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  مقدمه

نشگاه در طي عنوان طرح پژوهشي دانشگاه مازندران و با استفاده از اعتبارات اين دا  حاضر بهةمقال
اعضاي هيئت .  به پايان رسيد١٣٨٠ آغاز و در سال ١٣٧٩سي در مرداد شنا دو فصل بررسي باستان

دفورد انگلستان و  دكتري دانشگاه براة دانشجوي دور، آقايان سيد مهدي موسوي كوهپر،بررسي
عنوان مجريان طرح و نگارنده  هنژاد عضو هيئت علمي دانشگاه مازندران ب آقاي رحمت عباس

ذا شايسته است از معاونت پژوهشي دانشگاه مازندران و ل. عنوان همكار طرح بوده است هب
همچنين از آقاي علي زارعي كه . تشان صميمانه سپاسگذاري نمايمامجريان طرح به دليل زحم

  . شود اند سپاسگذاري مي اي در نگارش اين مقاله داشته  همكاري صميمانه
 مشهور است ١.آمده است» روئيشن«و در بند هشن » راوي ديتا«نام رويان در زاميا يشت   

تيري كه آرش كمانگير براي رفع اختالف حدود ملكي ميان ايران و توران از كمان رها نمود از 
 بر ٢.آمده است» آريو كشنا«نام  ها به اين كوه در كتاب يشت.  استكوهي در سرزمين رويان بوده

در كتاب ) بل از ميالددان قرن چهارم ق مورخ و جغرافي( تقسيمات جغرافيايي موسي خورن ةپاي
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 بزرگ شامل كوست خوربران، كوست نيمروز، كوست ة ناحيچهار ايران به ،جغرافياي جهان
 ٣.اند تقسيم شده كه طبرستان و رويان در آن قرار گرفته) قفقاز( كوست كاپكو  وخراسان
ن را لت روياايا) ق ٣٤٠(اصطخري و )  ق٢٩٠(فقيه همداني  نويسان متقدم مسلمان ابن جغرافي

، كالر )نور(، ناتل )شالوس(اند كه شهرهاي چالوس  شمار آورده بخش غربي طبرستان به
 طبرستان و رويان قبل از ورود ٤.در آن قرار داشتند) نشين رويان حاكم(، و كجه )كالردشت(

تدريج  ها به ودند كه پس از هجوم آريائيها و آماردها ب نام تپوري هها زيستگاه اقوامي ب آريائي
 طبرستان كه در قرن اول حكومت ساساني پرشوارگر ناميده ٥.ها را پذيرفتند رهنگ و آيين ايرانيف

 رويان كه همچون دژي ةويژه منطق هالجيشي و كوهستاني آن ب  به علت موقعيت سوق،٦شد مي
ليكن ساسانيان همواره . نيامدطعي شاهان ساساني درقناپذير بوده است هرگز به تصرف تسخير
 ساساني ةداشتند كه اين وضعيت تا سقوط سلسل اي از جانب خويش به طبرستان اعزام مي نماينده

 ابن اسفنديار در قسمت غربي ايالت طبرستان موسوم به واليت ة بنا به نوشت٧.ادامه داشته است
ق حكومت ١٠٠٥ تا ٤٥ام پادوسبانان از سال ن ات اسپهبدان طبرستان بهعبرويان يكي از ش

پادوسبان نام خاندان حكمرانان رويان بود كه تقريباً هشتصد سال : گويد ترنج مي لس٨.كردند مي
 نام رويان روي ٩.مستقل آنجا بودند  مغوالن پادشاهان نيمهةيعني از زمان هجوم اعراب تا حمل

   ١٠.صورت لودان ذكر شده است همهرهاي ساساني ب
ن را گرد آورده است؛ در فصلي آق  ٢٩٠ كه در سال البلدانفقيه همداني صاحب كتاب  ابن  

 در خاك .ترين شهر كوهستاني طبرستان است رويان بزرگ: نويسد  ميالقول في طبرستانعنوان  به
د  منابع متعد١١.نشين رويان است خوانند اين شهر مركز حاكم مي» جهك«رويان شهري است كه 

  ١٢.كنند اسالمي مركز رويان را شهر كجو يا كجور معرفي مي
 ق تأليف كرده است ٣١٨ -٣٢٢هاي   خود كه ميان سالمسالك الممالكي در كتاب اصطخر  
 كه به سال حدود العالم من المشرق الي المغربدر كتاب . برد نام مي) رويان(هاي روينج  از كوه
» استندار«نام   سلطاني جداگانه به، تأليف شده است آمده كه قسمتي از خاك طبرستان ق٣٧٢

ياقوت در . و كالر جزء اين قسمت بود) رويان(تل و چالوس و روذان داشت و شهرهاي نا
رويان نام شهري : نويسد  رويان مية ق نوشته است، ذيل كلم٦٢٣ خود كه به سال البلدان معجم
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 سال به خود االطالعمراصدعبدالمؤمن در كتاب . هاي طبرستان است يعي از كوه وسةبزرگ و كور
ترين شهر كوهستاني طبرستان است و حدود خاك آن به  زرگاين شهر ب« :نويسد   ق مي٧٠٠
  ١٣.»رسد هاي ري مي كوه

 نام طبرستان متروك و اسم مازندران جانشين آن ، مغوالنةدر قرن هفتم هجري مقارن حمل  
رابينو همچنين مناطق كجور، ناتل، خورشيد . تغيير يافت» رستمدار«دنبال آن نام رويان به ه ب. شد

الدين مرعشي در   ميرسيد ظهير١٤.كند را جزو ايالت رويان معرفي مي) چالوس (رستاق و شالوس
را ذكر » رستمدار «ة ق تأليف گرديد بارها واژ٨٨٠ كه در سال تاريخ گيالن و ديلمستانكتاب 

 است وي حدود جغرافيايي رستمدار را با كمي اختالف مرزي با رويان يكي دانسته. نموده است
   ١٥.كند نشين آن معرفي مي نان حاكمرا همچ» كجه«و شهر 
ق بر اين  ٤٥ ساسانيان با نام پادوسپانان از سال ةسالطين حاكم بر ايالت رويان كه از دور  

 آنان و پس از علويان ةنشاند منطقه مسلط گشته بودند هنگام حكومت علويان دست
كومت آنان توسط شاه  حةنشاندگان آل بويه و باونديان و تيموريان بودند و سرانجام رشت دست

  ١٦.چيده شدق بر ١٠٠٥عباس صفوي در سال 
  
  شناسي هاي باستان ها و بررسي  پژوهشة پيشين-1

ها و  ي در پژوهشرغم غنا و فراواني آثار تاريخي متأسفانه سهم ناچيز استان مازندران علي
دران به ندرت شناسي ايران داشته است كه البته بخش غربي نسبت به شرق مازن هاي باستان كاوش

ترين مطالعات و  كهن. شناسي قرار گرفته است هاي علمي باستان رد پژوهش و كاوشمو
 ش١٢٧٥/ م١٨٩٦ در سال (J. D. morgan)شناسي مازندران را ژاك دمردگان  هاي باستان بررسي

، حفاري ١٩هاي شهر جرجان  كاوش،١٨ كاوش و بررسي در دو غار كمربند و هوتو١٧.انجام داد
ررسي ، همگي در شرق مازندران انجام شده است ولي بخش غربي هنوز كاوش و ب٢٠ تميشهديوار

  . شناسي را به خود نديده است جامع، هدفمند و دقيق باستان
حوقل، اصطخري و مورخاني نظير  رسته، ابن دانان مسلمان از جمله ابن در گذشته جغرافي  

مرعشي و سياحان خارجي چون رابينو، ملگونف الدين  ظهير آملي، مير...اسفنديار اولياء ا ابن
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 از وضعيت جغرافيايي و حوادث و رويدادهاي تاريخي و سياسي غرب با ارزشياطالعات 
دشت و  كالِر كالرةجز حفاري تپ هشناسي ب از ديدگاه مطالعات باستان. اند همازندران ارائه داد

