارتباط  بهراجعتوان نمی، هنوز حال بااین

 کشفو ، بخش شمال غربی درون محوطهاز دروۀ ساسانی در  هایی سفالکشف قطعه، هرحال به اظهارنظر کرد.

حیات محوطه در دورۀ دهندۀ نشان ،قلعه ایرج از دروازۀ جنوب شرقی مهرهاییگلو  ها سفال نوشته، ها سفال

 است.  ساسانی

دایره و نیم های طاقاستفاده از  ؛دورۀ ساسانی استحیات محوطه در  ماری حصار نیز شاهد دیگری برمع

و تخت ( 155: 1393)سرفراز و دیگران، بیشاپور  های برجبا  مقایسه قابلدایره نیم های برجدار، استفاده از تیزه

منطقی را فرض ساسانی بودن حصار  جنوب شرقی حصار، و آثار ساسانی دروازۀ (1373)اوستن و ناومان،  سلیمان

نفوذ به زمین قلعه ایرج گواهی  ایدرون محوطه و تصاویر ماهواره های کاوشکه  گونه آناگر  .دهدنشان می

رون ، و حصار نیز، همانند آثار دنباشدای وجود نداشته های معماری گسترده، درون محوطه، یافتهدهندمی
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 شده  ساختهقلعه ایرج در دورۀ ساسانی نتیجه گرفت  توانمی ،بااحتیاطباشد،  محوطه، مربوط به دورۀ ساسانی

 است.

از اواخر دورۀ ساسانی  هایی نوشتهسفالکشف سه فاز استقرای در دروازۀ جنوب شرقی قلعه ایرج، و وجود 

در اواخر دورۀ ساسانی حیات داشته است. اگر برای الاقل قلعه ایرج که دهد نشان میدر دومین فاز استقراری، 

با فضاهای معماری گستردۀ درون آن را  قلعه ایرج، که عمالً حصار داخل حصارفضاهای معماری  پرشدگی

تصور کرد، با عنایت به نبود شواهد گستردۀ معماری در  تقریبیتاریخی  ، بتوانکرده استمیغیرقابل استفاده 

 توان تصوری نسبی از متروک شدن قلعه ایرج به دست آورد.درون محوطه، می

  معماری حصار، در طی چند مرحله پر شده و جنبۀ کامالً دفاعی به خود گرفته است. به نظر  یفضاها

اند تا هم هایی ایجاد کردهبیرون حصار، مزغل به مشرف های طاقرسد در اولین مرحله، ساکنین محوطه در می

داده باشند.  هاآنجنبۀ دفاعی به  ،هاو محدودتر شود و هم با ایجاد این مزغل تر کوچکعظیم حصار،  های طاق

و با عنایت به اینکه شود، حصار دیده نمی های طاقدر تمامی  ،ها طاقی درون هامزغل با توجه به اینکه

تر سد ساکنین محوطه، تصمیم به دفاعیربه نظر میاند، تر تماماً با خشت پرشدهدار، کمی بعدمزغل های طاق

حصار با  های طاقتمامی متوقف و  ها طاقها در دهانۀ ساخت مزغلکه  یمعن؛ بدیناندهگرفتکردن حصار 

شده است و هم پر کردن فضای را شامل می ها طاقپر شدن دهانۀ هم  ،. این پرشدگیاند پرشده هایی خشت

است،  مشاهده قابل خوبی بهحصار  های بخشاین عمل، که تقریباً در عموم  .سرتاسریدر راهرو  ها طاقپشت 

دهندۀ تمامی ی که ارتباطیشده است. راهرومی متر عرض،تنها یکبا  سرتاسریشدن راهرو عمالً منجر به بسته

 بوده است. داخل حصارفضاهای معماری 

این  است. شده  تعبیههایی نیز پر شده در دومین مرحلۀ دفاعی کردن حصار، تیرکش های طاقدر برخی از 

، حتی هاپرشدگیکه دهد. جالب آنرا نشان می داخل حصارهای دلیل پرشدگی سازه خوبی بهها تیرکش

های نظامی ساکنین که بالقوه برای درگیری هایی برج شده است.نگهبانی حصار را نیز شامل می های برج

وجود  .اند پرشدهبا خشت اماً اند در آخرین مراحل استقراری محوطه تمشده ایجادمحوطه با دشمنان احتمالی 

شدن قلعه از دفاعی پیش بیرونی محوطه های برج، خالی بودن به برج سرتاسریهایی در حدفاصل راهرو ورودی

در  سرتاسریشدن حصار، یک دیوار احتماالً در آخرین مرحلۀ پرشدگی و دفاعی دهد.نشان می خوبی بهایرج را 

