
  

  

  

  

  

  اكوي جغرافيايي ايران -يادمان باستاني ، رودخانةدژ قلع

  

  دكتر بهمن رمضاني

   استاديار دانشگاه آزاد اسالمي رشت

  

  

  مقدمه

 كه در استمانده از دوران قديم در ايران  هاي باقي ترين قلعه گر رودخان يكي از بزةدژ قلع

 متر از سطح ٧٠٠رتفاع حدود  ا جنگلي با- كوهستانيمنطقةغربي شهرستان فومن در يك  جنوب

از تاريخ دقيق ساخت آن اطالعي نيست ولي چندين بار مرمت و  .درياي آزاد قرار گرفته است

  .بازسازي و مورد استفاده قرارگرفته است

 تاريخي و ةدكتر ستوده با مشاهدات ميداني و اسنادي در مورد سابق و خوچكو، رابينو  

در حال حاضر  موجود ةترين نوشت اند كه كامل نجام داده مطالعاتي شايسته ا،قلعهمشخصات 

  .باشد ميمطالعات دكتر ستوده 

 رودخان با توجه به ةاكوتوريستي از قلع - اقتصادية حاضر جهت استفادةتحقيق و مطالع  

 ، تا با شناخت پارامترهاي آب و هوايي و جغرافيايياستاكو جغرافيايي  -شناخت يادماني

 قلعه با توجه به تغييرات آب و هواي.  عموم انجام پذيردةيستي جهت استفادريزي اكوتور برنامه

جرا اال  الزم،ريزي  لزوم مطالعات فوق جهت برنامه.است...  و آلود مه ،برفي ،آفتابي ،بارانيفصلي 
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 حداكثر درآمد اقتصادي و ،هاي آب و هواييگردد كه با شناخت متغير بيني مي پيش است و

نگهداري حفاظت و چنين هم.  رودخان وجود داردةي دژ قلع اكوتوريستة استفادزايي براي اشتغال

نيز مد  تالش و كوشش مردم آن ديار در نتيجةهاي آينده   ميراث فرهنگي و تحويل آن به نسلاز

  .نظر بوده است

  

   رودخانةعيت جغرافيايي دژ قلعموق

 به همين نام در اي قلعه(  سلسالةعقل ، سكسارةقلع  حسامي،ةهاي قلع  رودخان كه به نامةدژ قلع

 ٧٠٠تفاع حدود  كيلومتري جنوب غربي فومن در ار٢٣ در ،معروف است) وجود داردرضوانشهر 

 اًال يك كوه واقع شده است كه تقريبلي و در روي يگمتري از سطح دريا در ميان درختان انبوه جن

 رودخان احاطه شده ةدنه و قلع ةهاي دائمي قلع هاي عميق و رودخانه  طرف توسط درهچهاراز 

از سمت شرق به  ، رودخان و شولم فومنة قلعةاين قلعه از سمت شمال به رودخان. است

از سمت  و ،ب به كوهستان تالش و شهرستان شفت قلعه دنه و ملك سر و از سمت جنوةرودخان

  .غرب نيز به كوهستان تالش و استان زنجان محدود شده است

طول اين قلعه در حدود  .شده استثبت  آثار ملي ايران عنوان به ١٥٦٧/٣ ة شمارااين قلعه ب  

لعه از قدر ساخت اين  . متر متفاوت است٥٠ متر تا ١٠ از  متر و عرض آن در نقاط مختلف٥٠٠

 ٢٣٥*٢٣٥*٤٠قطر و  ٤*٥ و ٢١*٢٣  اين آجرهاطول و عرض( آجر استفاده شده است ها ميليون

 ميراث از سوي خورشيدي ١٣٨٠سازي سال در باز  و)تر استم  ميلي٢٠٠*٢٠٠*٣٥متر و  ميلي

ن قطعه آجر در عمق چند متري خاك داخل  آجر با هزاراة، دو انبار ذخيرفرهنگي استان گيالن

آجرها در پايين دست و  ، زمانية در آن دور كه احتماالًكنيمبايد اضافه . قلعه كشف گرديد

  .اند به داخل قلعه حمل شده غيره كش ووانات بار پخته شده و توسط حي، قلعهةحاشيروستاهاي 

