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سخن مدیرمسئول
گستردگی و غنای فرهنگ و تمدن ایرانزمین
و خطـــــۀ که ـ ــن مازن ـ ــدران ب ـ ــا هم ـ ــان مرزهای
تاریخی -فرهنگی و پیش ـ ــینۀ شگفت انگیزش
برکسی پوشیده نیس ـ ــت .بیتردیدگام نهادن در
وادی تحقی ـ ــق و پژوهشهای باستانشناس ـ ــی
وتاریخ در مازندران ،دارالمرز ایران ،کاری است
دشوار و راهی است بینهایت پرپیچوخم.
پژوهشگران ،در راه ش ـ ــناخت و شناس ـ ــاندن
حوزۀ فرهنگی -تاریخی این ناحیه ،با رنجهای
بیشـــــمار و تالشهای فراوان ب ـ ــه دنیای پر رمز
و راز ادوار پیش ـ ــین س ـ ــرزمینی وارد میشوند که
هالهای از افس ـ ــانهها و حکایته ـ ــای کهن آن
را فراگرفته اس ـ ــت .از دیگر س ـ ــو هم ـ ــواره نگران
هجوم س ـ ــهمگین تخریب و نابودی آثار و اشیاء
تاریخـــــی ،نابودی خردهفرهنگها ،س ـ ــنتها و
آیینهای که ـ ــن ،س ـ ــطحینگری و بهرهگیری
عوامانـــــه از دادههای تاریخ و باستانشناس ـ ــی،
فعالیت اندیشمند نمایان دروغین نیز باید باشند
و به خوندل مس ـ ــیر را دست در دست هم پیش
ببرند.
خالصــ ــه آنک ـ ــه در ای ـ ــن دری ـ ــای ژرف ،آث ـ ــار
و نوشـــــتههای این ـ ــان ک ـ ــه با سختکوش ـ ــی و
تنگناهای گوناگون فراهم آمده است ،چراغ راه
حقیقتجویان و دانش دوستانمیشود.
برای گروه کوچک ما که این راه را با عشق آغاز
کردهایم ،همین کافی اس ـ ــت ت ـ ــا لبخند رضایت
بنشیند بر جان تش ـ ــنگان دانش و حقیقت و ما
احســـــاس کنیم که ادای دینی کردهایم به این
شمایل زیبایی ،مازندران بزرگ.
این فصلنامه گام کوچکی اس ـ ــت در راه نیل
به این نکتۀ مهم و اساس ـ ــی ک ـ ــه تحقیق ،پایۀ
توسعۀ علمی است و مقدمهای برای رسیدن به
جایگاه واالتر دانش و علم در خطۀ زرین ما.
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معرفی و بررسی ساختار و کارکرد معماری
غارـ قلعهکیجاکرچال
محمد کشاورز دیوکالیی 1روبرتو دان

2

چکیده
بقایای معماری در دل کوهها و غارهای رشتهکوه البرز ،یادگار نوعی معماری با عنوان غارـ قلعه هستند که در طی قرنها مخفی
رخل،
بودهاند .امروزه تنها با گروههای صخرهنوردی میتوان به این سازهها دسترسی یافت .غارکیجاکرچال در ارتفاعات کوه ِس ِ
نزدیک غار اســـــپهبد خورشید در شهرســـــتان ســـــوادکوه مازندران قرارداد .معماری منحصربهفرد موجود در داخل این غار ،پالنی
بیضوی شـــــکل دارد که در برخی قسمتها با تراش سقف و دیوارۀ طبیعی غار بناشد .کاربری دقیق معماری داخل غار مشخص
نیست :پناهگاه ،نیایشگاه یا محل مخفی کردن گنجینه حاکمان محلی؟ هدف این نوشتار معرفی و تبیین کارکرد غار بر اساس
گونهشناسی معماری بیرون و درون غار میباشد.
این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی براساس دادههایی که به روش مشاهدۀ مستقیم و میدانی جمعآوری شد که درصدد پاسخ
به پرسش مطرح شده بود .برای دسترسی به غار دو گروه کوهنوردی و صخره نورد بیگ وال 3و َچکاد دعوت به همکاری شدند.
بر اســـــاس مشـــــاهدات نگارنده این بنای تاریخی از سه قسمت تشکیل شدهاس ـ ــت1 :ـ بنای بیرونی شامل صفه و پلکان2 .ـ دهانه
غار3.ـ بنای درونی شـــــامل دو اتاق .در صورت انجام کاوشهای باستانشناسانه ممکن است وجوهی دیگر از معماری درونی غار از
جمله طبقات یا اتاقهای مخفی در بدنه غار مشخص گردد.
واژگان کلیدی :غارـ قلعه ،مازندران ،سوادکوه ،کیجا کرچال.