، ها طاقپر کردن پرشده کمک کند.  های طاق حصار و استحکام بیشتر بخش بیرونی حصار کشیده شده تا به

ن کافی برای انجام این زما دهد ساکنین قلعه ایرجنشان می تماماً با خشت، سرتاسریو کشیدن دیوار  ها برج

بینی کرده و دست ، بحران سیاسی منطقه را پیشهاآنشاید بتوان چنین گفت که  دیگر عبارت بهاند؛ کار داشته

 باشند.العمل زده و دست به عکس قرارگرفتهگفته نکه مستقیماً در مقابل بحران پیشای تااند زدهبه پیشگیری 

توان تاریخی تقریبی ، آیا میهای حصار و فرایند آنشود که با درک پرشدگیحال این پرسش مطرح می

شناسی قلعه ایرج باستانهای ، باید دادههای حصارپرشدگیرای درک تاریخ ؟ بمتصور شدها پرشدگیاین برای 

، بتوان هاآنمان أزیابی قرار گیرند تا با تحلیل تواوایل اسالمی مورد ار-با رویدادهای سیاسی اواخر دورۀ ساسانی

  از تاریخ اواخر که  گونه آن .دست آوردقلعه ایرج به «بااحتیاط»شدن حصار و  تاریخی نسبی از متروک

در این زمان ی نظامی یو برخوردهااوایل اسالمی منطقه قابل برداشت است، سه رویداد مهم تاریخی -ساسانی

، صرفاً های معماری حصار قلعه ایرجمنجر به پرشدگی سازه اندتوانستهمیبالقوه که است  داده  رخدر ایالت ری 
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شورش بهرام  (1 ده باشد:شو احتماالً ترک محوطه حصار  شدن استفاده بیدفاعی شدن محوطه و نهایتاً 

تصرف تیسفون و اعالم استقالل در ری که نهایتاً به  ،م( 590-628) خاندان مهران علیه خسرو دومچوبین و 

دائی خسرو دوم و اعالم استقالل وی در  )بسطام(شورش وستهم ( 2د؛ ششکست وی توسط خسرو دوم منجر 

در اوایل عراب مسلمان به ری ورود و حملۀ ا( 3ری که نهایتاً به شکست وی توسط خسرو دوم منجر شد؛ و 

 به شکست دودمان ساسانی و سقوط این امپراطوری منجر گردید. درنتیجهدورۀ اسالمی، که 

توان با نمی خسرو دومبا  زمان همهای نظامی ریبا درگی پرشدگی فضاهای معماری حصار ارتباطدرباره 

در وهلۀ اول باید انتساب قلعه ایرج به دو برهۀ محدود استقالل سیاسی بهرام  زیرااطمینان اظهارنظر کرد؛ 

رسد اگر تصور شود، قلعه ایرج، با این ساختار ، منطقی به نظر نمیعالوه بهچوبین و وستهم روشن شود. 

، پر و هاآنشکست  که با شده ایجادمان استقالل سیاسی بهرام چوبین و یا وستهم گستردۀ معماری، در ز

صورت گرفته در دروازۀ جنوب شرقی محوطه، حداقل سه مرحلۀ  های کاوشدر  زیراباشد؛  شده  متروک

 دهد.که تلویحاً طوالنی بودن استفاده از دروازه و محوطه را نشان میاست ده شاستقراری مشاهده 

تواند به ری نمی خسرو دومحمله با ، نیز بودن این پرشدگی و داشتن زمان کافی برای آن ای چندمرحله

، در صورت ارتباط پرشدگی فضاهای معماری محوطه با رویدادهای نظامی عالوه به همخوانی داشته باشد.

در دورۀ ساسانی بعد از شکست این  حیات قلعه ایرج یا وستهم، فرض عدم ادامۀ با بهرام چوبین و زمان هم

داخل ر خالی نشدن دوبارۀ ساختارهای معماری عدم حیاتی که درسد. سیاسی منطقی به نظر نمی های شورش

توجه و دقت در ابعاد دفاعی قلعه ایرج  این از بعدرسد همچنین، به نظر می است. مشاهده قابل خوبی به حصار

در ایالت ری بوده  تری مهم مراتب بهرویداد سیاسی  دهندۀ نشانتواند در آخرین فازهای استقراری محوطه، می

 و بالاستفاده ماندن های معماری حصارسازه تمامی شدن رپتوان در می شد. رویدادی که شدت آن رابا

 مشاهده کرد.  خوبی به ،هاآنهمیشگی 

ویداد سیاسی ر ترین مهماعراب مسلمان به ری در اوایل دورۀ اسالمی،  ۀحمل رسدمنظور، به نظر میبدین

توانسته است ساختارهای سیاسی منطقه را بر هم اوایل دورۀ اسالمی بوده که بالقوه می-اواخر دورۀ ساسانی