شكل (است  گچ ساخته شدهو  مالط ساروج ،آجر ، هكتار و از سنگ٥احت دژ در حدود مس

  ).۱ة شمار
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  خذ از دكتر ستودهأ م، داخل قلعهة نقش-١ ةشكل شمار

 

   رودخانةعتاريخي دژ قل ةپيشين

 اعراب مسلمان به ة حملساخت آن به زمانگردد و   ساسانيان برميةقدمت قلعه به حدود دور

و مقام پشتخوار گر  ساسانيان ة مقارن با پادشاهي گيل گيالنشاه در دوركه استايران مربوط 

ر داشت و اين اكه تحت حكومت او قر بود )ن، گرگان و دماوند، طبر ستا گيالنةاتحادي(شاهي 

ر د )شاه ساسانيدآخرين پا(گرد سوم به فرمان يزد ) شمالي البرزةدامن =پشتخوار گر(سرزمين 

گيالنشاه  ) ميالدي٦٥١/  هجري٣٢(وم سگرد  يزدگپس از مر. اختيار گيل گيالنشاه قرار گرفت

  ١.كرد اعراب ة برج و بارو و سدار دفاعي جهت جلوگيري از حملشروع به ساخت

،  قصرهاي عالي،يه تا گرگان  گيل گيالنشاه از سي:نويسد هيرالدين مرعشي ميسيد ظ  

  ٢.ملك او در گيالن بودل اما دارابنا كرد و حصون ها محكم، قلعهعمارات 

قوم كادوس در دوران  ،شيان قبل از هخامن:نويسد  به نقل از آرتور كريستين سن مي٣عبدلي  

ها را تشكيل دادند كه   و ديلميها  گيلشتند كه بعداًمادها در نواحي كوهستاني گيالن سكني دا

  .هستند اقوام آريايي واقعي ءجز
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 رودخان فعلي واقع در ةرسد در زمان ساسانيان دژ گشت يا قلع نظر مي  بهبه نقل از عبدلي  

 تبديل شده بود ها سياسي كادوس -به يك مركز مهم نظامي)  وهومنه،پومن، هومن( فومن ةحوم

 مكان در زمان اشك سوم اين. اند ل از اين در اين مكان وجود داشتهاقوام كادوس قبولي قلعه و 

شرق (سرزمين آماردان بر اين قلعه جهت نظارت از  ها كند و پارت الجيشي پيدا مي اهميت سوق

دژ گشت يا شاهپور . اين مكان مقري نظامي گرديد كردند و استفاده مي )حوالي رودبار -رودسفيد

كنون كشف نشده  اين دژ حاوي اسراري است كه تا.ساني پسر نرسي دوم بوده استسا) فيروز(

 ياولر در ييالقات كركانرود تالش به همراه شهر  در آقها ديف اين قلعه آثار كادوسر هم .است

  ٤.برجاستهنوز تشكده بوده وآثار آن نيز باستاني وجود دارد كه داراي آ

خود را از  )بيه پس( واليان گيالن :نگارد  عباسي نيز ميآراي لف تاريخ عالمؤ م،اسكندر منشي  

  ٥.شمارد  آنان را از اعقاب ساسانيان ميهللا اند و رشيدالدين فضل ق پيغمبر شمردهانژاد اسح

 و گبا سنكه بر باالي كوه است  دژي ،قلعهاين : كو ضمن بازديد از قلعه مي نويسدچخو  

 ،بر باالي در. استواقع و برج دفاعي مستحكم دآن طرفين در ورودي در آجر ساخته شده و 

 حسامي ةنام قلع اين قلعه كه به «: حك شده استآن كه مطالب زير بر سنگي وجود دارداي  كتيبه

 ميالدي به امر سلطان ٩٢١لي ا )١٥١٥ -١٦ الي ١٥١٢ -١٣ (٩١٨ نخستين بار در سال ،است

دين بن ال اين كتيبه را كمال.  تجديد بنا شدالدين اسحقيءالدين بن اميره دباج بن اميره عال حسام

حسيني الخراساني  ابنعبارات آن از خان احمد شيرواني و تحرير آن از . محمد گيالني نوشت