 - 1کارشناس ارشد علوم مرمت ابنیه و آثار تاریخی .دانشگاه ساپینزا ،رم،ایتالیا () Sapienza University of Rome
 -2دکترای باستانشناسی ،دانشگاه ساپینزا روم،ایزمئو (ISMEOسازمان تحقیقات فرهنگی مدیترانه و آسیا) ایتالیا ،رم دانشگاه توشا ویتربو .Tuscia Viterbo
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مقدمه
غارها اولین س ـ ــکونتگاه انس ـ ــان از دورۀ پیش از تاریخ بودند .غارها،
چـــــه در دورۀ تاریخی و چه پیش از تاریخ محل مناس ـ ــبی برای اس ـ ــتقرار
بودهاند( )Zuffi,2006:26زیرا امکانات اصلی س ـ ــازه معماری مانند صفه
و ســـــقف را بهطور طبیعی داش ـ ــتند .بنابراین نیازی به محاسبات دقیق
معماری نبود .از نگاه باستانشناسان ،انسانها ایده ساخت بنا را از غارها
الهام گرفتند.
با توجه به کاوشهای انجام ش ـ ــده در غارهای هوتو و کمربند از سوی
«کارلتون کن» 4در شهرس ـ ــتان بهش ـ ــهر و غار کمیشان در شهرستان نکا به
عنوان محل سکونت انسان غارنشین یافت شدهاست (.)Zuffi,2006:27
برخالف غار مورد مطالعه این نوش ـ ــتار ،غارهای دش ـ ــت ب ـ ــه راحتی قابل
دسترسی هستند.
در کوههای جنوبی شهرس ـ ــتان س ـ ــوادکوه ،چند غارـ قلع ـ ــه وجود دارد
که عبارتند از :اس ـ ــپهبد خورش ـ ــید ،تاق خانه ،تاق طویله ،ت ـ ــاق فرامرز و
غارکیجاکرچال.
غارکیجاکرچال در منطقه دوآب از شهرستان سوادکوه و در فاصلۀ هفت

کیلومتری شهر پل س ـ ــفید و حدود دوکیلومتری غار اسپهبد خورشید واقع
رخل با ارتفاع  2323متر واقع شدهاست.
است .غار در سمت غربی کوه ِس ِ
ارتفاع غار از سطح آبهای آزاد  1268متر میباشد .این منطقه ،صخرهای
و جنگلی بوده و با ش ـ ــیب بین  65تا  70درجه است .دهانۀ غار کرچال رو
به مغرب است(تصویر.)8 ،7 ،6 ،5
5
اولین مطالعۀ علمی بر روی غارکیجاکرچال از ســـــوی ،چنگیز شیخلی
صورت گرفت .گزارشهای وی در ش ـ ــماره  35مجله شـــــکار و طبیعت به
تاریخ مهرماه  1341به چاپ رسید .پس از آن تاکنون هیچ مطالعه علمی
توسط باستانشناس ـ ــان و معماران در غار صورت نگرفته است که انگیزۀ
اصلی پژوهش و تدوین این مقاله شد.
غار کیجاکرچال و غار اس ـ ــپهبد خورشید ،دو «غارـ قلعه» مهم مازندران
ب هش ـ ــمار میآیند که قدمتشان براساس بررس ــــیهای میدانی ،در حوزۀ
معماری میتواند به اواخر ساسانیان برسد(تصویر .)1از آنجاکه دسترسی
به غار مذکور بس ـ ــیار دشوار است ،گروههای مرمتی و باستانشناسی هیچ
بررسیای بر روی این غار انجام ندادهاند.

