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فصلنامه

-مقاالت ارســالی می بایســت حاصل پژوهش های علمی نویســنده یا نویســندگان محترم در حوزۀ تاریخ و باستان شناســی مازندران 
باشد و پیش از این به چاپ نرسیده باشد.

کهن می باشد. -گسترۀ مازندران شامل حوزۀ جغرافیای فرهنگی و تاریخی مازندران 
گزارشی معذور است. -فصلنامه از پذیرش مقاالت با رویکردهای: مروری، توصیفی و 

کننده محتوا و ماهیت علمی - پژوهشی مقاله بوده و شامل بخش های زیر باشد: گویا و بیان  -عنوان مقاله می بایست 
کتابنامه )فهرســت منابع ومآخذ(، منابع  کلیدی، مقدمه، متن مقالــه، نتیجه گیری،  کلمــه(، واژگان  کثر 250  -چکیــدۀ فارســی )حدا

تصاویر و چکیدۀ انگلیسی.
کلمه باشد. کلمات هر مقاله می بایست 7000  کثر تعداد  -حدا

-ارجاعات مقاله باید با روش درون متنی و به صورت زیر آورده شود:
-)نــام خانوادگــی، ســال انتشــار: صفحــه(؛ مثــال: )ملــک شــهمیرزادی،1383: 38( در صــورت اســتفاده از منابــع چنــد جلــدی: )نام 

خانوادگی، سال انتشار: شماره جلد/شماره صفحه(؛ مثال: )ستوده، 583/4:1366(.
کلمات و یا آوانگاری آن، در پانویس آورده شود. ح واژگان و برابر انگلیسی  -ارجاعات توضیحی همانند شر

-کتاب نامه )فهرست منابع و مآخذ( هر مقاله به ترتیب حروف الفبا و به روش زیر نوشته شود:
کتاب. نام مترجم و یا مصحح. شــماره جلد.)در صورت چند جلدی بودن( شــماره چاپ.  -نام خانوادگی، نام. )ســال انتشــار(. نام 

محل انتشار: نام ناشر
-در صورت بهره گیری از مقاالت نشریات و فصلنامه های معتبر و پژوهشی، به روش زیر نوشته شود:

نام خانوادگی، نام. )ســال انتشــار(.»نام مقاله«. نام مترجم و یا نام مصحح. نام نشــریه. سال چندم انتشار. شماره نشریه. صفحات 
مقاله. محل انتشار.

گانه تدوین شود همانند: -در صورت استفاده از منابع دیگر زبان ها هر بخش جدا
الف( منابع فارسی؛ ب( منابع عربی؛ ج( منابع انگلیسی و...

که پیش ازاین در نشریات معتبر بین المللی منتشر شده است،  - ترجمه مقاالت علمی-پژوهشی از محققان ایرانی و خارجی برجسته 
به شــرط عدم انتشــار در نشــریات داخل کشــور پذیرفته  می شود. مترجمان محترم الزم اســت اصل مقاله و مجوز نویسنده یا نویسندگان 

مقاله را به همراه ترجمه برای فصلنامه ارسال نمایند.

شیوه نامه نگارش و تدوین 
مقاالت »فصلنامه تاریخ و 
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سخن مدیرمسئول

گستردگی و غنای فرهنگ و تمدن ایرا  ن زمین 
کهـــــن مازنـــــدران بـــــا همـــــان مرزهای  و خطـــــۀ 
انگیزش  تاریخی- فرهنگی و پیشـــــینۀ شگفت 
برکسی پوشیده نیســـــت. بی تردیدگام نهادن در 
وادی تحقیـــــق و پژوهش های باستان شناســـــی 
کاری است  وتاریخ در مازندران، دارالمرز ایران، 

دشوار و راهی است بی نهایت پرپیچ وخم.
پژوهش گران، در راه شـــــناخت و شناســـــاندن 
حوزۀ فرهنگی- تاریخی این ناحیه، با رنج های 
بی شـــــمار و تالش های فراوان بـــــه دنیای پر رمز 
که  و راز ادوار پیشـــــین ســـــرزمینی وارد می شوند 
کهن آن  هاله ای از افســـــانه ها و حکایت هـــــای 
گرفته اســـــت. از دیگر ســـــو همـــــواره نگران  را فرا
هجوم ســـــهمگین تخریب و نابودی آثار و اشیاء 
تاریخـــــی، نابودی خرده فرهنگ ها، ســـــنت ها و 
کهـــــن، ســـــطحی نگری و بهره گیری  آیین های 
عوامانـــــه از داده های تاریخ و باستان شناســـــی، 
فعالیت اندیشمند نمایان دروغین نیز باید باشند 
و به خون دل مســـــیر را دست در دست هم پیش 

ببرند.
خالصـــــه آن کـــــه در ایـــــن دریـــــای ژرف، آثـــــار 
کـــــه با سخت کوشـــــی و  و نوشـــــته های اینـــــان 
گون فراهم آمده است، چراغ راه  گونا تنگناهای 