ها و داشتن زمان ای بودن پرشدگی، مرحلهعالوه بهحاکم کند. و ایالت ری ایران  و نظم سیاسی جدیدی در زده

، ذریبال)اعراب مسلمان فتح تدریجی ایران و ری توسط های معماری حصار، با کافی برای پر کردن تمامی سازه

های خالی نشدن دوبارۀ سازه. همخوانی دارد (6: 1325، کالمجواهر؛ 1827-1847: 1362؛ طبری، 1349-1347: 1364

ای بوده بحران سیاسی منطقه درنتیجۀدهندۀ شکست ساکنین محوطه نیز تلویحاً نشان حصار داخلمعماری 

نظامی ناشی از ورود اعراب -های سیاسیهای حصار با بحرانپرشدگیبین رسد به نظر می، درمجموع است.

آنچه مشخص  .توان همخوانی بیشتری یافتمیمنطقه،  به نسبت دیگر رویدادهای سیاسیمسلمان به ایران، 

 مدت کوتاهمحوطه را نیز در پی داشته است، در  سرتاسری راهرو شدن رپها، که پرشدگیاست اینکه، این 

حصار، آیا فضای  با فرض عدم استفاده از ده است.شهای گستردۀ درون آن باعث ترک همیشگی حصار، با سازه

تا آنجا که است؟  شده متروکدرونی قلعه ایرج نیز، همسو با پرشدگی و ترک حصار محوطه، برای همیشه 

دروازۀ  های کاوشنفوذ به زمین قلعه ایرج و ای ماهوارهشناسی درون محوطه، تحلیل تصاویر باستان های کاوش

 صورت به گاه هیچ»، داخل حصاردهند، قلعه ایرج بعد از پرشدگی فضاهای معماری گواهی میجنوب شرقی 

سلجوقی و ایلخانی درون محوطه را،  های سفال . حتی اگر وجود قطعه«گسترده مورد استفاده قرار نگرفته است
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 ۀای از ادامنشانه عنوان بهاست، بتوان  شده وارد قال خاک بیرون حصار به درون قلعهانت درنتیجۀکه احتماالً 

این استقرار، در  ،ای محوطهشناسی و تصاویر ماهوارهحیات محوطه تلقی کرد، با استناد به شواهد باستان

درون بخش غربی محدود در  صورت بهتوانسته است گسترده نبوده و تنها می گاه هیچ، احتمالی صورت وجود

تا دورۀ  مستدلی، فرض استمرار حیات قلعه ایرجد که تاکنون، هیچ شاه هرچندباشد.  داده  رویمحوطه 

آثاری از  «تنها»، ی درون محوطه نیزبغر بخش های کاوش نداده است. نشانبا اطمینان سلجوقی و ایلخانی را 

 نشان داده است.دورۀ ساسانی را 

 

 کاربری. 5

تاکنون راجع به کاربری این محوطه است.  شناسی قلعه ایرج، بحثمهم باستان هایپرسشیکی دیگر از 

؛ 51و  24-26: 1381فرزین،  ؛ Bondoux 1911: 61&Pézard-63) هایی چون شهرکاربری قلعه ایرج، فرضیه

 Kleiss؛ Matheson 2001: 25؛  Bondoux 1911: 61 &Pézard-63) قلعه نظامی ،(80-81 :1385اسکندری، 

  عنوان( Matheson 2001: 25)و شکارگاه  (80-81 :1385اسکندری، ؛ 51و  24-26: 1381فرزین، ؛ 289-307 :1987

های شناسی عنوان نشده و تنها گمانههمراه با ارائۀ شواهد مستدل باستان ،این فرضیاتاز  یک هیچاست؛  شده

شناسی باستان هایداده حاضر، نوشتار در در این راستا،. رابطه با کاربری قلعه ایرج هستند نسبی بدون دلیلی در

و ارزیابی قرار  موردبررسین ای نفوذ به زمین قلعه ایرج و متون تاریخی منطقه، توأماتصاویر ماهوارهمحوطه، 

ضروری است  این مهم،برای درک  .ارائه شوددر دورۀ ساسانی  محوطهخواهند گرفت تا درکی نسبی از کاربری 

قرار گیرد. قلعه ایرج دارای یک حصار و ارزیابی  موردبررسیاز نگاهی دیگر،  محوطه های معماریشاخصه

برج با فاصلۀ تقریبی  148متر است؛ این محوطه  15متر و ارتفاع باقیماندۀ  15-22عریض و مرتفع به عرض 

اندازه است. بیرون حصار اتاق یک 814و احتماالً  سرتاسریآن یک راهرو  داخل حصارمتر از یکدیگر دارد؛  28