و رويان و بررسي دكتر منوچهر  ٢١دشتر از كال(Freya Stark)بررسي مقدماتي فريا استارك 
 جلد سوم پرداخته است و ،دآبار تا استااز آستارستوده كه به توصيف آثار غرب مازندران در كتاب 

ي و كاوش  بررسع جامةگونه برنام زني پراكنده و موردي تاكنون هيچ  بررسي و گمانهةچند برنام
  . استشناسي در اين منطقه انجام نشده  هدفمند و روشمند باستان

شناسي غرب مازندران،  بررسي باستان«اي تحت عنوان  روژه پ١٣٧٩در اين راستا در مرداد   
 اثر فرهنگي شامل ٦١ آغاز و طي دو فصل پژوهش ميداني منجر به شناسايي ،» نور و كجورةمنطق

  .هاي باستاني، بقاياي مسكوني و آثار معماري تمدن رويان گرديد محوطه
  
    و راهبردهاي بررسي اهداف روش تحقيق،-2

هاي تمدن رويان و  ها و محوطه شناسايي آثار معماري، بقاياي استقراري، تپهو  بررسي ةهدف اولي
هاي مختلف   واقعي اين منطقه از نظر استقرارهاي زيستي انساني در دورهةبرآورد توان بالقو

  . فرهنگي است
ويژه تراكم  هها و ب العبور بودن راه صعببا توجه به شرايط اقليمي منطقه، كوهستاني بودن،   
 ،شناسي شمال كشور است هاي باستان موانع اصلي پژوهش پوشش گياهي كه از جمله ةفشرد

شناسي و با در نظر گرفتن شرايط آب و هوايي و پوشش   زمينةگروه پس از مطالعات نظري دربار
هاي طبيعي و  حدوديتكمبود وقت و امكانات، مبه  با توجه  كهگياهي به اين نتيجه رسيد

تمركز مطالعات ميداني را ) مربع كيلومتر١١٨٦( مورد بررسي ةي حدود جغرافيايي منطقگگسترد
صورت پيمايشي   را بهفعاليت خودلذا گروه پژوهش ميداني .  محدود نمايديبه مناطق خاص

ه علت انتخاب اين مناطق جهت بررسي عالو. فشرده به مناطق مركزي و شرقي معطوف ساخت
 به يهاي بالقوه، دسترس هاي زيست محيطي مناسب نظير تعداد بسياري محوطه بر وجود توان

دانان و مورخان   گزارش جغرافي،هاي ارتباطي  وجود راه،) كجور و زانوسةرودخان (يمنابع آب
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 اصلي ةدر واقع هست. اشاره داشتند) مركزي و شرقي(كه عمدتاً به اين مناطق نيز بوده است متقدم 
  .  در اين مناطق قرار داشت، شهر كجور،ويژه پايتخت آن ويان بهمدن رت

هاي اصلي اين  شناسي از علت  پژوهش از ديدگاه مطالعات باستاناز سوي ديگر كمبود  
هاي انجام شده در معرفي برخي آثار نام و نشاني از  گزينش بوده است زيرا با وجود بررسي

ها   پراكندگي آثار و محوطهةنين از موقعيت مكاني و نقش همچ،ها وجود ندارد بسياري از محوطه
  ). شناسي كشور گوياي اين مسئله است  باستانةنگاهي به نقش(اطالعاتي در دست نيست 

) شرق(مايشي فشرده در دو دهستان زانوس رستاق يبدين ترتيب در طي دو فصل بررسي پ  
 تحت پوشش و بررسي قرار گرفت و مربع كيلومتر٨٢٠مساحتي بالغ بر ) كزيمر(و توابع كجور 

ها، بقاياي مسكوني و  ها، تپه گروه براي نخستين بار موفق به شناسايي و معرفي بسياري از محوطه
گذاري هر محوطه براساس شواهد و مدارك   توزيع پراكندگي آثار و تاريخة نقشة و تهي...

  ). ١ ة شمارةنقش(شناسي گرديد  باستان
  
    بررسي موردةمنطق مشخصات جغرافيايي -3

در غرب از نظر مشخصات و موقعيت جغرافيايي مشهور است » كجور«نام  رويان كه امروزه به
 كيلومتري ٢٠٠ كيلومتري ساري و ١٣٠ كيلومتري نوشهر، ٧٠كجور در . استان مازندران قرار دارد

قه  غربي ورود به آن منط-تهران و محصور در حصارهاي كوهستاني كه از دو جهت شرقي
  . پذير است نامكا

هاي چالوس و نوشهر، از جنوب به  اين منطقه از سمت شمال به درياي خزر و شهرستان  
آباد محدود  با شهرستان نور و از غرب به كالردشت و مرزنهاي البرز و كرج و از شرق  كوه
  ٢٢.گردد مي

 بارش ميانگين برف و از نظر نظام كوهستاني با آب و هواي سرد و پراي اين ناحيه منطقه  
 كجور است كه ة رودخان، دائمي اين ناحيهةترين رودخان مهم. متر در سال است  ميلي٨٠٠ريزش 

مربع  كيلومتر١١٨٦راي مساحتي بالغ بر اين منطقه دا. گيرد  متري سرچشمه مي٣٤٠٠از ارتفاعات 
   ٢٣. آبادي است٧٩و ) توابع كجور، زانوس رستاق، پنجك رستاق( دهستان ٣متشكل از 
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  (Site Open)هاي باز  ها و محوطه  تپه-4

  (K.N.9) ناسنگ ةمحوط) الف

 شمالي واقع ة دقيق١٩ درجه و ٣٦ طول شرقي و ة دقيق٣٧ درجه و ٥١ ناسنگ در موقعيت ةمحوط
اي است به   ناسنگ كه منطقهةمحوط.  متر است٢٢٥٨ارتفاع محوطه از سطح دريا . شده است

 درويش امير، بقاياي ساختماني ةاي از آثار شامل برج مقبر  مجموعه، متر٥٠٠×١٥٠طول و عرض 
هاي مختلف محوطه  در قسمت. ، گورستان و بقاياي حمام را در خود جاي داده است)١تصوير (

شود كه اين امر با توجه به دور بودن ناسنگ از مراكز انساني  آثار حفاري غير مجاز زيادي ديده مي
   . برج مقبره درويش امير است، ناسنگةترين اثر مجموع شاخص. و آباداني شدت يافته است

  K. D. 8٢تصوير ( غربي و مشرف به محوطه قرار دارد ةاي واقع در دامن  كه بر فراز صخره 
 سقف بنا كه گنبدي از نوع رك بوده .پالن برج مقبره از داخل و خارج هشت ضلعي است). ٣و 

ر اين بنا استفاده از چوب در درون ديوارها و محل  قابل توجه دةنكت. كامالً تخريب گرديده است
پذيري بنا براي مقاوم  هاي انعطاف احتمال زياد از ويژگياين امر به . باشد اتصال ساقه و گنبد مي

د ويلبر دونال. هاي بنا است  قسمتةبودن در برابر زلزله و توزيع متعادل سنگيني گنبد به هم
ا از استعمال در بحث گنبده. لح ساختماني بسيار محدود بودعنوان مصا كاربرد چوب به«: گويد مي

دانستند  معماران مي. كردند دارنده استفاده ميبخشي و برپا عنوان عناصر استحكام ها به تيرها و تيرك
ابعاد . بخش است  اطمينانةلرزه وسيل هاي زمين ومند و عميق بر ضد آسيبهاي نير شالوده
 ٢٤.شد تا در صورت تكان و لرزش بتوانند بار گنبدها را تحمل كنند داده ميبه ديوارها تري  ضخيم