حقیقت جویان و دانش دوستان  می شود.
برای گروه کوچک ما که این راه را با عشق آغاز 
کافی اســـــت تـــــا لبخند رضایت  کرده ایم، همین 
بنشیند بر جان تشـــــنگان دانش و حقیقت و ما 
کرده ایم به این  که ادای دینی  کنیم  احســـــاس 

شمایل زیبایی، مازندران بزرگ.
کوچکی اســـــت در راه نیل  گام  این فصل نامه 
کـــــه تحقیق، پایۀ  به این نکتۀ مهم و اساســـــی 
توسعۀ علمی است و مقدمه ای برای رسیدن به 

جایگاه واالتر دانش و علم در خطۀ زرین ما.

مهدی عابدینی عراقی

� سخن مدیر مسئول/ مهدی عابدینی عراقی/ 3

� بازخوانی دو روایت از ناصراالسالم ساروی دربارۀ امام زاده ابراهیم آمل و مشهدسر 
و سیدعمادالدین هزارجریبی/یوسف الهی/ 4-9

� بســـــامد نقش مایه های نمادین و هندســـــی و شـــــیوه  های اجرایی آن در تزیینات 
وابسته به معماری مازندران در دورۀ قاجار/ زهره ایزدی راد/ 10-25

� بررسی تحوالت طبقاتی مازندران در دورۀ پهلوی دوم/زمانه حسن نژاد/ 26-35
کاخ جهان  نمای  کاشـــــی  های  � تأثیر نقاشـــــی مکتـــــب اصفهان بر نقوش انســـــانی 

ح آباد/حکیمه رازقی منصور - باقر صلح جو/ 36-45 فر

� بررسی تحوالت مناصب محلی مازندران)والی، وکیل و وزیر(در عصر صفویه/علی 
رستم نژاد نشلی/ 46-53

 * Haspīn-raz یادداشت  هایی در باب آرشیوهای پهلوی: در جستجوی *هسپین رز �
و جغرافیای آرشیو تبرستان/ خداداد رضاخانی- ترجمه جواد لطفی نوذری/ 54-59

� نشانه ای از هنر سکایی در سوادکوه/مهدی عابدینی عراقی - عبدالرضا مهاجری نژاد/ 
60-71

� نگاهی به پیشـــــینۀ مدارس قدیمی و مکتب  خانه هـــــای مازندران در عصر قاجار/ 
کبر عنایتی/ 72-83 علی ا

� تحلیل یافته های باستان شـــــناختی محوطۀ معصومی آسیابســـــر/ سراله قاسمی 
گرجی- هادی میالدی- حکیمه رازقی منصور/ 84-93 کرمی  گرجی- علی 

� فرجام تقاضای تأسیس مدرسۀ عالی تجارت در بارفروش/شهرام قلی پور گودرزی/ 
94-101

کرچال/محمدکشاورز  کیجا کارکرد معماری غار- قلعه  � معرفی و بررسی ســـــاختار و 
دیوکالیی- روبرتو دان/ 102-111

کبر وحدتی/ 112-119 � عصرآهن شمال هیرکان/ الیویه لوکنت - ترجمه علی ا

کتاب تاریخ طبرســـــتان/ � درآمدی بر تاریخ  نگاری و تاریخ  نگری ابن  اســـــفندیار در 
سیدرحیم موسوی ساروی/ 120-129

�

فهرست مطالب
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معرفی و بررسی ساختار و کارکرد معماری 
غارـ قلعه کیجاکرچال

کشاورز دیوکالیی1    روبرتو دان 2 محمد 

) Sapienza University of Rome( کارشناس ارشد علوم مرمت ابنیه و آثار تاریخی. دانشگاه ساپینزا، رم،ایتالیا  - 1
.Tuscia Viterbo  سازمان تحقیقات فرهنگی مدیترانه و آسیا( ایتالیا، رم دانشگاه توشا ویتربو(ISMEO 2- دکترای باستان شناسی، دانشگاه ساپینزا روم،ایزمئو

3 - BIG WALL

�

چکیده
بقایای معماری در دل کوه ها و غارهای رشته کوه البرز، یادگار نوعی معماری با عنوان غارـ قلعه هستند که در طی قرن ها مخفی 
کوه ِسرِخل،  کرچال در ارتفاعات  گروه های صخره نوردی می توان به این سازه ها دسترسی یافت. غارکیجا بوده اند. امروزه تنها با 
نزدیک غار اســـــپهبد خورشید در شهرســـــتان ســـــوادکوه مازندران قرارداد. معماری منحصربه فرد موجود در داخل این غار، پالنی 
کاربری دقیق معماری داخل غار مشخص  که در برخی قسمت ها با تراش سقف و دیوارۀ طبیعی غار بناشد.  بیضوی شـــــکل دارد 
کارکرد غار بر اساس  کمان محلی؟ هدف این نوشتار معرفی و تبیین  گنجینه حا کردن  نیست: پناهگاه، نیایشگاه یا محل مخفی 