، تنها بقایای چند های سطحیبررسی درنتیجۀوجود داشته است. در درون محوطه،  سرتاسرینیز یک خندق 

 شده  مشاهده (1394؛ نعمتی، 44: 1381؛ فرزین، Kleiss 1987: 304) تزئینی بری گچآجر، خشت و دو قطعه قطعه 

در درون محوطه نیز تنها بقایای یک کف استقراری محدود در غرب محوطه  گرفته انجام های کاوشاست. از 

ید محدود نفوذ به زمین قلعه ایرج، ضمن تأی اییافت شده است؛ بقایای معماری محدودی که تصاویر ماهواره

توان می، بااحتیاطقلعه ایرج را  اساس،اینبر. نشان داده استنیز بودن آن، محدودۀ تقریبی احتمالی آن را 

ای در تمامی حصار آن، برخالف درون محوطه، بقایای معماری گسترده ای توصیف کرد که در داخلمحوطه

حصار، در  با ساختارهای معماری گسترده در داخل ایاست. به دیگر سخن، محوطه مشاهده قابلاضالع آن 

ی، در کنار توجه به ابعاد برکار . در قلعه ایرج، سوای از هرمقابلِ وجود بقایای محدود معماری درون محوطه

    دیده  عظیم های طاقو  چهار دروازهاست،  مشاهده قابلو خندق بیرونی  ها برجکه نمود آن در  حفاظتی،

است. آرامشی که  در منطقه حاکم بوده ز در زمان استفادهنوعی آرامش سیاسی نیدهد، شود که نشان میمی

شود که تلویحاً، نوعی معماری باشکوه و شاهانه را نشان عظیم حصار دیده می های طاقدر  خوبی بهنمود آن 

 به این شکل،ی طوالنی، زمانبرای مدتدهد ، نشان میهاآن گل کاهکه چندین الیه اندود  هایی طاق دهد.می

 گرفته است.مورد استفاده قرار می
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شود که قلعه . حال این پرسش مطرح میاست شده  ساختهتر گمان بردیم قلعه ایرج در دورۀ ساسانی پیش

درون هر اگر تصور شود توانسته است داشته باشد؟ در دورۀ ساسانی می ایکاربریایرج با چنین ساختاری، چه 

، احتماالً بین اندکردهمیزندگی نفر  4الی  3میانگین  طور بهمتر،  3×3با ابعاد  داخل حصاراتاق  814یک از 

ک دورۀ آرامش این افراد در ی توانسته است ساکن بوده باشد.نفر در حصار قلعه ایرج می 3000تا  2500

 مشاهده قابلجهت حصار  در چهار چهار دروازهوجود  عظیم بیرون حصار و های طاقسیاسی که نمود آن در 

برج  148و  متر ارتفاع باقیماندۀ حصار 15 حفظ امنیت کامل که نمود آن در خندق بیرون حصار و با است،

دهند، شناسی محوطه گواهی میکه شواهد باستان گونه آنند. اگر اهکردحصار است، زندگی می بیرونبانی هگن

توان قلعه ایرج را چنین تصور کرد: ای وجود نداشته باشد، میمعماری گسترده هایازهدر درون محوطه س

چنین  حصار در مقابل نبود با ساختارهای معماری گسترده داخل هکتار وسعت 190 بر بالغای محوطه

ای از درون محوطه توان تصور کرد بخش عمدهدر این راستا، میای در درون محوطه. ساختارهای گسترده

ای شناسی و هم مطالعات ماهوارهباستان های کاوشسازۀ معماری بوده است. تصوری که هم  هرگونهخالی از 

 کند.ن را تصدیق میآ قلعه ایرج،

 باشد؟ بوده یخال ستباییم محوطه درون یفضا از ایعمده بخش چرا که شودیم مطرح پرسش نیا حال

 به توجه با راستا، نیا در است؟ داشته هم یکاربرد محوطه درون یخال بخش برد گمان توانیم ایآ نکهیا و

 با توانیم محوطه، درون یفضا در ییساختارها نیچن نبود مقابل در حصار، داخل در اتاق 814 وجود

توانسته می احتماالً که پادگانی ؛نمود محسوب یساسان ۀدور از ینظام مرکز و پادگان کی را رجیا قلعه اطیبااحت

احتمالی، تأمین نیروهای نظامی  های شورشای، جلوگیری از کاربری بوده و نقش تأمین امنیت منطقهچند

، آموزش نیروهای نظامی، استراحتگاهی موقت برای نیروهای نظامی ای فرا منطقهای و منطقه های جنگبرای 

های مشابه دیگر را داشته باشد. در صورت مفروض بودن کاربری پادگان، شاید بتوان گمان و نمونه راهی بین