  ٦.است

هاي شود سومين بنا از بنا  رودخان خوانده ميةنام قلع هدژي كه ب: نويسد دكتر ستوده مي  

كنون دژي ادي را ديده و مطالعه كرده است تانگارنده كه دژهاي زي.  گيالن استةگان جيب هفتع

 . ايران دانست شايد بتوان اين دژ را يكي از دژهاي عجيب.به اين عظمت و استحكام نديده است

 ، خراسانهايدژ. فارس است )اصطخر( استخر ة قلعي كندبرابربا آن تواند  تنها دژي كه مي

 مساحت :افزايد وي مي ٧.چيزندكوچك و نادر مقابل اين دژ بسيار تارم زنجان و رودبار  ،الموت

 بازديد انگلستان را ة قلع٢٠ بيش از نظر وي كه به ديگر است ة قلع١٢ -١٠ رودخان معادل ةقلع

  )٢ة شكل شمار (.تر از تمامي آنها است تر و مستحكم بزرگ رودخان ة قلع،نموده
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   نمايي از قلعه-٢ ةشكل شمار

  

متر بوده  سانتي ٣٥*٧٧*٢٥ ستوني از سنگ سفيد به ابعاد ةپاياين قلعه داراي در ورودي با   

 ذيل روي آن نوشته شده بود كه توسط فردي هندي از جا كنده شده و از بين برده ةاست و كتيب

لطانه در ين اسحقي خلد ملكه و سالدءعال«. روي آن عبارات زير نوشته شده بود. شده است

 ةز درجگ حسامي است و هرة مباركه را كه مسمي به قلعةيه اين قلعتاريخ ثمان عشر و تسمعا

باقي   ...خويش اظهار كند و عهد...  دانا چون دهر دشمن خوي هرزه جوي ٩١٨... تغيير نيافته 

  ٨.مطالب آن فرسوده شده و از ميان رفته است

هاي قصري   در جنوب گشت فومن خرابه»اهللا دادكوه« كه بر باالي دهد ادامه ميهمچنين   

 ثروت خود را ة گنجينبرود رودخان ةقديمي وجود داشته كه وقتي حاكم فومن مجبور شد به قلع

 كوچك مربع شكلي از آجر هاي عمارت  خرابه،آبادميان گوراب پس و خسرو .به آنجا فرستاد

  ٩.دانند  رودخان ميةمطبخ كاخ قلعرا  آن ،شود كه ساكنان ديده مي
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 سال پيش توسط افراد مختلف حكومتي و جنگليان ٨٠ين دژ از حدود پانصد سال پيش تا ا  

اي  ا توجه به اينكه ايجاد چنين قلعهعنوان يك پناهگاه مورد استفاده قرار گرفته است و ب به

، مصالح مورد الجيشي سوق ،نيگزي از نظر معماري، مكانحاضران را موجبات شگفتي و حيرت 

 مكان توريستي و عنوان يك تواند در شرايط جديد و امروزي به  ميانگيزد، برمي ...استفاده و 

هاي  خرابهدر  تا يردريزي اكوتوريستي مورد استفاده قرار گ  برنامهبرايزا  تفريحي و اشتغال

طبيعت  تأثير تحت هر چند .د تالش و هوش نياكان اين خطه به يادگار بماننتايجمانده  باقي

مهري  ين قلعه مورد بيا... ، ها ياب مرطوب و رويش درختان جنگلي، تخريب سودجويان و عتيقه

 گان بسياري را ازدكننواند بازديدت  ميآن آب و هوايي و اكوتوريستي ةقرار گرفته است ولي جاذب

تي شناخت پارامترهاي اكوتوريساين مقاله در . و جهان در تمامي فصول پذيرا باشد ايران سراسر

  .كند تالش ميتوريست مندان اكو اين قلعه و معرفي آن به عالقه

  

   رودخان ةهاي محيطي و توپوگرافي قلع ويژگي

  روي در داخل جنگل  پياده

 در ي است مسير پوشيده از جنگل انبوه، متري تا قلعه١٥٠ رودخان در ارتفاع ةاز روستاي قلع