گونه شناسی معماری بیرون و درون غار می باشد.
این پژوهش با روش توصیفیـ  تحلیلی براساس داده هایی که به روش مشاهدۀ مستقیم و میدانی جمع آوری شد که درصدد پاسخ 

کوهنوردی و صخره نورد بیگ وال3 و َچکاد دعوت به همکاری شدند. گروه  ح شده بود. برای دسترسی به غار دو  به پرسش مطر
بر اســـــاس مشـــــاهدات نگارنده این بنای تاریخی از سه قسمت تشکیل شده اســـــت: 1ـ بنای بیرونی شامل صفه و پلکان. 2ـ دهانه 
کاوش های باستان شناسانه ممکن است وجوهی دیگر از معماری درونی غار از  غار.3ـ بنای درونی شـــــامل دو اتاق. در صورت انجام 

گردد. جمله طبقات یا اتاق های مخفی در بدنه غار مشخص 

کرچال. کیجا  کلیدی: غارـ قلعه، مازندران، سوادکوه،  واژگان 
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مقدمه
غارها اولین ســـــکونت گاه انســـــان از دورۀ پیش از تاریخ بودند. غارها، 
چـــــه در دورۀ تاریخی و چه پیش از تاریخ محل مناســـــبی برای اســـــتقرار 
بوده اند)Zuffi,2006:26( زیرا امکانات اصلی ســـــازه معماری مانند صفه 
و ســـــقف را به طور طبیعی داشـــــتند. بنابراین نیازی به محاسبات دقیق 
معماری نبود. از نگاه باستان شناسان، انسان ها ایده ساخت بنا را از غارها 

گرفتند. الهام 
کمربند از سوی  کاوش های انجام شـــــده در غارهای هوتو و  با توجه به 
»کارلتون کن«4 در شهرســـــتان بهشـــــهر و غار کمیشان در شهرستان نکا به 
 .)Zuffi,2006:27( عنوان محل سکونت انسان غارنشین یافت شده است
برخالف غار مورد مطالعه این نوشـــــتار، غارهای دشـــــت بـــــه راحتی قابل 

دسترسی هستند. 
کوه های جنوبی شهرســـــتان ســـــوادکوه، چند غارـ قلعـــــه وجود دارد  در 
که عبارتند از: اســـــپهبد خورشـــــید، تاق خانه، تاق طویله، تـــــاق فرامرز و 

کرچال.  غارکیجا
کرچال در منطقه دوآب از شهرستان سوادکوه و در فاصلۀ هفت  غارکیجا

کیلومتری شهر پل ســـــفید و حدود دوکیلومتری غار اسپهبد خورشید واقع 
کوه ِسرِخل با ارتفاع 2323 متر واقع شده است.  است. غار در سمت غربی 
ارتفاع غار از سطح آب های آزاد 1268 متر می باشد. این منطقه، صخره ای 
کرچال رو  و جنگلی بوده و با شـــــیب بین 65 تا 70 درجه است. دهانۀ غار 

به مغرب است)تصویر5، 6، 7، 8(. 
کرچال از ســـــوی، چنگیز شیخلی5  اولین مطالعۀ علمی بر روی غارکیجا
گزارش های وی در شـــــماره 35 مجله شـــــکار و طبیعت به  صورت گرفت. 
کنون هیچ مطالعه علمی  تاریخ مهرماه 1341 به چاپ رسید. پس از آن تا
که انگیزۀ  توسط باستان شناســـــان و معماران در غار صورت نگرفته است 

اصلی پژوهش و تدوین این مقاله شد.
کرچال و غار اســـــپهبد خورشید، دو »غارـ قلعه« مهم مازندران  کیجا غار 
که قدمت شان براساس بررســـــی های میدانی، در حوزۀ  به شـــــمار می آیند 
که دسترسی  معماری می تواند به اواخر ساسانیان برسد)تصویر1(. از آنجا
گروه های مرمتی و باستان شناسی هیچ  به غار مذکور بســـــیار دشوار است، 

بررسی ای بر روی این غار انجام نداده اند. 

کرچال. کیجا تصویر 1. سمت چپ  دهانه تاق اسپهبد خورشید و  سمت راست دهانه غار 

کاوش قرار داد. کمربند را مورد  که طی سال های 1949تا1951 غارهای هوتو و  کارلتون استیونزکن)1904- 1981م(.مردم شناس آمریکایی   -4
5- چنگیز 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 

گرفته است. ایران لقب 
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کرچال)1387(. کیجا  تصویر 3. نگارنده در حال صعود به دهانه غار 

کشاورز، مسعود مطیعی و محمد مقدم. کبر ابراهیم پور، سعید شریفی، محمد  کمیل قاسم پور، حدیث نظرزاده، مرحوم علی ا 6- داوود لشکری، 