تصویر  .1سمت چپ دهانه تاق اسپهبد خورشید و سمت راست دهانه غار کیجاکرچال.
 -4کارلتون استیونزکن(1981 -1904م).مردم شناس آمریکایی که طی سالهای 1949تا 1951غارهای هوتو و کمربند را مورد کاوش قرار داد.
 -5چنگیز شــیخلی متولد1306شهرســتان مشــهد و از غارنوردان مشــهور ایرانی که در سال1325هیأت غارنوردی ایران را تأسیس کرد و حدود 500غار را کشف کرده است وی به همین دلیل پدرغارشناسی
ایران لقب گرفته است.
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تصویر  .2دو عکس از بیرون و داخل غار با اعضای گروه بیگ وال و چکاد.6

تصویر  .3نگارنده در حال صعود به دهانه غار کیجا کرچال(.)1387

تصویر .4جانمایی موقعیت منطقه در استان و سوادکوه

 -6داوود لشکری ،کمیل قاسم پور ،حدیث نظرزاده ،مرحوم علی اکبر ابراهیم پور ،سعید شریفی ،محمد کشاورز ،مسعود مطیعی و محمد مقدم.
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تصویر  5و  .6موقعیت غار در نزدیکی پادگان دوآب

تصویر  .7دورنمای دهانه غار

وجه تسمیه و افسانههای غار
در منابع مکتـــــوب تاریخی از این غار ذکری نشدهاســـــت اما در «تاریخ
طبرســـــتان» ابناســـــفندیار به غاری اشـــــارهمیشـــــود که محل اختفای
خانوادۀ اســـــپهبد خورشید بوده اســـــت .به نظر میرسد این دو غار محل
ســـــکونت موقت خانوادۀ فرمانروای تبرســـــتان در هنگامۀ تهاجم اعراب
ّ
بـــــود« :اصفهبد خورشـــــید جمله ّ
أعـــــزه و اوالد و حرم را با دیگـــــر متعلقان
ّ
خواص و بطانه و معتمـــــدان او بودند با خزانه بـــــاالى دربند کوال،
کـــــه از
براه آرم طاقى اســـــت که این ســـــاعت آنرا عایشـــــه گرگیلى دز میگویند،
برد»(ابناســـــفندیار .)176/1 :1366،هر چند از غار کیجاکرچال در تاریخ
طبرســـــتان نامی به میان نیامده است اما گمان میرود که غارـ قلعههای
این ناحیه پناهگاه این اسپهبد بوده باشد.
بر اساس دیوار نوشتۀ گروه کوهنوردی دماوند به سال 1340در گذشته
7
یش ـ ــناختند .کیجاکرچ ـ ــال()kījā kerchāl
نیز این غار را با همین نام م 
از واژههای اصیل مازندرانی اس ـ ــت .کیجا به معنای دختر جوان اس ـ ــت و
کرچال ،گودال کارگاه ریس ـ ــندگی سنتی است .س ـ ــتوده افسان ۀ مربوط به
این غار را از زبان اهالی در اثر خود نقل کرده اس ـ ــت« :در روزگاران گذشته،
دختری از نژاد پریان که از آدمیان میترس ـ ــید در این غار که کس ـ ــی بدان
دسترسی نداشت مس ـ ــکن گزیده بود و برای سرگرمی کارش بافندگی بود
و هنوز چوبهای دس ـ ــتگاه بافندگی او در جلوی غار افتاده است .شبها

تصویر  .8دورنمای دیگر از دهانه غار کیجاکرچال از جاده سوادکوه.

روز شد و روزها شب تا روزی چوپانی همراه گوسفندان خویش به این غار
نزدیک شد و شکل و شمایل دختر را در دم غار دید و در دل عاشق او شد.
روزه ـ ــا به پای غار میآمد و به نی زدن میپرداخت تا ترس این پری پیکر
از آدمیان کم ش ـ ــد و کمکم به او نزدیک شد و ســـــر به شانه چوپان نهاد.
چوپ ـ ــان که دلبر را در اختیار خود دید ،کام دل از او گرفت .دختر از شـــــور و
هیجان عش ـ ــق به خود آمد دید کار از کار گذش ـ ــته است و از هوش برفت.
چوپان جوان ،دختر را که دامنش آلوده به خون بود بر دوش گرفت تا به
آبی برساند و شست و ش ـ ــو کند .چند قطره از خون او بر خاک دامنه غار،
نزدیک رودخانه ریخت و خاک س ـ ــرخی که اکنون در آنجاست یادگار آن
است .سرانجام چوپان ،دختر را به چش ـ ــمهای میرساند و او را نظافت و
طهارت میکند .این چشمه امروز به پری چشمه مشهور است و آب زالل و
گوارای آن به رودخانه تاالر میریزد .دختر پس از بهوش آمدن رضایت داد
که با پس ـ ــر چوپان به خانه او برود .پسر چوپان که اهل شامرزا(شهمیرزاد)
ب ـ ــود از دل و جان راضی ش ـ ــد و ق ـ ــدم در راه نهادند .راه دوآب شـــــامرزا از
قدیمیترین راههای این ناحیه اس ـ ــت .هنوز به ســـــختون و بندهای کوه
آثار چین و طاقهای گذرگاه این راه باقی است .در پایان خود را به شامرزا
رسانیدند .در شامرزا تا امروز تیرهای به نام «آپری» 8هستند که بازماندگان
نسل اینان هستند»(ستوده .)471-467 /4 :1366 ،بر همین اساس در
ترانههای محلی سوادکوه یک دوبیتی به این مضمون اشاره دارد.