 سنگ ساخته شده ةپي بنا از الش.  آجر، مالط گچ و ساروج استةكار رفته در برج مقبر همصالح ب
  . متر است  سانتي٢٢×٢٢×٥/٤و ابعاد هر آجر 

ع مربوط به  درويش امير بقاياي حمامي كه در واقة متري جنوب شرقي مقبر٢٠٠ ةدر فاصل  
در . متر كشف گرديد  سانتي٤٠/١ و قطر ٨٠/١ درون گودالي به عمق ،دهي حمام است گرماةشبك

چين  صورت سنگ از اره و پي با مالط گل بهرو كه با مصالح الشه سنگ   گربهة شبك٤اين گودال 
هاي   شبكه.شود هاي حمام هنوز ديده مي زدگي در شبكهآثار دود). ٤تصوير (خته شده است سا
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 ٤ رديف عمودي و ٥ شرقي و ة رديف افقي در شبك٣چين عمودي و   رديف سنگ٤حمام داراي 
  ) ١پالن : (ها به قرار ذيل است  اين شبكهةابعاد و انداز.  شمالي استةرديف افقي در شبك

 : شماليةشبك        : شرقيةشبك
  ٨٤ cm جنوبي -طول شمالي     ٧٨ cm جنوبي -طول شمالي
  cm ۴۵غربي  -طول شرقي      cm ۹۷غربي  -طول شرقي

  cm ۴۸ارتفاع          cm ۵۰ارتفاع 
  cm ۴۳قطر دهانه         cm ۴۸ قطر دهانه

  cm ۱۱۸عمق راهرو       cm ۱۲۰ عمق راهرو
. مجاز حفر شده بوداي ريخته شده كه توسط حفاران غيره درون گودال و اطراف خاك  

دست آمد كه  همخصوص انتقال آب ب) هاي سفالي تنبوشه(هاي سفالي  ويژه لوله هقطعات سفالي و ب
  . وضوح در آن قابل رؤيت استه زدگي آب و جرم ب آثار رسوب

   (K.D.52) ديارك ةتپ) ب

 عرض شمالي واقع ة دقيق١٩ درجه و ٣٦ طول شرقي و ة دقيق٣٤ درجه و ٥١اين تپه در موقعيت 
 ،وس رستاق است كه روستاي مذكور جزء دهستان زان،اين تپه در روستاي كندلوس. شده است

شناسي و   مردمة متري جنوب غربي موز١٠٠تپه در مركز روستا و در . قرار گرفته است
دست آمده كه  ه در سطح تپه قطعات سفالي زيادي ب٢٥.شناسي كندلوس واقع شده است باستان

رف  قابل توجه ظةدست آمده نكت در ميان آثار سفالين به. ق دارندعمدتاً به دوران اسالمي تعل
داري است كه توسط يكي از ساكنين روستا به گروه ارائه گرديد و بنا به  سفالي خاكستري لوله

دار از نوع ظروف تدفين بوده كه  اين ظرف لوله. ق به همين تپه استاظهارات نامبرده ظرف متعل
  ). ٥تصوير (است ) نماد خورشيد(پر  خارجي آن داراي نقشي شبيه گل پنجسطح 
م . اول قةدار مراكز تمدن هزار بك لولهشهاي م مقايسه با قوريظرف مذكور قابل   

. ويژه گورستان قيطريه است ههاي زاگرس و ب كوه يالن، آذربايجان، مازندران، رشتههاي گ كوهپايه
 تو در تو ةصورت پنج تا دو داير ههاي خورشيدي ب  ظرف در قيطريه داراي نقش١٥متجاوز از 
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 سياه - نيز قطعات سفالي خاكستري(K.P.60) پيدابك الشك ةك در تپ ديارة به غير از تپ٢٦.هستند
  ). ٦تصوير (دست آمد  دار به شكسته از نوع ظروف لوله

 (K.A.30)مركز صنعتي آفله ) ج

 متر از سطح ٢٥ و ارتفاع ٢٥٠×١٥٠اي است نسبتاً وسيع به طول و عرض  مركز صنعتي آفله تپه
تپه در سمت . هاي ذوب فلز از دور نمايان است ارههاي اطراف كه همچون كوهي از سرب زمين

 ١٥٩٠ ارتفاع تپه از سطح دريا .از توابع دهستان كجور قرار دارد» خاچك«چپ ورود به روستاي 
سازي به دو قسمت تحتاني و فوقاني تقسيم  تپه در قسمت غربي به علت عمليات جاده. متر است
  . شده است

دست  همختلف كه در ميان آنها ذغال چوپ محبوس شده بهاي  اندازه هاي ذوب فلز در بوته  
اصوالً در اثر ). ٧تصوير (صورت قطعات اسفنجي هستند  ها از نظر شكل ظاهري به اين بوته. آمد

هاي سنگ  هاي آهن با زغال چوب در حالت جامد ابتدا آهن خام همراه ناخالصي احياي سنگ
خوري كافي و ذوب  كه به علت قابليت چكشت اين آهن خام اسفنج مانند اس. شد آهن توليد مي

. شده است  سانتيگراد براي ساخت اسلحه و ابزار مصرفي روزمره استفاده مية درج١٥٣٦شدن در 
دست آمد  ههاي مختلفي ب هاي سفالي مربوط به كوره در اندازه در برخي نقاط روي سطح تپه لوله

به ). ٨تصوير (است متر متفاوت   سانتي٥/٤ تا متر  سانتي٥/٢ها از  كه قطر نوك برخي از اين لوله
دست آمد كه احتماالً مربوط به  هآثار معماري باز  يمجاز در اين تپه بقايايهاي غير علت حفاري

  . ها دال بر وجود تكنيك ذوب فلز در محل است اين يافته. باشد  هاي ذوب فلز مي كارگاه
دران از وجود چنين مراكز صنعتي شناسي در غرب مازن به علت كمبود پژوهش باستان  

رامسر در » جواهر ده «ةها در منطق تنها يك معدن آهن و بقاياي كوره. ذكري به ميان نيامده است
 ٢٧.نام آهن پچان توسط منوچهر ستوده نام برده شده است ه مازندران غربي بةترين نقط غربي

آهن ماسوله در گيالن، مازندران  خود از صادرات سنگ ةهاي اولي تمدنهمچنين دمرگان در كتاب 
 صفويه از معادن سنگ آهن در ايران ةاولوريوس سياح دور.  اروميه نام برده استيو غرب دريا

 ٢٨.شده است  گيالن تأمين مي در بهترين نوع سنگ آهن در ايران از ماسوله:نويسد ياد كرده و مي
شناس به اين  صان زميني خود ضمن مشورت با متخصبه هر صورت گروه در بررسي مقدمات
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عنوان  تواند به ها مي  و بقاياي كارگاههاي ذوب فلز  آفله با وجود فراواني بوتهةنتيجه رسيد كه تپ
بدون ترديد با انجام آزمايشات شيميايي . يك مركز مهم صنعتي در غرب مازندران محسوب گردد

ناصر خصوص عتري را در تواند اطالعات دقيق ميهاي ذوب فلز  اسپكتروگرافي بر روي بوته
 اين مركز صنعتي در اختيار قرار دهد كه متأسفانه دست ةكنند  فلز و معادن تأمينةدهند تشكيل

  .  سنگين آزمايشات شيميايي براي گروه ميسر نگرديدةيافتن به اين هدف به دليل هزين
 (K.K.19) كجور ةقلع) د

 عرض شمالي ة دقيق٢٤  و درجه٣٦ طول شرقي و ة دقيق٤٤ درجه و ٥١اين قلعه در موقعيت 
روي پاسگاه  ه مشرف به دشت كجور در غرب روستاي كجور و تقريباً روبةقلع. واقع شده است