تصویر4. جانمایی موقعیت منطقه در استان و سوادکوه

گروه بیگ وال و چکاد6. تصویر 2. دو عکس  از بیرون و داخل غار با اعضای 
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 وجهتسمیهوافسانههایغار
در منابع مکتـــــوب تاریخی از این غار ذکری نشده اســـــت اما در »تاریخ 
که محل اختفای  طبرســـــتان« ابن اســـــفندیار به غاری اشـــــاره  می شـــــود 
خانوادۀ اســـــپهبد خورشید بوده اســـــت. به نظر می رسد این دو غار محل 
ســـــکونت موقت خانوادۀ فرمانروای تبرســـــتان در هنگامۀ تهاجم اعراب 
بـــــود: »اصفهبد خورشـــــید جمله أعـــــّزه و اوالد و حرم را با دیگـــــر متعّلقان 
کوال،  کـــــه از خواّص و بطانه و معتمـــــدان او بودند با خزانه بـــــاالى دربند 
گرگیلی دز می گویند،  که این ســـــاعت آن را عایشـــــه  براه آرم طاقی اســـــت 
کرچال در تاریخ  برد«)ابن اســـــفندیار،1366: 176/1(. هر چند از غار کیجا
طبرســـــتان نامی به میان نیامده است اما گمان می رود که غارـ قلعه های 

این ناحیه پناهگاه این اسپهبد بوده باشد. 
گذشته  کوهنوردی دماوند به سال1340 در  گروه  بر اساس دیوار نوشتۀ 
  7(kījā kerchāl)کرچـــــال کیجا نیز این غار را با همین نام می شـــــناختند. 
از واژه های اصیل مازندرانی اســـــت. کیجا به معنای دختر جوان اســـــت و 
کارگاه ریســـــندگی سنتی است. ســـــتوده افسانۀ  مربوط به  گودال  کرچال، 
این غار را از زبان اهالی در اثر خود نقل کرده اســـــت: »در روزگاران گذشته، 
کســـــی بدان  که  که از آدمیان می ترســـــید در این غار  دختری از نژاد پریان 
کارش بافندگی بود  گزیده بود و برای سرگرمی  دسترسی نداشت مســـــکن 
و هنوز چوب های دســـــتگاه بافندگی او در جلوی غار افتاده است. شب ها 

گوسفندان خویش به این غار  روز شد و روزها شب تا روزی چوپانی همراه 
نزدیک شد و شکل و شمایل دختر را در دم غار دید و در دل عاشق او شد. 
روزهـــــا به پای غار می آمد و به نی زدن می    پرداخت تا ترس این پری پیکر 
کم کم به او نزدیک شد و ســـــر به شانه چوپان نهاد.  کم شـــــد و  از آدمیان 
چوپـــــان که دلبر را در اختیار خود دید، کام دل از او گرفت. دختر از شـــــور و 
کار گذشـــــته است و از هوش برفت.  کار از  هیجان عشـــــق به خود آمد دید 
گرفت تا به  که دامنش آلوده به خون بود بر دوش  چوپان جوان، دختر را 
ک دامنه غار،  کند. چند قطره از خون او بر خا آبی برساند و شست و شـــــو 
کنون در آنجاست یادگار آن  که ا ک ســـــرخی  نزدیک رودخانه ریخت و خا
است. سرانجام چوپان، دختر را به چشـــــمه ای می رساند و او را نظافت و 
ل و  طهارت می کند. این چشمه امروز به پری چشمه مشهور است و آب زال
گوارای آن به رودخانه تاالر می ریزد. دختر پس از بهوش آمدن رضایت داد 
که اهل شامرزا)شهمیرزاد(  که با پســـــر چوپان به خانه او برود. پسر چوپان 
بـــــود از دل و جان راضی شـــــد و قـــــدم در راه نهادند. راه دوآب شـــــامرزا از 
قدیمی ترین راه های این ناحیه اســـــت. هنوز به ســـــختون و بندهای کوه 
گذرگاه این راه باقی است. در پایان خود را به شامرزا  آثار چین و طاق های 
رسانیدند. در شامرزا تا امروز تیره ای به نام »آپری«8 هستند که بازماندگان 
نسل اینان هستند«)ستوده، 1366: 4/ 467-471(. بر همین اساس در 

ترانه  های محلی سوادکوه یک دوبیتی به این مضمون اشاره دارد.

تصویر 5 و 6. موقعیت غار در نزدیکی پادگان دوآب

کرچال از جاده سوادکوه.تصویر 7. دورنمای دهانه غار کیجا تصویر 8. دورنمای دیگر از دهانه غار 

کــه با »َل ِلــه وا« نواخته می شــود و از نظر مضمــون در توصیف دختران بافنــده در کارگاه های ســنتی جاجیم بافی اســت)نک: فرهنگ واژگان  7 - ایــن واژه در موســیقی بومــی مازنــدران نــام مقامــی اســت 
تبری،نصری اشرفی،1381(.