َ
 - 7ایــن واژه در موســیقی بومــی مازنــدران نــام مقامــی اســت کــه با «ل ِلــه وا» نواخته می شــود و از نظر مضمــون در توصیف دختران بافنــده در کارگاههای ســنتی جاجیم بافی اســت(نک :فرهنگ واژگان
تبری،نصری اشرفی.)1381،
8- āpary
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مسلمانون پریزاد ِبلره
ِته دندون صدف و سیم ماه پاره

گل سرخ شمیرزاده ِبالره
ِته دل آهن و فوالد ِبالره
(باوند)88 :1389،

ویژگیهای غار قلعه کیجاکرچال
مس ـ ــاحت غار120مترمربع میباشد .با این اندازه و حجم به نظر نمیرسد
از آن برای مقاصد نظامی اس ـ ــتفاده ش ـ ــده باش ـ ــد .س ـ ــاختار آن بیشتر برای
نگهداری اش ـ ــیای باارزش و یا مخفیگاه اس ـ ــت .فضا سازیهای موجود غار
نشان میدهد که سازندگان از کمترین فضاها بهترین استفاده را بردهاند .در
حال حاضر هیچ اثری از سفال ،وسایل تزیینی و ابزار جنگی دیده نمیشود.
برای یافت هر ابزار و آثاری در غار نیاز به بررس ـ ــی و کاوش باستانشناس ـ ــی
است .گروه سنگ نوردی با در نظر گرفتن شرایط سخت دسترسی به داخل
غ ـ ــار ،بهترین راه برای ورود به داخل غ ـ ــار را صعود به باالی کوه و بعد فرود
به دهانه غار در نظر گرفت .ارتفاع پای کوه تا دهانۀ غار  24متر میباش ـ ــد.
(تصویر 9و)10
برای بررسی و ش ـ ــناخت بهتر مجموعه غارـ قلعه کیجا کرچال آن را به
سه بخش س ـ ــازههای بیرونی غار ،دهانۀ غار و س ـ ــازه معماری داخل غار
تقسیم کردهایم.
سازههای بیرونی غار
ُ
الف)صفه
فاصله صفه تا دهانۀ غار 24متر اس ـ ــت این صفه که در واقع یک بستر
دســـــت ساز بهصورت پی یک بنا میباش ـ ــد ،به طول 9/70متر و عرض 5
متر با مالت گچ نیمکوب ،خاک رس و الش ـ ــه س ـ ــنگ ساخته شده است.
بنابراین مس ـ ــاحت این صف ـ ــه 48/50مترمربع میباش ـ ــد .صفهها معموال
برای قرار گیری عناصر ایس ـ ــتایی معماری ،مانند دیوار ساخته می شوند،
اما در حال حاضر هیچ اثری از دیوار و یا بقایای دیگر معماری بر روی این
صفه وجود ندارد .این صفه سطح شیب دار  65تا  70درجه پای غار را به
حداقل رسانده است .دو طرف این بستر به دو ضلع شمالی و جنوبی کوه

تصویر  .9سعید شریفی اولین نفری که برای ایجاد کارگاه صخره نوردی به داخل غار واردمیشود.