 . نيروي انتظامي واقع شده است
  

  هاي معماري قلعه ويژگي

 غربي - متر و عرض شرقي٦٠ جنوبي آن -طول شمالي. ديوارهاي اطراف قلعه هنوز پابرجاست
شوند؛  لعه از دو بخش شمالي و جنوبي كه با يك ديوار حائل از هم مجزا ميق.  متر است٣٠آن 

ديوار ). ٩تصوير ( متر است ٢٠ متر و طول بخش ديگر ٤٠طول بخش جنوبي . تشكيل شده است
اند و اطراف آن را نيز كاهگل    قلعه در سطح پاييني از سنگ بوده و سپس بر روي آن خشت نهاده

ابعاد آجرهاي قلعه . خشت و سنگ در همه جاي قلعه پراكنده استقطعات آجر، . اند نموده
رفي قلعه هاي سفالي جهت انتقال آب مص در نزديكي قلعه تنبوشه. متر است  سانتي٢٧×٢٧×٥/٥

گذاري و هدايت آن از  ها با استفاده از تنبوشه ني قلعه آبرساةگونه شيو اين). ١٠تصوير (كشف شد 
» ديوچال تاكام«و »  پايانةقلع«ه در برخي از قالع مازندران از جمله تر به سطح قلع هاي مرتفع تپه

   ٢٩.نيز ديده شده است
هاي  تر و برج در ساخت قلعه اين اصل رعايت شد كه استحكامات و حصارهاي افراشته  
تر بوده است و جهاتي كه منتهي به   آسان باشد كه تهاجم به قلعه از آن سوباني در جهتي ديده
لذا ديوارهاي قلعه در . گرديد كمتر نياز به تقويت و تحكيم بنا داشت هاي تند مي شيبها و  دره
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تر و بلندتر گرديده و بخش شرقي به علت وجود شيب  جهت شمالي، غربي و جنوبي مستحكم
  . تند نيازي به احداث ديوار نبوده است

 و حفاظت از  جلوگيري از تهاجم دشمن،يابي در ساخت اين قلعه بر حسب ضرورت مكان  
الجيشي مناسب قلعه بوده كه به جهت اشراف به منطقه  گيري از موقعيت سوق  كجور و بهرهشهر
مجاز بسيار زياد و  هاي غير متأسفانه به علت حفاري.  وسيعي را كنترل نمودةتوان محدود مي

قلعه ها و جزئيات  هاي قلعه تخريب گرديده و لذا از ساير ويژگي هاي جوي بيشتر بخش آسيب
  . تري ارائه نمود توان اطالعات جامع نمي
  

  قدمت قلعه

: گويد وي مي.  آملي است كجور در آن ذكر شده تاريخ رويان اولياءةترين سندي كه قلع قديمي
روز شنبه بيست و يكم ) ق ٧٣٤ -٧٦١(الدوله اسكندر از ملوك آل پادوسبان  ملك جالل

 همچنين ٣٠. كجور را گذاشتة ق بناي شهر و قلع٧٤٦ ةالحجه موافق با بيست و هفتم تير سن ذي
الدوله شروع به تجديد بناي   استندار جاللق ٧٤٠ سال ةالحج  ذي١٢در تاريخ : نويسد رابينو مي

الدين مرعشي در سال  همچنين ميرسيد ظهير٣١.ق آن را به اتمام رسانيد ٧٤٦قلعه نمود و در سال 
و ملك اسكندر فرزندان ملك كيومرث بن وس و ق در جريان حل اختالف بين ملك كا٨٧٠

 شاه طهماسب صفوي مورد ة اين قلعه در دور٣٢.برد  كجور نام ميةاز قلع) ق ٨٠٩ -٨٥٨(بيستون 
نيز مشهور )  سوختهةقلع(به همين علت به سوته قلعه . شود به آتش كشيده ميو هجوم واقع شده 

٣٣.گشت
 

 قبل از ةهاي قلعه متعلق به سه دور ، سفال سفالين از سطح قلعهةآثار مكشوفبه با استناد   
ق  ٥ و ٤ اسالمي قرون ةاوايل دور)  بدون لعاب خاكستري احتماالً پارتيةهاي ساد سفال(اسالم 

آجرهاي قلعه . است) هاي الجوردي و سالدن سفال( اسالمي ة ميانةو دور) تكنيك لعاب پاشيده(
 تيموري و ة بيانگر آباداني و رونق قلعه در دور، ميانهةهاي دور  و فراواني سفال٢٥×٢٥×٥به ابعاد 

توان قدمت دقيق قلعه را مشخص  زني علمي مي دون ترديد با انجام كاوش و گمانهب. صفوي است
رغم اسناد و مدارك تاريخي كه قدمت قلعه را به  به اين سؤال پاسخ داد كه عليبا اطمينان كرد و 
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هاي قبل از اسالم و  با توجه به سفال( تيموري ةز دوررساند؛ آيا قلعه قبل ا قرن هشتم هجري مي
 وجود داشته است يا خير؟ )  اسالميةاوايل دور

  هاي رويان و مدارك سفالين محوطهشواهد ) ـه

ترين مواد  هاي سفالين عمده  يافته، مورد بررسيةهاي باستاني منطق تقريباً در تمامي محوطه
فالي مكشوفه در چهار مرحله به دقت مورد ثبت و ضبط هاي س نمونه. دادند فرهنگي را تشكيل مي

 . قرار گرفت
  ؛ها نويسي نمونه شو و پشتشست -١
  ؛ها ثبت اطالعات نمونه -٢
 شناخته شده و گاهي چند هاي در اين مرحله از ميان گونه(هاي گزينش شده  طراحي نمونه -٣

 به سطح تپه ها  نمونهة يك مجموعه انتخاب و طراحي شدند و بقيةعنوان نمايند نمونه به
  )١كاتالوگ ). ( بررسي تخريبي نباشدةبازگردانده شده تا شيو

ها از نظر  هاي جمع آوري شده پس از تفكيك سفال نمونه)  عكس و اساليدةتهي(سازي مستند -٤
از ميان . شناسي شدند  گونه،اساس شكل و تزئيناتبر) لبه، كف، پايه، بدنه، دسته (نوع قطعه

تر   دقيقةجهت مطالع. شد اي را شامل مي  ظروف بخش عمدهة قطعات بدنه و لب،شناسي گونه
هاي تكنيك  اساس شاخصطراحي شده در جدول مشخصات فني بربندي و  هاي طبقه نمونه

در مجموع پس از ). ١جدول (د  نمونه ثبت گرديةپخت، شاموت، رنگ، مشخصات تپه و تك
 اول ة هزارةها در سه دور نگاري سفال آوري شده گاه هاي جمع  نمونهة تفكيك و مطالع،بندي طبقه
 و دوران اسالمي (K.A.39, K.P.4) تاريخي ةو دور) K.P.60, K.D.52هاي  محوطه(م .ق

(K.K.19.K.N.9.K.P.5, K.T.22, …)بررسي شده دو ة محوط٦١در بين .  مشخص گرديدند 
نمايند،  الي را ارائه ميهاي سف  فتهترين يا ترين و گسترده  از جمله غني(K.K.19, K.T.22)محوطه 
هاي اين دو محوطه ديده  هاي ديگر سفال هاي محوطه  سفالةنمون% ٨٠كه در بيش از به نحوي

 مواج، هاي هندسي، خطوط موازي، زيگزاگي، صورت طرح هها از نظر نقوش ب اين سفال. شوند مي
 زير لعاب، اسگرافياتو ةصورت لعاب پاشيده، تكنيك نقش كند مارپيچ و از نظر تكينك به

(Sgrafitto)الدن  وس (Celadon)هايي از نوع  هاي محلي، سفالينه همچنين در كنار سفال.  هستند
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هاي مطالعه  بررسي نمونه سفال. دست آمد هنيز ب) دو مركز سفالگري شرق مازندران(ساري و آمل 
 تاريخي و ةمي و بقيه به دورها متعلق به دوران اسال دهد كه بيش از نيمي از سفال شده نشان مي

 مقادير (K.K.19) كجور ةويژه در اطراف قلع هها ب در برخي از محوطه. م تعلق دارند. اول قةهزار
هاي سفالگري  دست آمد كه دليلي بر وجود كارگاه ههاي گلي خام و جوش كوره ب فراواني گلوله

  ). ١١تصوير (است 
هاي دوران   تراكم و فراواني سفالةدهند  نشاننگاري شده  گاهيها پراكندگي نمونه سفال  

. ويژه قرون هشتم و نهم هجري و رونق و آباداني منطقه در دوران تيموري است هاسالمي ب
 مورد بررسي ة مركزي و شرقي منطقةهاي سفالي در محدود بيشترين تراكم و فراواني نمونه

عصر آهن (م . اول قةالي از هزار شواهد و مدارك سفبراساستداوم استقرار . آوري گرديد جمع
I (قاجار قابل مطالعه و بررسي استةتا دور  .  
  