به چشم آال و آبشارهاي كوچك در مسير  آب زالل و ماهي قزل ،دخان روة قلعةكنار رودخان

 رودخان از دو طرف قلعه را محاصره ة دنه و قلعة قلعة دو رودخان،در پاي كوه قلعه. خورد مي

با قلعه وجود دارد كه  متر ١٥٠٠به طول حدود تونلي  ، شمال شرقية در پاي رودخانوكرده است 

حركت . گردد  ميپيشروي متري تونل ريزش سنگ مانع از ١٠ در  در حال حاضر.استارتباط در 

 منابع طبيعي احداث كرده با ة اداراخيراًي كه هاي  پرشيب شمال غربي با پلهةبه سمت قلعه از دامن

پس از آن بايد با كفش و و  متري قلعه ادامه دارد ١٠٠٠ كه تا حدود است بزرگي همراه ةنيم داير

جنس زمين از پاي رودخانه تا خود قلعه از . قلعه حركت نمودمناسب كوه به سمت لباس 

 هوموسي غني جنگلي فرش شده گ و با خاك و برشدهي آهكي و ماسه سنگ پوشيده ها سنگ

 پل ،در چند نقطه از مسير .استاد زراش و آ ،بلوط ،افرا ،ممرز ، توسكاه، نوع درختان مسير.است

  )٣ ةشكل شمار (. استچوبي جهت عبور از رودخانه نيز ساخته شده
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   نماي جنگلي-٣ ةشكل شمار

  

   خروشانةخانرود

 مترمكعب در ثانيه و ٨/١مردادماه با   و٥/١ماه با  رودخان حداقل دبي را در تيرة قلعةرودخان

 نشان اين. است مترمكعب در ثانيه دارا ٥/٤ و فروردين ماه با ٧/٥در مهرماه با حداكثر دبي را 

ي فروردين و اواسط ارديبهشت و از مهر تا اتمام ها ريزي رودخانه در ماه مهدهد كه در برنا مي

آبان  (. بايد تمهيدات الزم به عمل آورده شودبدين جهت.  سرد سال امكان طغيان وجود داردةدور

 و در ماه ١/٣ خرداد با ٨/٥ ارديبهشت با ٨/٢ اسفند با ٤/٢ بهمن با ٣/٢ا  دي ب٤/٣آذر با  -٧/٢با 

 ماه از سال از ارديبهشت تا شهريور بستر مناسب و بدون ٥حدود  ) مترمكعب در ثانيه٢ا شهريورب
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گيري و  يي رودخانه براي ماهي زيبا، جهت مشاهدة كه عالوه بر بازديد از قلعهاستخطر را دارا 

  .استنيز مناسب شنا 

  

   رودخان ةويژگي آب و هوايي قلع

 ٥/٣٧شرقي و  ١٤/٤٩ ژي در مختصات جغرافيايييماتولو رودخان يك ايستگاه كلة قلعةدر در

 شمالي در ارتفاع ٦/٣٧ شرقي و ٦/٤٩سنجي در  ستگاه باراني متري و يك ا٥٠٠شمالي در ارتفاع 

دهد ميانگين باران در   اين قلعه نشان ميةبررسي بارندگي ساليان. احداث شده است متري ٣٠٠

 ٢٥٥٢ و حداكثر ١٣٠٦ و حداقل ٢٧١تاندارد  و انحراف اس١٦٦٣متر با ميانگين  ليي م١٧٠٠حدود 

حاكي از نظم  درصد ٩/١٥ و با ضريب تغييرات ١٩١٣متر و چارك سوم   ميلي١٥٦٠با چارك اول 

دهد كه حداقل بارندگي در   بررسي بارندگي ماهيانه نشان مي.استبارندگي ساليانه در اين قلعه 

 اين .متر بيشتر است  ميلي٧٠ از ها در ساير ماه ومتر   ميلي٦٩ تا ٥٠هاي ارديبهشت تا شهريور از  هما

توريستي قلعه در تابستان موقعيت اكوتا پايان  بهار اواسطيت است كه از ع اين واقبيانگرموضوع 