تصویر  .10دهانه و فرود از دهانه تا صفه ساخته شده زیر غار به فاصله حدود  24متر

میرسد .رطوبت ش ـ ــدید و حضور درخت بزرگترین آسیب را به بستر زده
که نیاز به حفاظت و اس ـ ــتحکام بخشی دارد .ارتفاع صفه در مرکز به 1/50
متر می رسد( .تصویر)11
ب) پلکان
بع ـ ــد از صفه بقایایی از یک پل ـ ــکان برای دسترســـــی از صفه به دهانه
دیده میش ـ ــود ارتفاع هر پله به  1ت ـ ــا  1/5متر میباشـــــد .ضخامت اندود
سطوح پلهها مانند بناهای دیگر این منطقه بهطور میانگین  5سانتیمتر
است(تصویر .)12این ضخامت اندود در بناهای هلیچال در دوگل ،قلعه
چلدر ورس ـ ــک ،تلم س ـ ــنگ میورد ،کنگلوی خطیرکوه ،اسپهبد خورشید و
برج رواتس ـ ــر نیز دیده میشود .باتوجه به اینکه پلکان غار مدتها پیش
ویران شده ،نس ـ ــبت به دیگر فضاهای مش ـ ــابه مانند غارهای مسکونی
انس ـ ــان پی ـ ــش از تاریخ و غارهای دس ـ ــتکند ،کمتر در معرض دســـــتبرد و
تخریب قرارگرفته است.
در قس ـ ــمتی از مسیر دسترسی به دهانه ،دیوارهایی هشتی مانند وجود

تصویر  .11دو عکس از صفه بنا شده در زیر دهانۀ غار
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دارد .به نظر میرس ـ ــد که فضاهایی برای دیدبانی بوده است .ارتفاع این
دیوارها در وضع موجود به  2متر میرس ـ ــند .از مالت گچ نیمکوب ،درصد
زیادی خاک رس و الشه سنگ برای ساخت دیوار استفاده شدهاست.

با توجه با پالنی که در س ـ ــال  1340چنگیز شـــــیخلی ترســـــیم کرد و در
مجله شکار و طبیعت به چاپ رسید(ش ـ ــیخلی ،)36: 1341،سنگ مورد
بحث در جای ـ ــی قرار دارد که کالهک زیرین غار بســـــیار جلوتر بوده اما در
پالن امروزی غار ،سنگ در جایی قرار دارد که احتمال سقوط آن میرود.
این مسأله نشان میدهد تراس دهانه غار هر ساله در حال کوچک شدن
است .تصویرش ـ ــماره  ،15تغییرات دهانه غار در مدت  48سال از  1340تا
 1388را نشان میدهد.

تصویر .12بقایای مسیر پلکان بر روی دیوارۀ غربی

دهانه غار
ارتفاع دهانۀ غار حدود 6/50متر میباشد که فقط در سطح آن بقایای
ساختوساز دیده میشود .طول این دهانه حدود 4متر است(تصویر.)13
تنها عنصر برجای مانده در این نقطۀ غار ،قطعه س ـ ــنگی شبیه سنگ
آســـــیاب اســ ــت به قطر  55و ضخامت 12س ـ ــانتیمتر ،که در حال حاضر
خطر ســـــقوط آن از دهانه وجود دارد .منوچهر س ـ ــتوده()469/4: 1366
و چنگیز شـــــیخلی آن را س ـ ــنگ آس ـ ــیاب خواندن ـ ــد که مطمئنا درس ـ ــت
نیســـــت .به نظر نگارنده ،این سنگ کاربرد گردش پاش ـ ــنه و لوالی در را
داشتهاست(تصویر .)14پاشنه در بر روی سوراخ مرکزی این قطعه سنگ
برای باز یا بس ـ ــته شدن میچرخید .به نظر میرس ـ ــد در تراس دهانه غار
دروازهای چوبی تعبیه ش ـ ــده بوده و این سنگ در نقش گردش دهندۀ در
غار عمل میکرد.

تصویر  .14بقایای سنگی تراش خورده در دهانۀ غار ،که به اشتباه نام سنگ آسیاب بر آن نهادند.

تصویر  .13نمایی از دهانه غار کیجا کرچال از بیرون و درون.
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تصویر  .15تغییرات تراس دهانه غار در طول  48سال.