ود را برای گرفته و نیروهای نظامی، خهای نظامی صورت میبرد در درون محدودۀ خالی محوطه نیز، تمرین

های ایران در دورۀ ساسانی، وجود چنین مراکز نظامی، در تمامی ایالت د.انکرده، آماده میشده مشخصوظایف 

کمابیش، در متون تاریخی مربوط  توانرا می ایپای چنین مراکز نظامی، ردّحال بااینرسد. منطقی به نظر می

ایالت ری مشخص کرد؛ چه اینکه این منطقه، در مرکز ایرانشهر ساسانی و بر سر شاهراه ارتباطی این دوره  به

 ای داشته است.و موقعیت استراتژیک بسیار برجسته شده  واقع

ای به با خسرو دوم و شورش بهرام چوبین، اشاره زمان همفردوسی در ضمن اشاره به رویدادهای سیاسی 

همواره در فکر تصرف پادشاهی در  کند نشان دهد مردمان ریو با آوردن شاهدی، تالش میکند گذشته می

 :(1051: 1386، فردوسی)کند وی در این راستا چنین اشاره می ؛اندایران بوده
 که شد با سپاه سکندر یکی          «نخست از ری آمد سپاه اندکی»

 انــت کیـد ناگاه تخـگرفتن    ان        ـــد با رومیـان را ببستنـمی 

اردوان آخرین  سازدحمداهلل مستوفی نیز ضمن اشاره به جنگ اردشیر و اردوان در ری، خاطرنشان می

، عالوه به(. 104: 1361)مستوفی، آغاز کرده بود  «آوری قشونی از مردمان ریبا جمع» لشکرکشی علیه اردشیر را

 شاپور از خاندان مهران، سوخرا را دستگیر کرده و کشته است کند که قباد با کمک اسپهبدطبری اشاره می

یک نیروی نظامی از خاندان مهران به فرماندهی اسپهبد شاپور است احتماالً منظور طبری،  (.639: 1362)طبری، 
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دانیم که در خاندانی که به لطف متون تاریخی، می که در این درگیری نظامی حضور مستقیمی داشته است.

: 1362طبری، ؛ 113: 1371؛ دینوری، 675: 1378)بلعمی،  کرده استو زندگی می سانی در ری ساکن بودهدورۀ سا

؛ ابن خلدون، 205-209: 1371؛ یعقوبی، 208:  1363؛ گردیزی، 268-269: 1370؛ مسعودی، 1016: 1378بلعمی، ؛ 639

  با بهرام چوبین و وستهم، که تلویحاً استقالل نظامی منطقه را نیز زمان هماستقالل سیاسی ری  (.314: 1363

با خسرو دوم، مراکز نظامی در ری وجود داشته است.  زمان همکه به همراه داشته است، بار دیگر نشان داد 

 یزدگرد»کند: ، طبری به وجود چنین مراکزی در ری اشاره میم( 632-651) تر، در زمان یزدگرد سومکمی بعد

 .«آوری نیرو برای مقابله با اعراب پرداخته استبعد از شکست در نبرد جلوال به ری رفته و در این شهر به جمع

وجود داشته  نظامی یدر دورۀ ساسانی، در منطقۀ ری، مراکز ، احتماالًدرمجموع .(1827-1847: 1362)طبری، 

این مراکز در  ، احتماالًعالوه بهکرده است. می شرکت ای منطقهفراای و در درگیرهای منطقه ،که در مواقع لزوم

 راهی بینتأمین امنیت منطقه، آموزش نیروهای نظامی و حتی مکانی برای استراحت موقت نیروهای نظامی 

و  ری استراتژیکشاید بتوان گمان برد با استناد به موقعیت جغرافیایی  .نداکردهنقش مهمی بازی می

کنار چهارراه ارتباطی شرق به غرب، بعضاً از نیروهای نظامی منطقۀ ری،  در و ایرانشهرقرارگیری آن در قلب 

 احتمال به .نداشدههای نظامی مناطق شرقی و غربی امپراطوری ساسانی استفاده میبرای حضور در درگیری

بایست بخشی از نیروهای نظامی خاندان مهران بوده باشند که در این مراکز نظامی و نیروهای آن، می قوی

و بعضاً به پشتوانۀ همین نیروها، قصد تصرف و تسخیر پایتخت  ری ساکن بوده ۀرۀ ساسانی در منطقدو

و تسخیر تیسفون، نمونۀ  از خاندان مهران، علیه خسرو دوم ند. شورش بهرام چوبیناهساسانیان را نیز داشت

بخش  ت نظامی خاندان مهران و نیروهای نظامی تحت فرمان وی است. نیروهایی که احتماالًخوبی از قدر