نوردي و پوشش   با تجهيزات كوه،و در زمستان با توجه به سرما و بورانشته بهترين شرايط قرار دا

   ١٠.ستپذير ا  امكانبازديد از قلعهكامل 

ماه  حداقل مطلق دما از مهر تا فروردين حاكي از اين است كهسي حداقل و حداكثر دما ربر  

 ٣٧ ماه بهفروردين تا شهريوررسد و حداكثر مطلق دما از  گراد مي  سانتية درج-١٣زير صفر و تا 

 نشان  درجه را در طول سال٤٠ر  تا حداكث٢٧ حرارتي حداقل ة كه دامنرسد گراد مي  سانتيةدرج

  .مؤثر استريزي توريسم زمستاني و تابستاني   برنامهه در اين دامن.دهد مي

فتابي آ كه بيشترين ساعت دهندة اين نكته است  رودخان نشانةبررسي ساعات آفتابي دژ قلع  

 گرم ة در دور.رسد مي ساعت ٢٠٦ماه به رتا تيشود و   مي) ساعت٩٠(فروردين شروع ماهانه از 

متوسط از طور  به ) ساعت١٣٥ و شهريور با ١٤٧، مرداد با ١٨٢با  خرداد ،١٣٣ا ارديبهشت ب(سال 

تواند نقش بسيار  پارامتر با توجه به رطوبت هوا مي اين .است ساعت در روز داراي آفتاب ٦ تا ٢

 خود ب و هوايآ ترين نير و مرداد اين دژ به ياد ماندني ،خردادكه در  طوري ه بكند،را ايفا مطلوبي 

  ١١.دارد گانبازديدكنند نظر ازرا 



 

  

 شناسي ايران  باستان262

  گيري  جهينت

 ايران زمين ة اين ميراث فرهنگي و ملي اين خطةشناخت ناةبا توجه به قدمت تاريخي و گذشت

گري ناشي از آن   و گردشيآب و هوايي و تعطيلي تابستانگيري از زمان مناسب  است كه بهره

از طرفي  .يان اين منطقه داشته باشدئ روستازايي و افزايش درآمد  در اشتغالسزايي بهتواند نقش  مي

 كوهنوردي و مسير مناسب تا قلعه ،روي پياده ،ي برفيها لي و توپوگرافي و زمستانعيت جنگموق

را  يري زمستانگ  گردشتواند مي،  و امكانات مخابراتي ناحيهآنو امكان اتراق و زمان دسترسي به 

   .نيز فعال كند

  

  ها نوشت پي
ص تا،  ، بي گيالنة آموزش متوسطة ادار،گيالن پر از فراز و نشيب ة رودخان يادگاري از گذشتةقلع، ه فاخت،قربان. ۱
۳.  
، ۱۳۴۵، تهران، به كوشش سيد محمد حسين تسبيحي، ، مازندرانتارخ طبرستان، رويان، سيد ظهيرالدين ،مرعشي. ۲

  .۱۰ص 
  .۱۶۷ص ، ۱۳۷۸، فكر روز نشر ،تاريخ كادوس ،عليعبدلي، . ۳
  .۳۱۰ص ،  رشيد ياسمية ترجم،ايران در زمان ساسانيان ،آرتور، كريستن سن .۴
  .۱۸۱ ص ، نشر طاعتي،زاده جعفر خمامي ة ترجم،واليات و دارالمرز گيالن، رابينو. ۵
  .۱۵۸ ص ، جلد يك،ستارا تا استرآبادآاز  ،منوچهرستوده، . ۶
  .۵۴۸ ص ،۱۳۸۰ ، چاپ دوم،۱  جلد، گروه پژوهشگران ايران،كتاب گيالن ،اصالععرباني، . ۷
   . هواشناسي سازمان هواشناسي ايرانةآمارنام. ۸
  . گيالن رشتة سازمان آب منطق، رودخانة قلعةمار دبي رودخانآ. ۹
  .۱:۵۰۰۰۰ سازمان جغرافيايي به مقياس ، توپوگرافي شيت شولم و فومنةنقش. ۱۰
  .۱:۱۰۰۰۰۰ به مقياس ، كاربري اراضي وزارت كشاورزيةنقش. ۱۱