  مقابر برجي) 5

 مورد بررسي هسته و مركز اصلي ةويژه در منطق همقابر و بقاع متبركه در بخش غربي مازندران ب
رپاست كه نام مقابر برجي ب هايي به در مازندران بقعه. دهند معماري مذهبي اين منطقه را تشكيل مي

شود كه به قرون هشتم و نهم  هاي اين بناها مشخص مي ويژه كتيبه ه معماري و بةاز لحاظ شيو
  ٣٤.هجري يعني حكومت سادات مرعشي مازندران تعلق دارند

بويه  سيدن علويان در طبرستان و سپس آلمرعشيان پس از گذشت هفت قرن از به قدرت ر  
 ق بر مازندران حكومت ٩٨٦ ق تا ٧٩٥ سلسله از سال اين. دوباره مذهب تشيع را زنده كردند

 ةدر منطق.  ق براي هميشه به حكومت آنان خاتمه دادند٩٨٦كردند و سرانجام صفويان در سال  مي
كه مذهب )  ق٨٠٧ -٨٥٨(ويژه ملك كيومرث بن بيستون  هرويان و رستمدار امراي پادوسباني ب

  ٣٥.پا ساختند مرعشيان برتأثير تحتمقابري تشيع را در رويان رواج داده بود 
 مقبره داراي خصوصيات و ٦ ليكن ،هاي زيادي شناسايي شد  امامزاده،طي دو فصل بررسي  

هاي مطالعاتي بسيار خوبي براي بررسي سير تحول  سبك معماري برج مقبره بوده و نمونه
  . دهند اي در اختيار قرار مي  مذهبي و معماري محلي و منطقه-تاريخي
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   2 -4 ةنقش ،(K.M.17)) ملك كيومرث بن بيستون( طاهر و مطهر ة مقبر برج-1

 در فهرست آثار ملي به ثبت ١١٦٧٢/٣ ةمقبره در آبادي هزار خال كجور واقع شده و با شمار
سزايي در  ههاي تاريخي ساخت بنا از اهميت ب مقبره به جهت داشتن كتيبه. رسيده است

  . ندران برخوردار استگذاري ساير مقابر منطقه و ماز تاريخ
الذكر و ديگري   فوقةيكي مقبر.  ساخت بنا هستندةتنها دو مقبره در مازندران داراي كتيب  
 ق ٨٤٠ق و  ٨٢٩ آهو دشت ناتل رستاق نور كه به ترتيب تاريخ ساخت ة شاه بالو در دهكدةمقبر

 شده است؛ در كتاب ترين سندي كه از اين مقبره ياد  قديمي٣٦.هاي آنها ذكر شده است در كتيبه
 مدفن ملك ةمقبر. خورد به چشم مي ق ٨٦٣الدين مرعشي در سال  سيد ظهيرتاريخ گيالن

  ٣٧.هاي طاهر و مطهر است و دو تن از سادات منطقه به نام)  رويانةفرمانرواي منطق(كيومرث 
 ي فني بنا، مصالح و فضاي معماريها ويژگي) الف

و گنبد هرمي ) ها فيلپوش( مكعب، بخش انتقالي ةش بدنپالن مقبره چهارضلعي است و از سه بخ
. تعبيه شده است) با قوس جناقي(بنا نماهايي در سه طرف  طاق). ١٢تصوير (تشكيل شده است 

هر ضلع . هاي نماي بيروني بنا داراي شيار عمودي است كه رأس آنها قوسي شكل است گوشه
بخش خود (هي وج ا يك گنبد هرمي هشتنماي خارجي بن متر طول و بر فراز ٤٠/٨خارجي بنا 

 -صورت رگ هچيني گنبد ب آجرةشيو. داخل بنا قرار دارد) بخش آهيانه(دايره  و يك گنبد نيم) گنبد
 كرد (Gead-chin)چين توان گرد ا كه گنبدهاي رك را نمي چر، اجرا شده است(Rag-chin)چين 
   ٣٨.شود صورت رگچين ساخته مي هلذا ب

وپوش گسسته است كه با توجه به شرايط اقليمي اين نوع گنبد در منطقه گنبد از نوع رك د  
 ةنماهايي در دو طبق ضلعي است و طاقداخلي مقبره نيز داراي پالن چهارفضاي . رايج بوده است

ارتفاع اين . دنده اند و فضاي داخلي مقبره را تشكيل مي درون قاب مستطيل شكل قرار گرفته
 ة يك ساختمان با نقش،در ضلع شرقي مقبره. متر است  سانتي٥/١ا  و عرض آنه٢٠/٣نماها  طاق

 مقبره از همين يمستطيل شكل در يك طبقه ساخته شده كه از الحاقات بعدي بنا بوده و راه ورود
  . مصالح اصلي مورد استفاده در بنا آجر و مالط ساروج است. قسمت است
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 تزئينات خارجي و داخلي بنا) ب

بدين ترتيب كه . عنوان عنصر تزئيني است ني بنا تأكيد بر عناصر معماري بههاي تزئي از ويژگي
اي استادانه نقش  گونه  آجرچيني و گنبد رك بهةها و شيو ها، فيلپوش  نماها، نغول ها، طاق مقرنس

كاي  آجرةشيو. وجود آورده است هاصلي تزئين را با ترتيبي هماهنگ، متقارن و ساده در بنا ب
در قسمت . اها جلوه و نمود بيشتري داردنم صورت يك بافت تزئيني است كه در قسمت طاق به

ي كوچك هاي هالل  است كه بر فراز آن يك سلسله قوساي  گيلويي مقرنس يك رديفه،زير گنبد
دونالد ويلبر معتقد است . شود شده است، ديده مي  سفال تزئين ميةداير كه احتماالً با قطعات نيم

شكل آبي و روشن پوشيده شده   هاي لعابي مربع مازندران با كاشيهاي هاللي مقابر  قوسگنبد و 
   ٣٩.است
موشي ديده  اي يا اصطالحاً دندان دندانه ارهدر قسمت باالي اين گيلويي يك نوار تزئين   

. هاي افقي مستطيل و شيارهاي عمودي است هر يك از اضالع مقبره داراي طاقگان، نغول. شود مي
داخل بنا نيز در .  كاربردي به نوعي خاص بنا را آراسته استةن عناصر معماري عالوه بر جنباي

ها و اضالع داخلي نقوش زيبايي با مضامين گل و بته، شمسه،  سه بخش فضاي زير گنبد، فيلپوش
  .  نقاشي و آراسته گرديده است،هاي زيبا درخت سرو، طاووس با رنگ

  ها كتيبه) ج

 دو رديف ،نماها، زير رديف گيلويي بناي طاهر و مطهر در قسمت فوقاني طاقدر اضالع خارجي 
اين . هايي وجود دارد صورت افقي كتيبه متر به  سانتي٣٠نغول باريك مستطيل شكل به عرض 