  8- āpary
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خ شمیرزاده ِبالره گل سر مسلمانون پریزاد باِلره                                  
ِته دندون صدف و سیم ماه پاره                     ِته دل آهن و فوالد ِبالره 

)باوند،1389: 88(

کرچال کیجا ویژگیهایغارقلعه
مســـــاحت غار120مترمربع می باشد. با این اندازه و حجم به نظر نمی رسد 
از آن برای مقاصد نظامی اســـــتفاده شـــــده باشـــــد. ســـــاختار آن بیشتر برای 
نگهداری اشـــــیای باارزش و یا مخفیگاه اســـــت. فضا سازی های موجود غار 
نشان می دهد که سازندگان از کمترین فضاها بهترین استفاده را برده اند. در 
حال حاضر هیچ اثری از سفال، وسایل تزیینی و ابزار جنگی دیده نمی شود. 
کاوش باستان شناســـــی  برای یافت هر ابزار و آثاری در غار نیاز به بررســـــی و 
گرفتن شرایط سخت دسترسی به داخل  گروه سنگ نوردی با در نظر  است. 
کوه و بعد فرود  غـــــار، بهترین راه برای ورود به داخل غـــــار را صعود به باالی 
کوه تا دهانۀ غار 24 متر می باشـــــد. گرفت. ارتفاع پای  به دهانه غار در نظر 

)تصویر9 و10(
 

کرچال آن را به  کیجا  برای بررسی و شـــــناخت بهتر مجموعه غارـ قلعه 
سه بخش ســـــازه های بیرونی غار، دهانۀ غار و ســـــازه معماری داخل غار 

کرده ایم.  تقسیم 

سازههایبیرونیغار
الف(ُصفه

که در واقع یک بستر  فاصله صفه تا دهانۀ غار24 متر اســـــت این صفه 
دســـــت ساز به صورت پی یک بنا می باشـــــد، به طول9/70 متر و عرض 5 
ک رس و الشـــــه ســـــنگ ساخته شده است.  گچ نیم کوب، خا متر با مالت 
بنابراین مســـــاحت این صفـــــه48/50 مترمربع می باشـــــد. صفه ها معموال 
گیری عناصر ایســـــتایی معماری، مانند دیوار ساخته می شوند،  برای قرار 
اما در حال حاضر هیچ اثری از دیوار و یا بقایای دیگر معماری بر روی این 
صفه وجود ندارد. این صفه سطح شیب دار 65 تا 70 درجه پای غار را به 
کوه  حداقل رسانده است. دو طرف این بستر به دو ضلع شمالی و جنوبی 

می رسد. رطوبت شـــــدید و حضور درخت بزرگ ترین آسیب را به بستر زده 
که نیاز به حفاظت و اســـــتحکام بخشی دارد. ارتفاع صفه در مرکز به 1/50 

متر می رسد. )تصویر11(
 

ب( پلکان 
بعـــــد از صفه بقایایی از یک پلـــــکان برای دسترســـــی از صفه به دهانه 
دیده می شـــــود ارتفاع هر پله به 1 تـــــا 1/5 متر می باشـــــد. ضخامت اندود 
سطوح پله ها مانند بناهای دیگر این منطقه به طور میانگین 5 سانتی متر 
است)تصویر12(. این ضخامت اندود در بناهای هلی چال در دوگل، قلعه 
چلدر ورســـــک، تلم ســـــنگ میورد، کنگلوی خطیرکوه، اسپهبد خورشید و 
ج رواتســـــر نیز دیده می شود. باتوجه به این که پلکان غار مدت ها پیش  بر
ویران شده، نســـــبت به دیگر فضاهای مشـــــابه  مانند غارهای مسکونی 
انســـــان پیـــــش از تاریخ و غارهای دســـــتکند، کمتر در معرض دســـــتبرد و 

تخریب قرارگرفته است.
در قســـــمتی از مسیر دسترسی به دهانه، دیوارهایی هشتی مانند وجود 

تصویر 11. دو عکس از صفه بنا شده در زیر دهانۀ غار تصویر 9. سعید شریفی اولین نفری که برای ایجاد کارگاه صخره نوردی به داخل غار وارد  می شود.

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



فصلنامه تاریخ و باستان شناسی مازندران 
سال نخست - شماره یکم

107

که فضاهایی برای دیدبانی بوده است. ارتفاع این  دارد. به نظر می رســـــد 
گچ نیم کوب، درصد  دیوارها در وضع موجود به 2 متر می رســـــند. از مالت 

ک رس و الشه سنگ برای ساخت دیوار استفاده شده است.   زیادی خا

 
دهانهغار

که فقط در سطح آن بقایای  ارتفاع دهانۀ غار حدود6/50 متر می باشد 
ساخت و ساز دیده می شود. طول این دهانه حدود4 متر است)تصویر13(. 