سازۀ معماری درون غار
ارتفاع کف تا س ـ ــقف غار بین 13و14متر متغیر است .فضای داخلی غار
به شکل بیضوی است که اتاقها نیز بر مبنای شکل طبیعی طراحی شده
اســـــت .به دلیل ریزش س ـ ــازه و وجود آوار بهطور دقی ـ ــق تعداد اتاقهای
ساخته شده داخل مشخص نیست اما به نظر میرسد کل فضای معماری
مشـــــتمل بر دو اتاق بودهاس ـ ــت .کل س ـ ــاختار س ـ ــازهای با طول12/80و
عرض 7/20متر ،مساحتی برابر با  85متر مربع از سطح غار را اشغال نموده
است(.تصویر  16و )17

بنای درونی با الش ـ ــه س ـ ــنگ و گچ نیمکوب ســـــاخته شـــــده اســـــت و
دلیل اس ـ ــتفاده از خاک رس بهعنوان مالت ،رنگ قرمـــــز زیبایی به خود
گرفتهاسـ ـــت .ارتفاع تیغهه ـ ــای جداکننده یا دیوارهـــــای داخلی در وضع
موجود به  180س ـ ــانتیمتر میرس ـ ــد .در حال حاضر الوارهـــــای زیادی بر
روی دیوارها و جاهای دیگر قلعه ریخته ش ـ ــده است .این الوارها در واقع
تیرهای افقی و عمودی س ـ ــقف س ـ ــازه بود که به خاطـــــر ریزش باعث به
هم ریختگی بیشتر قس ـ ــمتهای درون غار و نابودی تیغهها شده است.
ضخامت این الوارها حدود  30س ـ ــانتیمتر و ط ـ ــول آنها بین 2/20تا  5متر
متغیر است(تصویر .)18

تصویر  .16عکس پانوراما از معماری داخل غار

تصویر  .17بقایای دیگری از معماری درون غار.
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تصویر  .18الوارهای چوبی به کار رفته در سقف غار

طبق گزارش آقای چنگیز ش ـ ــیخلی 18 ،اصله تی ـ ــر چوبی در غار وجود
یش ـ ــود و 17
داشـــــت .امروزه یکی از ای ـ ــن تیرها در پای دهانه غار دیده م 
اصله دیگر در درون غار موجود است.
طول بلندترین تیر چوبی در وض ـ ــع موجود  5متر و طول کوتاهترین تیر
چوبی 2/20میباش ـ ــد .به نظر میرسد از چوب «زبان گنجشک»«ِ ،ازدار»
یا «بلوط» باشند .اینگونه درختان به دلیل مقاومت باال در سطح سلولی
ماندگاری زیادی در طول س ـ ــالها و قرنها دارند ،ب ـ ــه اینگونه درختان
در التین «سنس ـ ــیتیو» 9یا همان حساسیتدار می گویند که یکی از دالیل
عمدۀ استفاده از چوب اینگونه درختان به دلیل مقاومت باالی آنها است
که گویی در دورۀ باس ـ ــتان نیز به این مس ـ ــأله پی برده بودند .برای مثال
درخت بلوط به دلیل انس ـ ــجام در حلقههای سالش ـ ــماریاش مقاومت
باالیی دارد ،همچنین زبان گنجشک که از نوع درختان مقاوم در استفاده
سازهای هستند .اینگونه چوبها ،به راحتی حلقههای سالشماریشان
از بین نمیروند و به راحتی میتوان برای مطالعات میکروس ـ ــکپی از آنها
اســـــتفاده نمود .نمونه این نوع تیرها در برخی از بناهای تاریخی منطقه
مانند قلعه چهل در ،قلعه کنگلو ،غار اس ـ ــپهبد خورش ـ ــید و غار تاق خانه
وجود دارد(باوند.)91 :1398،
در غار اسپهبد خورشید(تصویرشماره،)1مطالعات گیاه باستانشناسی
بر روی چوبهای داخل غار توس ـ ــط یک تیم ایتالیایی از مؤسسه ایزمئو
به سرپرستی پروفسور «لورنزو کستانتینی» 10انجام شد .آزمایشها بر روی
ســـــه نمونۀ چوب انجام ش ـ ــده که دو نمونۀ آن درخت زبان گنجشک و
دیگری نیز بلوط بودهاست.
با توجه به پالن ترســـــیمی چنگیز شـــــیخلی در ســـــال  ،1340برای هر
اتـــــاق یک ورودی طراحی شـــــده بـــــود (شـــــیخلی .)37: 1341،در حال
حاضر ورودی مربوط به اتاق جنوبی(کوچکتر) کامال نابود شـــــده اســـــت
و فقط ورودی اتاق بزرگتر یعنی شـــــمالی ،قابل مشـــــاهده است .رطوبت
زیاد ،فشـــــارها تیرهای چوبی و آوار الشـــــههای ســـــنگ برخی از شواهد را
نابود کرده اســـــت .در حال حاضر فقط یک ورودی به اتاق شمالی وجود
دارد که عرض آن حدود  180ســـــانتیمتر اســـــت .منظور از این ورودی،
فضای امروزی اســـــت که ما را به داخل غـــــار هدایت میکند .فضایی که