طور  همان.  استق ٨٢٩ويژه تاريخ ساخت بنا  هاي اصطالحات و ب ها شامل آيات قرآني، پاره كتيبه
گذاري ساير مقابر مازندران برخوردار  سزايي در تاريخ هدار از اهميت ب  تاريخةبد اين كتيشكه اشاره 

السموات و االرض و ال يوده حفظهما و هو «: متن كتيبه به اين صورت است). ١٣تصوير (است 
 توسط ق ٨٢٩ها در سال   اين كتيبه.» ...العلي في سنه تسع عشرين و ثما نماته الحجريه النبويه

  ٤٠.يب رستمداري نوشته شده استمحمود بن نج
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   سبك معماريةگذاري و مقايس تاريخ

 ة تطبيقي با مقابر برجي شرق مازندران از نظر پالن و نقشة ملك كيومرث در يك مقايسةمقبر
 امامزاده ابراهيم ،)بابل(الدين  قابل مقايسه با مقابر درويش فخرساختماني، گنبد هرمي، تزئينات

. اند ضلعي ساخته شدهي است كه هر سه بنا با پالن چهارالعابدين سار امزاده زينامو ) آمل(
العابدين و امامزاده ابراهيم آمل به حدي است كه   زينة ملك كيومرث با مقبرةشباهت ظاهري مقبر

  ). ١٤تصوير (شود   در نگاه اوليه تفاوتي بين آنها ديده نمي
 گريو كوتاهي تعبيه شده در آمل بر رويالعابدين و امامزاده ابراهيم  ولي گنبد هرمي زين  

 گوشوارها قرار  مكعب وة ملك كيومرث فايد گريو و مستقيماً بر روي بدنةكه گنبد مقبر صورتي
العابدين،   زينةخصوص مقبر طاهر و مطهر منوچهر ستوده و درةخصوص مقبردر. داده شده است

   ٤١.اند  تصاوير و مطالبي توصيفي ارائه نمودهةگدار و زار
شده   ق در آن ذكر ٨٢٩ نماي بيروني مقبره كه تاريخ ساخت بنا ةقدمت مقبره به استناد كتيب  

كند و با توجه به اينكه  و رجوع به منابع تاريخي كه باني بنا را ملك كيومرث بن بيستون معرفي مي
به قرن  مقبره كرده در انتساب اين  در رويان حكومت ميق ٨٠٩ -٨٥٨هاي   سالةنامبرده در فاصل

  . گذارد گونه ترديدي باقي نمي نهم هجري قمري هيچ
  
  5 -7 ةنقش ،(K.S.16) سيد محمد كيا دبير صالحاني ة مقبر-2

  ا و فضاي معماريهاي فني بن ويژگي) الف

ضلعي آجري در خارج بنا گنبد هرمي چند. ضلعي است  دبير صالحاني از نوع پالن هشتةمقبر
 ةشيو). ١٥تصوير ( فضاي اصلي مقبره را پوشانده است ،ينو از داخل گنبد عرقچ) هشت ترك(

دوپوش ) هرمي(پوشش سقف همانند ساير مقابر برجي منطقه و شرق مازندران از نوع رك 
اين نوع پوشش ضمن شكوه و عظمت . چين ساخته شده است صورت رگ هگسسته است كه ب

 جوي به بهترين شكل محافظت هاي نزوالت بنا را از آسيب) خود گنبد(در نماي خارجي مقبره 
. سازد كاري، مقرنس و نقاشي فراهم مي انجام تزئيناتي نظير گچبري، آينهنموده و زمينه را جهت 

مالحظات زيبايي بنا باعث اهميت «: گويد دونالد ويلبر در توصيف گنبدهاي دوپوش چنين مي
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نبد خارجي سر به فلك كه گ در حالي. گرديد نبد ميدادن به ارتفاع يعني برجستگي نيمرخ گ
تر در تناسبي خوشايند و مناسب نسبت به اتاق زيرين باقي  گنبد داخلي بسيار كوتاه. كشيد مي
 در اضالع جنوب و جنوب غربي سه .نما است  سطوح اضالع خارجي مقبره فاقد طاق٤٢.»ماند مي

 در بخش كاري شده رگيري چوبي منبتهمچنين نو. شود خفنگ چوبين مشبك نورگير ديده مي
در قسمت شرقي مقبره . تحتاني ضلع غربي تعبيه شده كه آيات قرآني بر روي آن كنده شده است

همچنين در قسمت جنوب «. بنايي قرار دارد كه در حقيقت راه ورود به مقبره از اين قسمت است
 محمد كيا دبيرد خواهر سيدمقبره بنايي محقر با گنبدي كوچك قرار دارد كه به روايتي مرق

 آخرين الحاقات مقبره مسجدي با معماري ساده متعلق به اواخر دوران قاجار ٤٣.»صالحاني است
  ٤٤.است
اي است كه  ضلعي است، كه وسعت آن به اندازه  دروني مقبره نيز داراي پالن هشتفضاي  

نمايي در دو رديف  در هر يك از اضالع داخلي طاق. يك ضريح در آن جاي داده شده است
 آجر، مالط ساروج و الشه ،مصالح اصلي بنا. ن قاب مستطيل شكل تعبيه شده استعمودي درو

  . متر است  سانتي٢٢×٢٢×٥/٤ابعاد هر آجر . سنگ در پي بنا است
 ترئينات نماي خارجي و داخلي بنا) ب

خالف ساير مقابر برجي منطقه از عناصر تزئيني بسيار محدودي برخوردار  دبير صالحاني برةمقبر
گيلويي و . ويژه بخش خارجي است تزئين بنا به ر داي كيد بر عناصر معماري عامل عمدهتأ. است

گانه از جمله عوامل  هاي اضالع هشت تزئينات دندان موشي باالي آن، شيارهاي عمودي گوشه
ها با  هر چند در گذشته قسمت خارجي گنبد و رديف مقرنس. تزئين نماي خارجي است

ها باقي نمانده  شده است كه در حال حاضر چيزي از اين كاشي ه ميهاي آبي روشن پوشاند كاشي
  . اي از گچ تزئين گشته است سطوح خارجي و داخلي با اليه. است

  ها كتيبه) ج

هاي درهاي منبت و صفحات صندوق قبر يكي از  كاربرد وسيع چوب براي پنجره و لنگه
 ن مقابر برجي مازندران ضمن دارا بود ازي بسيار٤٥.هاي آرامگاهي مازندران است هاي برج ويژگي

از . كاري هستند كاري روي چوب و منبت از هنر كندههاي بسيار ارزشمندي   نمونه،ارزش معماري
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 ةتوان به امامزاده ابراهيم، مقبر شوند مي كاري محسوب مي  اين مقابر كه شاهكار هنر منبتةجمل
   ٤٦.العابدين اشاره نمود الدين و سلطان زيندرويش فخر

 ةكاري شد  منبتيكاري و درب چوب لحاني نيز داراي صندوق چوبي منبت دبير صاةمقبر  
كه با خط ثلث آيات قرآني ) كه در حال حاضر وجود ندارد و به سرقت رفته است(زيبايي بوده 

. گذاري و نام سازندگان آن بسيار حائز اهميت است ها از نظر تاريخ اين كتيبه. بر آن كنده شده بود
  :  درب چوبي به شرح ذيل استةن بخشي از كتيبمت
خلدهللا . ..المعارف سلطان محمد دبير كيا صالحاني قدس اهللا سره  ابو...بسم اهللا الرحمن الرحيم، «

  ).  ق٨٢٠(» ملكه و طاب ثراه في تاريخ ماه مبارك محرم سنه عشرين و ثمانمائه الهجريه و النبويه
عامل هذا )  ق٩٦٤(لحجه سنه اربع و ستيين و تسعمائه ا  في تاريخ ذي...« صندوق ةو كتيب