 
تنها عنصر برجای مانده در این نقطۀ غار، قطعه ســـــنگی شبیه سنگ 
که در حال حاضر  آســـــیاب اســـــت به قطر 55 و ضخامت 12ســـــانتی متر، 
خطر ســـــقوط آن از دهانه وجود دارد. منوچهر ســـــتوده)1366 :469/4( 
که مطمئنا درســـــت  و چنگیز شـــــیخلی آن را ســـــنگ آســـــیاب خواندنـــــد 
گردش پاشـــــنه و لوالی در را  کاربرد  نیســـــت. به نظر نگارنده، این سنگ 
داشته است)تصویر14(. پاشنه در بر روی سوراخ مرکزی این قطعه سنگ 
برای باز یا بســـــته شدن می چرخید. به نظر می رســـــد در تراس دهانه غار 
دروازه ای چوبی تعبیه شـــــده بوده و این سنگ در نقش گردش دهندۀ در 

غار عمل می کرد.

کرد و در  که در ســـــال 1340 چنگیز شـــــیخلی ترســـــیم   با توجه با پالنی 
مجله شکار و طبیعت به چاپ رسید)شـــــیخلی،1341 :36(، سنگ مورد 
کالهک زیرین غار بســـــیار جلوتر بوده اما در  که  بحث در جایـــــی قرار دارد 
که احتمال سقوط آن می رود.  پالن امروزی غار، سنگ در جایی قرار دارد 
کوچک شدن  این مسأله نشان می دهد تراس دهانه غار هر ساله در حال 
است. تصویرشـــــماره 15، تغییرات دهانه غار در مدت 48 سال از 1340 تا 

1388 را نشان می دهد.

تصویر12. بقایای مسیر پلکان بر روی دیوارۀ غربی

کرچال از بیرون و درون. کیجا  تصویر 13. نمایی از دهانه غار 

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

کف تا ســـــقف غار بین13 و14متر متغیر است. فضای داخلی غار  ارتفاع 
که اتاق ها نیز بر مبنای شکل طبیعی طراحی شده  به شکل بیضوی است 
اســـــت. به دلیل ریزش ســـــازه و وجود آوار به طور دقیـــــق تعداد اتاق های 
ساخته شده داخل مشخص نیست اما به نظر می رسد کل فضای معماری 
کل ســـــاختار ســـــازه ای با طول12/80و  مشـــــتمل بر دو اتاق بوده اســـــت. 
عرض7/20 متر، مساحتی برابر با 85 متر مربع از سطح غار را اشغال نموده 

است.)تصویر 16 و 17(

  بنای درونی با الشـــــه ســـــنگ و گچ نیم کوب ســـــاخته شـــــده اســـــت و 
ک رس به عنوان مالت، رنگ قرمـــــز زیبایی به خود  دلیل اســـــتفاده از خا
کننده یا دیوارهـــــای داخلی در وضع  گرفته اســـــت. ارتفاع تیغه هـــــای جدا
موجود به 180 ســـــانتی متر می رســـــد. در حال حاضر الوارهـــــای زیادی بر 
روی دیوارها و جاهای دیگر قلعه ریخته شـــــده است. این الوارها در واقع 
که به خاطـــــر ریزش باعث به  تیرهای افقی و عمودی ســـــقف  ســـــازه بود 
هم ریختگی بیشتر قســـــمت های درون غار و نابودی تیغه ها شده است. 
ضخامت این الوارها حدود 30 ســـــانتی متر و طـــــول آنها بین2/20 تا 5 متر 

متغیر است)تصویر 18(.

تصویر 15. تغییرات تراس دهانه غار در طول 48 سال.

تصویر 16. عکس پانوراما از معماری داخل غار

تصویر 17. بقایای دیگری از معماری درون غار.
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گزارش آقای چنگیز شـــــیخلی، 18 اصله تیـــــر چوبی در غار وجود   طبق 
داشـــــت. امروزه یکی از ایـــــن تیرها در پای دهانه غار دیده می شـــــود و 17 

اصله دیگر در درون غار موجود است. 
کوتاه ترین تیر  طول بلندترین تیر چوبی در وضـــــع موجود 5 متر و طول 
گنجشک«، »ِازدار«  چوبی2/20 می باشـــــد. به نظر می رسد از چوب »زبان 
یا »بلوط« باشند. این گونه درختان به دلیل مقاومت باال در سطح سلولی 
ماندگاری زیادی در طول ســـــال ها و قرن ها دارند، بـــــه این گونه درختان 
که یکی از دالیل  گویند  در التین »سنســـــیتیو«9  یا همان حساسیت دار می 
عمدۀ استفاده از چوب این گونه درختان به دلیل مقاومت باالی آنها است 
گویی در دورۀ باســـــتان نیز به این مســـــأله پی برده بودند. برای مثال  که 
درخت بلوط به دلیل انســـــجام در حلقه های سال شـــــماری اش مقاومت 
ع درختان مقاوم در استفاده  باالیی دارد، هم چنین زبان گنجشک که از نو
سازه ای هستند. این گونه چوب ها، به راحتی حلقه های سال شماری شان 
از بین نمی روند و به راحتی می توان برای مطالعات میکروســـــکپی از آنها 
ع تیرها در برخی از بناهای تاریخی منطقه  اســـــتفاده نمود. نمونه این نو
کنگلو، غار اســـــپهبد خورشـــــید و غار تاق خانه  مانند قلعه چهل در، قلعه 