تخریب شدید در آن به راحتی عرض ورودی را نشان نمیدهد .معماران
متناســـــب با شـــــکل بیضوی ،فضای معماری را با دیواری سرتاســـــری از
بدنه داخلی غار متمایز کردهاند .ضخامت این دیوار سرتاسری در بیشتر
بخشها به مانند ضخامت تمام دیوارهای داخلی 70 ،سانتیمتر است.
هیچ اثری از در ورودی بنا دیدهنمیشـــــود و دلیل آن هم ریزش ســـــقف
ایـــــن بنا میباشـــــد .در داخل قلعه با بررســـــیهای ســـــطحی ،هیچ اثری

تصویر  .19تراش سقف غار در سمت جنوبی

از ســـــفال و یا ابزار دیدهنشـــــد .در ســـــال  1340در بخش مرکزی معماری
موجود گمانهای  30در 40ســـــانتیمتر توســـــط چنگیز شیخلی زدهشد که
به نتیجهای نرسیدند(شـــــیخلی .)36: 1341،در ســـــقف غار کندهکاری
ناتمامی دیده میشـــــود .آنگونه که از شواهد بر میآید ،معماران تصمیم
داشـــــتند ســـــقف غار را بهصورت گنبدی شـــــکل اجرا نمایند .این کار به
زیبایی در سمت جنوبی سقف انجام گرفت و در مرکز سقف ،دقیقا باالی
ورودی غار ناتمام ماند .تاق ایجاد شده را میتوان به نوعی تاق جناغی
نامید(تصویر  .)19شـــــکل گنبدی سقف احتمال استفاده از این غار را به
عنوان فضایی مذهبی تقویت میکند.
پالن بیضی ش ـ ــکل س ـ ــاختمان داخلی غار با ط ـ ــول  12/80متر و عرض
 7/20متر و ارتفاع  13متر میباشد .احتماال بنای درونی غار دو طبقه بوده
9 - Sensitive
10 - Lorenzo Costantini
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است .چنگیز شیخلی معتقد است که در زیر وضع موجود این غار بقایایی
باید وجود داشته باشد(همان) ،که رو به پایین کوه ساخته شده است .اما
تا وقتی که کاوش انجام نگیرد ،نمیتوانیم این مسأله را قطعی بدانیم.
هیچ گونه قرینهای در فضاهای معماری درون غار مشاهده نمیشود.
امـــــا نمیتوان این س ـ ــاختمان را بینظم ب ـ ــه حس ـ ــاب آورد .تمام اصول
ســـــازهای آن طبق منطق معماری زمان خود و بر اس ـ ــاس نوع کاربری آن
پیاده و اجرا گردیده است .با اندازهگیری ارتفاع جدارههای برجای مانده
نیز میتوان به تحلیل درس ـ ــتی از معماری موجود در غار رس ـ ــید .حدود 2
متر از تیغه جداکننده وس ـ ــط بنا قابل رویت اس ـ ــت که دور تا دور آن از آوار
پر شدهاســـــت .اگر در کنار این دیوار بایستیم و ارتفاع تیغه را  3متر فرض
کنیـــــم ،حدود  10متر از ارتفاع غار تا س ـ ــقف خالی میمان ـ ــد .این در حالی
است که در س ـ ــقف غار ،تاقی دس ـ ــتکند به عرض 10متر ایجاد شدهاست
که به نظر میرس ـ ــد نیمهکاره رها شده است .بنابراین میتوان حدس زد،
بنای درون غار دوطبقه بوده که بخشی از تیرهای چوبی موجود در سقف
آن بود .شـــــاید از تیرها در چهارچوب ساختمان برای تقسیم نیرو استفاده
میشد .از طرفی ممکن اس ـ ــت در کف سازه اتاقهای زیرزمینی نیز تعبیه
شدهبود .به هر حال بدون کاوش باستانشناسانه نمیتوان بهطور قطع
اظهار نظر نمود.
ا گر مـــــات و مصالح بهکار رفتـــــه در غار مورد مطالعات آزمایشـــــگاهی
قرار گیـــــرد ،با مقایســـــۀ تطبیقی نمونههـــــا میتوان به سبکشناســـــی
معمـــــاری و معادن مصالح دســـــت یافت .برای مثال بـــــه دلیل فراوانی
خاک رس در «کوه ســـــرخل» ،مالت استفاده شده در بنای کیجا کرچال
رنـــــگ قرمز به خـــــود گرفته اســـــت .همچنین مطالعـــــات علمی بر روی
مصالح کمک شـــــایانی به اقلیمشناســـــی و تغییرات جوی در سدههای
گذشـــــته میکنـــــد( .)Keshavarz,2017: 20- 24در اینگونـــــه بناها ما
به تعریفهای خاصـــــی از عناصر معماری میرســـــیم .راه پله ،پا گرد در
مســـــیر رفت و آمد ،ضخامت دیوارها ،بحثهای دینامیک و استاتیک
در یک بنا که در  13قرن پیش هوشـــــمندانه طراحی و اجراشـــــده اســـــت
(.)Keshavarz,2017:11
عوامل آسیب زای این بنا شامل:
 رطوبت ش ـ ــدید حاص ـ ــل از مه و باران ،که مالط موجود را به سس ـ ــتیکشاندهاست.
 ریزش سقف بنای قلعه و فشار الوارها بر روی فضاهای موجود. نابودی درهای ورودی اتاقها. حجم زیاد الشه سنگها که بر کل ساختار بنا فشار وارد میکند. -یادگاری نویسی بر روی دیواره غار توسط گروههای کوهنورد و سنگ نورد.