 و پرورش نظامی یافته بودند. دیده  تعلیمدر حوزۀ نفوذ سیاسی خاندان مهران، یعنی ایالت ری،  هاآنای از عمده

 نظامی احتماالً یک پادگاندهند، قلعه ایرج شناسی محوطه گواهی می، تا آنجا که شواهد باستاندرمجموع

 بر بالغدر اواخر این دوره حیات داشته است. پادگانی که بالقوه، جمعیتی  طورقطع بهدورۀ ساسانی است که 

 توجیهآن را  ،نفر داشته است. فضای خالی درون محوطه، که ساختار گستردۀ داخل حصار 3000الی  2500

یک  جز به بااینکهحصار بوده است.  نیروهای ساکن در داخل های نظامیکند، احتماالً مکانی برای تمرینمی

درون محوطه یافت نشده است، اگر  های کاوشکف استقراری از دورۀ ساسانی، هیچ آثار معماری دیگری از 

به دورۀ ساسانی  ،بااحتیاط ای درون محوطه را بتواناز تحلیل تصاویر ماهواره شده استخراجمعماری احتمالی 

 لقی کرد.ت نظامی هایی مرتبط با کاربری یک پادگانا سازهر هاآننسبت داد، شاید بتوان 

 

 نتیجه. 6

ایران در دشت تهران است.  یتاریخدورۀ های مهم هکتار وسعت، یکی از محوطه 190قلعه ایرج، با حدود 

باید، ابعاد  که چنان آن است نتوانسته گاه هیچمحوطه صورت گرفته که این  راجع به ایمطالعات پراکندهتاکنون 

، بحث محوطهشناسی دو پرسش مهم باستان د.عه ایرج را شناسایی و بازسازی کنشناسی قلتاریخی و باستان

 هایتوان در تناقضبدون جواب مانده است که نمود آن را میهمچنان ، قلعه ایرجگذاری و کاربری تاریخ

د با ش در نوشتۀ حاضر تالش مشاهده کرد. خوبی بهتاریخ محوطه و کاربری احتمالی آن در باب  شده عنوان



 1395 زمستان و زییپا ،2 شمارۀ ،8 دورۀ شناسی،باستان مطالعات/  202

ای تحلیل تصاویر ماهواره های کاوش قلعه ایرج،داده شناسی محوطه،از بررسی باستان آمده دست بههای داده

 نفوذ به زمین محوطه و متون تاریخی منطقه، درکی کلی از قلعه ایرج حاصل شود. 

ای تحتانی حصار را بررسی دقیق ساختار حصار نشان داد که سازندگان قلعه ایرج، تعمداً بخش چینه

ساختارهایی که خشتی بخش فوقانی ایجاد کنند. بستر مناسبی برای ساختارهای گستردۀ تا  اندساختهعریض 

به  سرتاسرییک راهرو  وسیلۀ بهبوده که  نفر 3000الی  2500 بر بالغ، با جمعیتی اتاق 814احتماالً مشتمل بر 

فراوانی فضاهای معماری در حصار  شده است.مرتبط می محوطه چهار دروازهاحتماالً و  برج بیرونی حصار 148

 های کاوش؛ موردی که داده استرا نشان می درون محوطهختارهای معماری گسترده سا نبودتلویحاً  محوطه

اطمینان بیشتری آن را درصد با ای نفود به زمین قلعه ایرج، شناسی درون محوطه و تصاویر ماهوارهباستان

با کنار هم قرار دادن ساختارهای معماری گسترده داخل حصار و نبود چنین ساختارهای  بازسازی کرده است.

رود بتوان قلعه بیرون حصار و خندق بیرون محوطه، گمان می های برجو با عنایت به  محوطه، ای درونگسترده

فراوانی  و است شده  ساختهدورۀ ساسانی در  احتماالً. پادگانی که ایرج را یک پادگان نظامی تلقی کرد

در یک دورۀ آرامش داشته و  ایمعماری باشکوه و شاهانهکه دهد نشان می خوبی بهوسیع حصار آن،  های طاق

بعد از حیات محوطه  عدمبر  «مستدلی»شواهد  بااینکهاست.  گرفته قرارو مورد استفاده  شده  ساختهسیاسی 

بازسازی تاریخ ایالت ری، توانسته است به ما شناسی محوطه و بررسی باستاندورۀ ساسانی در دست نیست، 

های پرشدگی سازه شدن حصار و احتماالً محوطه کمک کند.متروک هایی نسبی بر تاریخ تقریبیدر ارائۀ گمانه

هایی در تیرکشها و مزغل، ایجاد سرتاسریو راهرو  حصار های طاقنگهبانی،  های برج ازجملهمعماری حصار 

قلعه ایرج در آخرین دهد نشان می خوبی به در بخش بیرونی حصار، سرتاسریو ایجاد دیوار  پرشده های طاق