وجود دارد)باوند،1398: 91(.
گیاه باستان شناسی  در غار اسپهبد خورشید)تصویرشماره1(،مطالعات 
بر روی چوب های داخل غار توســـــط یک تیم ایتالیایی از مؤسسه ایزمئو  
کستانتینی«10 انجام شد. آزمایش ها بر روی  به سرپرستی پروفسور »لورنزو 
گنجشک و  که دو نمونۀ آن درخت زبان  ســـــه نمونۀ چوب انجام شـــــده 

دیگری نیز بلوط بوده است. 
با توجه به پالن ترســـــیمی چنگیز شـــــیخلی در ســـــال 1340، برای هر 
اتـــــاق یک ورودی طراحی شـــــده بـــــود )شـــــیخلی،1341 :37(. در حال 
کامال نابود شـــــده اســـــت  حاضر ورودی مربوط به اتاق جنوبی)کوچکتر( 
و فقط ورودی اتاق بزرگتر یعنی شـــــمالی، قابل مشـــــاهده است. رطوبت 
زیاد، فشـــــارها تیرهای چوبی و آوار الشـــــه های ســـــنگ برخی از شواهد را 
کرده اســـــت. در حال حاضر فقط یک ورودی به اتاق شمالی وجود  نابود 
که عرض آن حدود 180 ســـــانتی متر اســـــت. منظور از این ورودی،  دارد 
که  که ما را به داخل غـــــار هدایت می کند. فضایی  فضای امروزی اســـــت 

تخریب شدید در آن به راحتی عرض ورودی را نشان نمی دهد. معماران 
متناســـــب با شـــــکل بیضوی، فضای معماری را با دیواری سرتاســـــری از 
کرده اند. ضخامت این دیوار سرتاسری در بیشتر  بدنه داخلی غار متمایز 
بخش ها به مانند ضخامت تمام دیوارهای داخلی، 70 سانتی متر است. 
هیچ اثری از در ورودی بنا دیده نمی شـــــود و دلیل آن هم ریزش ســـــقف 
ایـــــن بنا می باشـــــد. در داخل قلعه با بررســـــی های ســـــطحی، هیچ اثری 

از ســـــفال و یا ابزار دیده نشـــــد. در ســـــال 1340 در بخش مرکزی معماری 
که  گمانه ای 30 در40 ســـــانتی متر توســـــط چنگیز شیخلی زده شد  موجود 
کنده کاری  به نتیجه ای نرسیدند)شـــــیخلی،1341 :36(. در ســـــقف غار 
که از شواهد بر می آید، معماران تصمیم  ناتمامی دیده  می شـــــود. آن گونه 
کار به  گنبدی شـــــکل اجرا نمایند. این  داشـــــتند ســـــقف غار را به صورت 
گرفت و در مرکز سقف، دقیقا باالی  زیبایی در سمت جنوبی سقف انجام 
ورودی غار ناتمام ماند. تاق ایجاد شده را می توان به نوعی تاق جناغی 
گنبدی سقف احتمال استفاده از این غار را به  نامید)تصویر 19(. شـــــکل 

عنوان فضایی مذهبی تقویت می کند.
پالن بیضی شـــــکل ســـــاختمان داخلی غار با طـــــول 12/80 متر و عرض 
7/20 متر  و ارتفاع 13 متر می باشد. احتماال بنای درونی غار دو طبقه بوده 

کار رفته در سقف غار تصویر 18. الوارهای چوبی به 

تصویر 19. تراش سقف غار در سمت جنوبی

9 - Sensitive
10 - Lorenzo Costantini
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که در زیر وضع موجود این غار بقایایی  است. چنگیز شیخلی معتقد است 
کوه ساخته شده است. اما  که رو به پایین  باید وجود داشته باشد)همان(، 

کاوش انجام نگیرد، نمی توانیم این مسأله را قطعی بدانیم.  که  تا وقتی 
گونه قرینه ای در فضاهای معماری درون غار مشاهده نمی شود.  هیچ 
امـــــا نمی توان این ســـــاختمان را بی نظم بـــــه حســـــاب آورد. تمام اصول 
کاربری آن  ع  ســـــازه ای آن طبق منطق معماری زمان خود و بر اســـــاس نو
گردیده است. با اندازه گیری ارتفاع جداره های برجای مانده  پیاده و اجرا 
نیز می توان به تحلیل درســـــتی از معماری موجود در غار رســـــید. حدود 2 
که دور تا دور آن از آوار  کننده وســـــط بنا قابل رویت اســـــت  متر از تیغه جدا
کنار این دیوار بایستیم و ارتفاع تیغه را 3 متر فرض  گر در  پر شده اســـــت. ا
کنیـــــم، حدود 10 متر از ارتفاع غار تا ســـــقف خالی می مانـــــد.   این در حالی 
که در ســـــقف غار، تاقی دســـــتکند به عرض10 متر ایجاد شده است  است 
که به نظر می رســـــد نیمه کاره رها شده است. بنابراین می توان 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  
کف سازه اتاق های زیرزمینی نیز تعبیه  می شد. از طرفی ممکن اســـــت در 
کاوش باستان شناسانه نمی توان به طور قطع  شده بود. به هر حال بدون 