   ٤٧.»الدين بن محمد النجار و كاتبه العبد حاجي گيالنيالصندوق المبارك اقل العباد عالء
 متعلق به دبير صالحاني و نام سازنده و كاتب در و ه،شود كه مقبر ها استنباط مي از اين كتيبه  

  . استصندوق چوبي محمد نجار و حاجي گيالني 
   سبك معماريةگذاري و مقايس تاريخ) د

 دبير صالحاني مربوط به اواخر قرن دوم هجري يا ةبه استناد متون و اسناد تاريخي متقن اصل مقبر
الدين مرعشي ميرظهير. يه در مازندران و رويان استاوايل قرن سوم هجري و زمان نهضت زيد

چنين ذكر  سب محمد كيا دبير صالحاني را اينن ، ق از اين مقبره ديدن نموده است٨٧١كه در سال 
محمد بن ابراهيم بن علي بن عبد الرحمن بن الحسين بن زيد بن الحسن بن علي «: كند مي

   ٤٨.»المرتضي عليه و عليهم السالم
 اعتماد. تها تخريب گرديده اس احتماالً بناي اصلي مقبره بر اثر وقوع زلزله در همان سال  

كند كه به اين مقبره آسيب جدي وارد ساخته   قاجار ياد ميةاي در دور ع زلزلهالسلطنه نيز از وقو
پالن هشت ( مقبره در يك بررسي تطبيقي با ساير مقابر برجي مازندران از نظر نوع نقشه ٤٩.است
  . الدين قابل مقايسه استرمي دوپوش با مقابر امامزاده عبداهللا و درويش فخرگنبد ه) ضلعي
 ق بر آنها كنده شده و با توجه ٩٦٤ ق و ٨٢٠هاي  هاي در و صندوق كه تاريخ هبه استناد كتيب  

نمايد؛ قطعاً بناي فعلي  هاي معماري بنا كه تركيبي از سبك رازي و مغول را ارائه مي به ويژگي
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عنوان  ه لذا از اين نظر ب.متعلق به اواخر قرن هفتم يا اوايل قرن هشتم هجري قمري است
  . شود  رويان محسوب مية منطقةرترين برج مقب كهن

  
  ها و تحليل معماري برآيند داده

 اثر ٦١ مورد بررسي منجر به شناسايي ة منطقةشناسي انجام شده در محدود بررسي ميداني باستان
تداوم ). ٢جدول (، قنات، قلعه، غار و تپه گرديد Site Openهاي باز  فرهنگي شامل مقابر، محوطه

م و . دوم قةويژه آثار سفالين از اواخر هزار هشناسي ب رك و شواهد باستان به استناد مدااستقرار
ترين استقرارها و  گسترده.  قاجار قابل مطالعه و بررسي استةم تا دور. اول قةاوايل هزار

 ة دوران اسالمي مربوط به محوطةترين محوط بزرگ. ها متعلق به دوران اسالمي است محوطه
جاي بع تاريخي متقن و آثار معماري براين محوطه به استناد منا.  است(K.R.20)قديم كجور 

 مواد ة كجور، مركز صنعتي آفله و پراكندگي گستردة ملك كيومرث، قلعةمانده از جمله مقبر
در دوران ) شهر كجه(فرهنگي گوياي اهميت آن و به احتمال قريب به يقين مركز سياسي رويان 

 مقدور و ، حد و مرز دقيق اين شهر از طريق بررسيهر چند تعيين. شود اسالمي محسوب مي
بخش نيست و اصوالً آشنايي با سيماي واقعي شهرهاي دوران اسالمي و شناخت آن از  اطمينان

هاي علمي  زني و كاوش دود زيادي نياز به بررسي و گمانههاي آن تا ح ديدگاه معماري و ويژگي
  . شناسي دارد باستان
ه به استناد منابع تاريخي شاهد ترين قالع بررسي شد جمله مهم از (K.K.19) كجور ةقلع  

پالن قلعه مستطيل شكل و قابل مقايسه با . قايع تاريخي و برخوردهاي نظامي زيادي بوده استو
تطبيق . است) كوه شرق مازندرانسواد(و ديو سفيد )  غرب مازندرانرامسر،(پالن قالع ماركوه 

هاي سفالي  ر نيست ولي كشف تنبوشهسيعلت تخريب شديد مهاي معماري قلعه به  ساير ويژگي
 ةكشي و از اين نظر قابل مقايسه با قالع قلع انگر سيستم آبرساني از طريق لولهدر نزديكي قلعه بي

الجيشي  ر ساخت و ساز قلعه از موقعيت سوقد. پايان و ديو چال تاكام در شرق مازندران است
 طبيعي و ةقرار گرفتن بر تپ(ي عها و موانع طبي ز ويژگيگيري ا و بهره) تسلط به دشت كجور(

به بهترين شكل ممكن در تقويت استحكامات قلعه ) استفاده از شيب تند كوه در قسمت شرقي
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اهللا اولياء( و رجوع به منابع تاريخي  به آثار سفالين مكشوفه قدمت قلعه با توجه. ده شده استاستفا
هاي اواسط و اواخر  هر چند فراواني سفالينه.  اسالمي استةرمربوط به اوايل دو) آملي و مرعشي

 تيموري و صفوي است كه اين امر با تطبيق به ة اسالمي بيانگر رونق و آباداني قلعه در دورةدور
  . منابع تاريخي قابل اثبات است

 لعاب قابل مقايسه با  وهاي سفالين از لحاظ تكنيكي، شكل مطالعه و بررسي آثار و يافته  
اين مسئله . ويژه مراكز سفالگري شرق مازندران از جمله آمل و ساري است همناطق همجوار ب

  .  فرهنگي رويان با مناطق همجوار در مازندران استةبيانگر ارتباط و مراود
هاي بررسي شده در   توليدات محلي بوده كه در اكثر محوطهةها در زمر البته برخي از سفال  

هاي جالب توجه آثار  يكي از يافته. دست آمده است هخص مازندران بهاي شا كنار ساير سفال
دست آمده  ه ب(K.D.52) ديارك ةاست كه از تپ) ظرف تدفين(داري   ظرف خاكستري لوله،سفالين
شود كه نماد  اي به شكل خورشيد ديده مي  خارجي اين ظرف نقش كندهةبر روي بدن. است
 ريشه در فرهنگ شمال شرق ايران دارد و قابل ،وفاين نوع ظر. هاست  حيات آرياييةگردون

 و برخي از ميادين عصر Aدار فالت ايران از جمله قيطريه، خوروين، سيلك  مقايسه با ظروف لوله
اين مسئله بيانگر تداوم و گسترش و نفوذ فرهنگ . باشد آهن شمال ايران نظير كلورز و آق اولر مي

بدون ترديد مطالعه و پژوهش بيشتر در اين زمينه .  تمدن رويان استةسفال خاكستري در حوز
 عصر آهن را روشن خواهد ةارتباط فرهنگي اين منطقه را با فالت ايران و نقاط همجوار در دور

 فرهنگي و تمدني رويان را يكي از ميادين استقراري عصر آهن ةتوانيم حوز در مجموع مي. نمود
  . در شمال ايران محسوب نمائيم

اي است شامل برج مقبره، بقاياي مسكوني، حمام،   كه مجموعه(K.N.9)نگ  ناسةمحوط  
گورستان و فراواني و غناي مواد فرهنگي و با توجه به موقعيت مطلوب طبيعي، برخورداري از 

 اسالمي را ةشواهدي از شهري آباد در اواسط دور) شاه كوه(هاي اطراف  منبع دائمي آب از كوه
 تمدن رويان از يك ةشناسي در شهرهاي فراموش شد هاي باستان اوشانجام ك. نمايد ارائه مي