های پرشدگی با عنایت به چند مرحله بودن استقراری حصار، جنبۀ کامالً دفاعی به خود گرفته است.مراحل 

صرفاً دفاعی  ،، عدم ادامۀ حیات قلعه ایرج الاقل با کاربری قبلیهاوجود زمان کافی برای این پرشدگی حصار،

اعراب مسلمان به ۀ شاید حملدهد که همگی نشان می، این کاربری جدید حصاره عمق توجه بمحوطه و  نشد

و بدین نحو  کرده بینیباشد که ساکنین محوطه آن را پیش و بحرانی ایران و متعاقباً ایالت ری، آن رویداد

 رو شوند.هو روب ردهمقابله کآن با اند تالش کرده

از ای از هویت خود را دهد قلعه ایرج، که بخش عمدهنشان می خالی نشدن فضاهای معماری داخل حصار،

 دست ازکاربری پیشین خود را  تدریج بهبحران سیاسی  این از بعد ،گرفته استحصار آن می داخلساختارهای 

گسترده مورد استفاده قرار نگرفته است.  صورت به گاه هیچاست،  شده  متروکو اگر نگوییم برای همیشه  داده 

، تلویحاً حدس استمرار ایلخانی در بررسی درون محوطه-از دورۀ سلجوقی هایی سفالکشف قطعه  بااینکه

ایلخانی در بیرون حصار -ای از دورۀ سلجوقیوجود محوطهدهد، حیات قلعه ایرج تا دورۀ ایلخانی را نشان می

های گمانهر دهد. چه اینکه دمنطقی نشان می را این محوطهبه  ها سفالمحوطه، فرض انتساب این قطعه 

شناسی از دیگر ادوار تاریخ ایران ساسانی، هیچ شواهد مستدل باستان های سفالدرون محوطه نیز، سوای از 

ای نفوذ به زمین قلعه ایرج نیز، و تصاویر ماهواره شناسی محوطهباستان های کاوش، عالوه به یافت نشده است.

وجود  دهندۀ نشان ،نداشته که بتواند بالقوهای وجود های معماری گستردهدهد درون محوطه، سازهنشان می

قلعه ایرج را بر این اساس، شاید بتوان با اطمینان بیشتری، قلعه ایرج بوده باشد. دیگری در  هایدورهاحتمالی 

تغییرات حیات داشته و بعد از ادامۀ تا اوایل دورۀ اسالمی  پادگانی نظامی از دورۀ ساسانی معرفی کرد که
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  دست ازبرای همیشه کاربری پیشین خود را  ،حمله اعراب مسلمان درنتیجۀ در ایرانشهر ، فرهنگیسیاسی

 ای نداشته است.و احتماالً دیگر حیات گسترده داده

 تصاویر

 
قلعه  های قناتدورنمایی از محدودۀ  (b ؛(Google Earth)موقعیت جغرافیایی قلعه ایرج، نسبت به شهر ورامین ( a: 1تصویر 

در فضای داخلی بخش شمال غربی  شده کشفکف استقراری  (c؛ (Google Earth)در بیرون از حصار  هاآنایرج و عدم امتداد 

محوطه که مستقیماً بر روی خاک سطحی  در ضلع جنوب شرقی ای حصاربخش چینه (d)تصویر از نگارندگان(؛  محوطه

)تصویر و بازسازی از  هاآنحصار و بازسازی ضلع جنوب شرقی ای و خشتی چینهبخش  (e)تصویر از نگارندگان(؛ است  قرارگرفته

 .نگارندگان(
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داخل حصار در ضلع  های اتاقبقایای ( b ؛ربی )تصویر از نگارندگان(غ نوبجداخل حصار در ضلع  های اتاقبقایای ( a: 2تصویر 

بازسازی ( d )تصویر از نگارندگان(؛ ربیغ مالشداخل حصار در ضلع  های اتاقبقایای ( c )تصویر از نگارندگان(؛ رقیش نوبج

 )بازسازی از نگارندگان(. بیرونی های برجداخل حصار و  های اتاقو ارتباط آن با  سرتاسریراهرو 



  205ی / کاربر و گذاریخیتار ن؛یورام رجیا قلعه شناسیباستان یبررس 

 
 

 
( b ؛(گانحصار )بازسازی از نگارند سرتاسریبازسازی دو رشته پلکان دروازۀ جنوب شرقی متصل به راهرو ( a: 3تصویر 

 بخشی استحکام منظور به یبیرون سرتاسریدیوار ( c )تصویر از نگارندگان(؛ غربیدر ضلع جنوب  حصار سرتاسریپرشدگی راهرو 