پیشنهادهایی برای بررسی و شناسایی دقیق معماری و کارکرد غار
برای ش ـ ــناخت دقیق معم ـ ــاری این اثر ارزشـــــمند نیاز بـــــه چند فصل
کاوشهای باستانشناس ـ ــانه میباشد .مسلما بعد از کاوش به حفاظت و
مرمت نیاز میباش ـ ــد .به نظر نگارنده برای ش ـ ــناخت بهتر این غار ـ قلعه
فعالیتها و اقدامات زیر پیشنهادمیشود:
 باستانشناسی فرا منطقهای(کوهها و بخشهای دیگر منطقه) شناخت و ترمیم مسیر رسیدن به صفه. تعبیه نردبان یا مرمت و احیای پلکان. نقشه برداری و توپوگرافی و عکس برداری از منطقه و غار. شناسایی مصالح گمانهزنی در داخل غار بازسازی کامپیوتری مسیر رسیدن به دهانه. بازخوانی پالن جابهجایی الوارها و الشه سنگهای به هم ریخته داخل غار. استحکام بخشی کل ساختار بنا در صفه و درون غار. اقدامات مرمتیبررسی و ارزیابی
با مطالعات میدانی که از سوی نگارنده در غار ـ کیجا کرچال در 1386
انجام شدهاس ـ ــت به نظر میرسد این بنای تاریخی از سه قسمت تشکیل
شدهاست:
.1بنای بیرونی شامل صفه و پلکان.
 .2دهانه غار.
 .3بنای درونی شامل 2اتاق.
برای ش ـ ــناخت دقی ـ ــق مجموعه بهوی ـ ــژه بنای درونی غـــــار به کاوش
باستانشناس ـ ــانه با همکاری گروه مرمت نیاز اســـــت .عالوه بر این منابع
مکتوب تاریخی نیز باید بررس ـ ــی گردند .بررس ـ ــی منابع مکتوب تاریخی
شاید راهگشای پاسخ به پرسشهایی در مورد کارکرد غار اعم از مخفیگاه
یا نیایشگاه باشد .شواهد شفاهی برای شناخت دقیق روایتهای عامیانه
و افسانههای مربوط به این غار نیز باید جمعآوری و تدوین گردد .عالوه
ب ـ ــر این برای فه ـ ــم تاریخ احداث بنا و ش ـ ــناخت نوع مصالـــــح بهکار رفته
به آزمایشــ ــگاه و همکاری متخصصان رش ـ ــتههایی نظیر زمینشناســـــی،
کانیشناسی ،گیاه باستانشناس ـ ــی و بیوباستانشناسی نیاز است .تهیه
نمونهه ـ ــای مواد و مصال ـ ــح و آزمایش آن به تاریخگـــــذاری دقیق این بنا
کمک شایانی خواهد کرد.
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