تواند تا حدود زيادي ما را در  ها از سوي ديگر مي  متون تاريخي و سفرنامهةطرف و مطالع
  . شناسايي اين شهرهاي مدفون ياري نمايد
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عنوان تنها مركز صنعتي منطقه و نزديكي آن به   به(K.A.39)شناسايي محل ذوب آفله   
بيانگر اهميت اين مركز ذوب فلز بوده كه )  ملك كيومرثة كجور، مقبرةقلع( قديم كجور ةمحوط

بدون . نمودند احتماالً از اين مركز صنعتي در ساخت وسايل و ظروف فلزي و سالح استفاده مي
اي  ت ارزندهتواند اطالعا شناسي ميشناسي معدن و فلز هاي زمين  انجام مطالعات و پژوهشترديد

خصوص فلزگري شمال ايران، كشف معادن كهن، و ارتباط اين مركز صنعتي با ساير مراكز در
ده رامسر در غرب مازندران و ماسوله در گيالن در ي در مناطق همجوار از جمله جواهرصنعت

 متر است ١٥٦٢هاي بررسي شده از سطح دريا  ها و محوطه ميانگين ارتفاع تپه. گذارداختيار قرار 
 به ترتيب با (K.CH.54)سو  چهارةترين آن تپ  و پست(K.N.90) ناسنگ ةن آن محوطكه بلندتري

 شرقي نسبت به ةپراكندگي و تراكم استقرار در نيم.  متر بلندي از سطح درياست٦٠٠ و ٢٢٥٨
شهر (ويان  فرهنگي و ارتباط بيشتر پايتخت رة غربي منطقه بيشتر بوده كه اين امر بيانگر مراودةنيم

م بيشتر در مناطق . اول قةهزارتاريخي هاي  محوطه. مراكز فرهنگي شرق مازندران است اب) كجور
هاي دوران اسالمي در مناطق دشت و   شده و آثار و محوطهگلي و كوهستاني مورد شناساييجن

 درصد ٣٥/٨١هاي دوران اسالمي  در مجموع آثار و محوطه. ارتفاعات پيرامون آن قرار گرفته است
 درصد ٠٨/٥ درصد و ٥٧/١٣م به ترتيب . اول قة تاريخي و هزارة استقرارهاي دورها و و محوطه

  ). ١نمودار (شود  هاي بررسي شده را شامل مي از كل آثار و محوطه
 ة كجور با دو نوع نقشة برجي منطقةدر تحليل معماري مقابر برجي بايد گفت كه شش مقبر  

 ؛ كه در مقايسه با مقابر برجي شرق مازندرانبنا شده است) ضلعي و مربع  هشتپالن(ساختماني 
اند، تنوع كمتري را از لحاظ  ضلعي، مربع و مدور ساخته شده و گلستان كه با سه نوع پالن هشت

از نظر اصول ساختماني نيز مقابر منطقه عمدتاً از دو ). ٣جدول ( نمايند پالن ساختماني ارائه مي
اين مقابر از ).  طاهر مطهرةجز مقبر به(ه است  گنبد رك هرمي تشكيل شدقسمت شامل بدنه و

 بناهاي اوليه در مازندران شرقي و گلستان تأثير تحتنظر پالن، سبك معماري و تزئينات بيشتر 
 ق و برج رادكان غربي ق ٤٠٠ برج رسكت ، ق٤٢٣ برج الجيم ،ق ٣٩٨يعني مقابر گنبد قابوس 

ود كه در اين منطقه ش هاي قبل مشخص مي وره اين مقابر با مقابر برجي دةاز مقايس. بوده است



 

  

617   شناسي  هاي تمدن رويان از ديدگاه باستان بررسي و شناسايي آثار و محوطه

 

پذيري از ويژه با تأثير ههاي قديمي وجود داشته است كه ب سازي متأثر از سنت نوعي ساختمان
  . اند مقابر برجي شرق مازندران ساخته شدهخصوصيات معماري 

ك  رويان با مقابر مذهبي گيالن وجوه اشتراةاز سوي ديگر هر چند كه مقابر برجي منطق  
 مورد بررسي ة حائز اهميت گنبد رك هرمي شكل مقابر مذهبي در منطقةفراواني دارند؛ ليكن نكت

صورت شيرواني يا  ده و سقف، نه هرمي بلكه بيشتر بهاست كه در گيالن از نوع هرمي كاسته ش
  .دباش مسطح مي

 بوده صورت دو پوش گسسته هرك ب  مورد بررسي از نوع گنبدةگنبدهاي مقابر برجي منطق  
البته گنبد دو . كه اين نوع گنبدها عمدتاً با مصالح آجر به صورت رگ چين ساخته شده است

 با سنگ ساخته شده كه (K.D.32) درويش رستم ة و مقبر(K.D.33) درويش شهر اگيم ةمقبر
مي يگنبدهاي رك با توجه به شرايط اقل. شوند  نو ظهوري در منطقه و مازندران محسوب ميةپديد
ترين  قديمي. هاي ريزش نزوالت جوي در منطقه ساخته شده است  و جلوگيري از آسيبمنطقه
 كاربردي سبب ةاين شيوه عالوه بر جنب.  ق است٣٩٨سازي گنبد قابوس گونه گنبد  اينةنمون

شكوه و عظمت بنا شده و زمينه را جهت انجام تزئينات در زير فضاي گنبد داخلي فراهم 
ريح قابل مقايسه با هاي ض  درهاي مقابر و صندوق كاري ستفاده در منبتهاي مورد ا طرح. دساز مي

ها داراي تاريخ و امضاي سازنده  اكثر درها و صندوق.  تيموري استةكاري دور هاي كاشي طرح
اي است كه تنها يك و حداكثر دو  ها به اندازه وسعت داخلي برج).  دبير صالحانيةمقبر(هستند 

كار رفته در مقابر با توجه به وضعيت  مصالح به. شده است داده ميا جاي ضريح چوبي در آنه
سنگ نيز استفاده شده   و گچ بوده كه در پي بنا از قلوهاقليمي منطقه تماماً از آجر و مالط ساروج

. متر است  سانتي٢٤×٢٤×٥ و ٢٢×٢٢×٥/٤هاي   اندازهدر متنوع و ،كار رفته ه آجرهاي بةانداز. است
تزئينات . به مالط چسبيده استمز در طيفي از روشن تا تيره و بسيار سخت آجرها به رنگ قر

 ة هندسي به شيوةكاري مقابر بيشتر منحصر به نماي خارجي بوده كه در آن از تزئينات سادآجر
گذاري مقابر برجي مازندران يكي از معضالت  تاريخ. پر و يكنواخت انجام شده استآجرچيني تو

ملك ( طاهر و مطهر  ةبه اين منظور برج مقبر. شود بناها محسوب ميتعيين تاريخ دقيق اين 
اين . از اهميت ويژه و استثنايي در بين مقابر منطقه و شرق مازندران برخوردار است) كيومرث
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 ق به دستور ملك كيومرث بن بيستون ٨٢٩هاي نماي بيروني بنا در سال  مقبره به استناد كتيبه
 ةتوان انگيز گونه مقابر مي  ساخت اينةدر انگيز.  احداث شده استفرمانرواي پادوسباني منطقه

 مورد بررسي ةمقابر برجي بازمانده منطق. ترين عامل مطرح نمود عنوان مهم سياسي و مذهبي را به
پذيري از مقابر شرق مازندران به علت اني ساخته شده و ضمن تأثير حكمرانان پادوسبةتحت سلط
عنوان يك سبك معماري محلي بر سبك دولتي غلبه  غرافيايي منطقه بهيمي و موقعيت جشرايط اقل

عنوان يك اصل مد نظر معمار بوده و   مقابر تأكيد بر عناصر معماري بهدر تزئينات. داشته است
  . احتماالً علت پرهيز از تزئين و آرايش بنا طبيعت سرشار از زيبايي اين منطقه بوده است
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