در ضلع  پرشدۀ حصار های طاق( dاز نگارندگان(؛  و بازسازی )تصویر و بازسازی آن حصاردر ضلع جنوب شرقی و جنوب غربی 

در ضلع شمال پرشدۀ حصار  های برج( e )تصویر از نگارندگان(؛ اندیز شدهن سرتاسریکه خود باعث پرشدگی راهرو  جنوب شرقی

بیرون حصار در دیوار ضلع جنوب شرقی تیرکش ( f)تصویر از نگارندگان(؛  قبل از پرشدگی هاآنو بقایای ورودی به غربی 

بقایای مزغلی از ضلع ( g)تصویر و بازسازی از نگارندگان(؛  پرشده های طاقدر آخرین مراحل استقراری و  ایجادشده سرتاسری

  (.اند )تصویر از نگارندگانایجادشدهبیرون حصار، در آخرین مراحل استقراری  های طاقاز جنوب شرقی که در برخی 
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 )تصویر و طراحی از نگارندگان( هاآناز دورۀ ساسانی و طراحی  هایی سفالقطعه : 4تصویر 
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 ساسانی یافت شده در محوطه و دروازۀ جنوب شرقی های سفال: جدول 1جدول 
 مقایسه توصیف سفال شماره

ضخامت خشن، مقطع یکدست، پخت مناسب، ساز، چسباننده شن و ماسه، چرخ ۀلبه، خمیره قرمز، ماد 1
 در درون محوطه.TIN 1 پوشش رقیق نخودی، تزئین کنده شیاری، کشف در گمانه 

Keall & Keall, 1981: fig 8: 
10-11 

ساز،  پخت مناسب، ضخامت متوسط، مقطع یکدست، مادۀ چسباننده شن و ماسه، چرخلبه، خمیره قرمز،  2
 در درون محوطه. TIN 5پوشش رقیق نخودی، کشف در گمانۀ 

؛ 23و  15: طرح 1379رهبر، 
Keall & Keall, 1981: fig 8: 1 

، پخت مناسب، ضخامت متوسط، مقطع یکدست، ساز چرخماسه، وچسباننده شن ۀقرمز، ماد ۀلبه، خمیر 3
 BZ 132در ترانشه جنوب شرقی پوشش رقیق نخودی، تزئین شیاری، کشف در اولین فاز استقراری دروازه 

Kleiss 1987: abb 5: 1 

، پخت مناسب، ضخامت خشن، مقطع یکدست، ساز چرخماسه، وچسباننده شن ۀقرمز، ماد ۀلبه، خمیر 4
 CA 131پوشش رقیق نخودی، کشف در اولین فاز استقراری دروازه جنوب شرقی در ترانشه 

Keall &Keall, 1981: fig 
8:11 

، پخت مناسب، ضخامت متوسط، مقطع یکدست، ساز چرخماسه، چسباننده شن ۀقرمز، ماد ۀلبه، خمیر 5
 BZ 131پوشش رقیق نخودی، تزئین کنده، کشف در دومین فاز استقراری دروازه جنوب شرقی در ترانشه 

Keall and Keall, 1981: fig 
17: 18-19 

، پخت مناسب، ضخامت متوسط، مقطع یکدست، ساز چرخماسه، وشن هچسبانند ۀقرمز، ماد ۀلبه، خمیر 6
 BZپوشش رقیق قرمز، تزئین شیاری کنده، کشف در دومین فاز استقراری دروازه جنوب شرقی در ترانشه 

131 

: تصویر 1392بخش و آذرنوش، تاج
1 :r ، 939: 1391خسروی و رشنو ،

 23: طرح 1379رهبر، ؛ 4طرح 
، پخت مناسب، ضخامت متوسط، مقطع یکدست، ساز چرخماسه، وچسباننده شن ۀنخودی، ماد ۀلبه، خمیر 7

 BZ 131نخودی، تزئین شیاری، کشف در سومین فاز استقراری دروازه جنوب شرقی در ترانشه  رقیق پوشش
 18و  7: طرح 1379رهبر، 

، پخت مناسب، ضخامت متوسط، مقطع یکدست، ساز چرخماسه، وچسباننده شن ۀقرمز، ماد ۀلبه، خمیر 8
 BZ 131پوشش رقیق نخودی، تزئین کنده، کشف در سومین فاز استقراری دروازه جنوب شرقی در ترانشه 

؛ 29و  10: طرح1379رهبر، 
Keall & Keall, 1981: fig 9: 
38 

 

 
محوطه و کشف احتمالی  آثار معماری درونازی بقایای زسجهت با ASTERدر تصویر  3به  4نسبت طیفی باندهای : 5تصویر 

 )تصویر از نگارندگان( ای معماری در بخش شمال غربیبقایاز برخی 
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