اظهار نظر نمود. 
گر مـــــالت و مصالح به کار رفتـــــه در غار مورد مطالعات آزمایشـــــگاهی  ا
گیـــــرد، با مقایســـــۀ تطبیقی نمونه هـــــا می توان به سبک شناســـــی  قرار 
معمـــــاری و معادن مصالح دســـــت یافت. برای مثال بـــــه دلیل فراوانی 
کرچال  کیجا  ک رس در »کوه ســـــرخل«، مالت استفاده شده در بنای  خا
گرفته اســـــت. هم چنین مطالعـــــات علمی بر روی  رنـــــگ قرمز به خـــــود 
کمک شـــــایانی به اقلیم شناســـــی و تغییرات جوی در سده های  مصالح 
گذشـــــته می کنـــــد)Keshavarz,2017: 20- 24(. در این گونـــــه بناها ما 
گرد در  به تعریف های خاصـــــی از عناصر معماری می رســـــیم. راه پله، پا 
مســـــیر رفت و آمد، ضخامت دیوارها، بحث های دینامیک و استاتیک 
در یک بنا که در 13 قرن پیش هوشـــــمندانه طراحی و اجراشـــــده اســـــت 

.)Keshavarz,2017:11(
عوامل آسیب زای این بنا شامل: 

- رطوبت شـــــدید حاصـــــل از مه و باران، که مالط موجود را به سســـــتی 
کشانده  است. 

- ریزش سقف بنای قلعه و فشار الوارها بر روی فضاهای موجود. 
- نابودی درهای ورودی اتاق ها. 

کل ساختار بنا فشار وارد می کند.  که بر  - حجم زیاد الشه سنگ ها 
- یادگاری نویسی بر روی دیواره غار توسط گروه های کوهنورد و سنگ نورد. 

کارکردغار پیشنهادهاییبرایبررسیوشناساییدقیقمعماریو
برای شـــــناخت دقیق معمـــــاری این اثر ارزشـــــمند نیاز بـــــه چند فصل 
کاوش به حفاظت و  کاوش های باستان شناســـــانه می باشد. مسلما بعد از 
مرمت نیاز می باشـــــد. به نظر نگارنده برای شـــــناخت بهتر این غار ـ قلعه 

فعالیت ها و اقدامات زیر پیشنهاد  می شود:
- باستان شناسی فرا منطقه ای)کوه ها و بخش های 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 

گمانه زنی در داخل غار   -
کامپیوتری مسیر رسیدن به دهانه.  - بازسازی 

- بازخوانی پالن 
- جابه جایی الوارها و الشه سنگ های به هم ریخته داخل غار. 

کل ساختار بنا در صفه و درون غار. - استحکام بخشی 
- اقدامات مرمتی 

بررسیوارزیابی
کرچال در 1386  کیجا  که از سوی نگارنده در غار ـ  با مطالعات میدانی 
انجام شده اســـــت به نظر می رسد این بنای تاریخی از سه قسمت تشکیل 

شده است:
1.بنای بیرونی شامل صفه و  پلکان.

2. دهانه غار.
3. بنای درونی شامل2 اتاق.

کاوش  برای شـــــناخت دقیـــــق مجموعه به ویـــــژه بنای درونی غـــــار به 
گروه مرمت نیاز اســـــت. عالوه بر این منابع  باستان شناســـــانه با همکاری 
گردند. بررســـــی منابع مکتوب تاریخی  مکتوب تاریخی نیز باید بررســـــی 
کارکرد غار اعم از مخفی گاه  شاید راه گشای پاسخ به پرسش هایی در مورد 
یا نیایشگاه باشد. شواهد شفاهی برای شناخت دقیق روایت های عامیانه 
گردد. عالوه  و افسانه های مربوط به این غار نیز باید جمع آوری و تدوین 
ع مصالـــــح به کار رفته  بـــــر این برای فهـــــم تاریخ احداث بنا و شـــــناخت نو
به آزمایشـــــگاه و همکاری متخصصان رشـــــته هایی نظیر زمین شناســـــی، 
گیاه باستان شناســـــی و بیوباستان شناسی نیاز است. تهیه  کانی شناسی، 
نمونه هـــــای مواد و مصالـــــح و آزمایش آن به تاریخ گـــــذاری دقیق این بنا 

کرد. کمک شایانی خواهد 
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