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اي به بلنداي خيال ، قلعهفيروزكوه  

  

  1نيما فريد مجتهدي

  2جانيابوطالب قاسمي وسمه

  

   براي حس احمد جكتاجي  تقديم به پور«

  »كوه نسبت به فيروز  مان مشترك                                                                                  

  :اشاره

هاي مناطق كوهستان شرق  ها و باورداشت جغرافياي طبيعي در به وجود آمدن افسانهشناسي و  نقش زمين

 ،شناسي سازندهاي زمين.  باشد از موارد مطالعاتي نويسندگان اين يادداشت ميو غرب مازندران گيالن 

ايجاد اشكال وكارهاي اين فرايندهاي طبيعي در  فرسايشي و عدم اطالع از سازفرايندهاي  ، عوامل جغرافيايي

به   مردمي بومي در طي قرون متمادي براي وصف اين اشكال در حد توان فكري ،سبب شده ،سطح زمين

شده  سبب حتي اين مسئلهشرقي ديلمان  در كوه فيروزكوه در جنوب .بپردازند ها ها و افسانه داستان ارائه

   .شونددچار اشتباه وجود دارد، اي  قلعهاين كوه باره اينكه در برخي ازسياحان و پژوهشگران در
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  :موقعيت جغرافيايي منطقه مورد مطالعه

، شرق گيالن در منطقه پيركوه  در جنوب ،درجه   47  °36و  50° 0 6 فيروزكوه با طول و عرض جغرافيايي

رود،  روستاهاي گورج، كالم.  باشد متر مي 2290ارتفاع اين كوه .  ديلمان قرار گرفته است بخش از توابع

در   جان وسمه  جؤر جان و سمه و  جيرهاي شمالي، روستاهاي يسن،  كاليه در دامنه استخر و موسي سياه

شرقي  جنوب نود در دامنه پيزنش و غربي و روستاي جاران در جنوب و روستاي  جنوب - يهاي غرب دامنه

اين كوه به صورت هاللي با قوس جنوب سو و روند كشيدگي شكل .  اند اين كوه قرار گرفته

غربي تا محل راس  جنوب-شمال شرقي جهتيال شرقي آن از جنوب روستاي گورج با   ).1.شكل(باشد مي

باشد، از  زنش مي روستايقوس كه قله اصلي بر آن قرار دارد امتداد يافته است، محل اين قوس در شمال 

، كه اين يال بخش غربي كاليه كشيده شده غربي تا جنوب روستاي موسي همين محل يال با جهت شمال

  . دهد هالل را تشكيل مي

  

   موقعيت فيروزكوه در جنوب شرقي ديلمان)1(شكل
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اين .  زادگان كنعان، عمران و برهان معروف است اي قرار دارد، كه به بقعه امام بر روي قله فيروزكوه بقعه

، در فاصله كمي از بقعه استاست كه با استفاده از چوب و مصالح محلي ساخته شده بقعه بنايي بسيار ساده 

به ارتفاع  سفاليدهانه  ها آنهر دو قديمي قرار دارد كه بنا به گفته رابينو و دكتر ستوده بر روي  هاحلقه چ 2

 ،به جاي دهانه سفالي ها بر روي يكي از اين چاهنگارندگان،  رار داشت، اما در زمان بازديد سانتيمتر ق 70

دهانه سفالي   !سفالي زيبا نبود هاي دهانهيكي از بودند و اثري از   ليتري قرار داده 220فلزي منبع نفت 

كه  ه در كتاب دكتر ستوده عنوان شده عليرغم اينك  .)2.شكل(باشد مياز لحاظ زيبايي جالب توجه  ،موجود

، با آبي بسيار آلوده روبرو گشتيم، كه شايد علت ها ها آب گوارايي دارند، در زمان بازديد از اين چاه اين چاه

بر دهانه هر  «ها باورداشتي وجود دارد،  درباره اين چاه.  باشد  نكردن آنآن عدم رسيدگي به چاه و اليروبي 

نام  »فيروزه«اين دو چاه تندور را دختري .  نامند مي »چاه تندور «الين است كه در محل دو، دو استوانه سف

در .  بافته، از سيستان يك روزه بدينجا آورده است بر سر گذاشته و در حالي كه با دو دست خود چيزي مي

هاي فيروزكوه  گويند در چاهنشينان را به ستوه آورد،  ، هرگاه باران فراواني ببارد چنانكه دههاي اطراف دهكده

ها از آلودگي پاك  گويند تا چاه مي ،اند و چون براي آن دو چاه ارزش مذهبي قائلند استخوان حيواني انداخته

اي در  دهند تا او استخوان آلوده ها پولي به متولي مي گويند كه گيلك گاهي مي.  نشوند، باران بند نخواهد آمد

.  و برنجزارها پر آب شوند ولي كشتزارها ي گندم و جو در كوهستان آسيب ببينندچاه بيندازند و باران ببارد 

 »پاكشان «كنند و  آيند غذائي تهيه مي ها مي آيند، به سر چاه در اين موقع گروهي از ده نشينان اطراف گرد مي

افروزد  شمعي مي رود و كه پدر بر پدر اين پيشه را دارد به ته چاه مي 3كنند و يك تن از دهكده مروسن مي

اندازد پس از آن  آورد و اگر استخواني در آن ديده شود بيرون مي و آب كشي مسين كه ته چاه است باال مي

در  ) بلوط( مازيچند اصله درخت  ،عالوه بر چاه  .)1374،377ستوده،(»آيد ميطولي نميكشد كه باران بند 

  ).3.شكل(شود محوطه بقعه ديده مي
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  در دهستان شوئيل اكبرآباد فعلي.  
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  دهانه سفالي يكي از دو چاه فيروزكوه) 2(شكل

  

  بقعه امامزادگان كنعان،برهان و عمران به همراه درختان مازي) 3(شكل
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  :منابعبررسي 

شناسي و  منابع مختلف مربوط به گيالن ،يا نه وجود داشتهاي  براي بحث درباره اينكه آيا در فيروزكوه قلعه

 سه اين  .شده است منبع به فيروزكوه پرداخته سهدر هاي موجود مطالعه شد، از ميان اين كتب،  سفرنامه

شان  فرضيات، شان بررسي مطالب اين منابع و نظرات مولفان با د،نباش ميبرهه زماني  سهمنبع مربوط به 

براي . اند بحث نمودهتوان از معدود منابعي دانست كه درباره فيروزكوه  منبع را ميسه اين . آزمون شد

، منابع و مدارك موجود بررسي و منطقه مورد مطالعه ها فرضيهپاسخ مناسب و سنجش صحت  رسيدن به

    .مورد بازديد قرار گرفتچند بار 

      ،، گيالنلمرز ايرانراب واليت داكتا ،گيرد اولين منبعي كه به لحاظ قدمت زماني مورد مطالعه قرار مي

ها و نقاط مسكوني  در توضيحات دهكده 435واليت دارالمرز ايران، گيالن، در صفحه رابينو در   .است

در پائين لوعلي، فيروزكوه قرار دارد، در قله فيروزكوه  «: نويسد مي)  لُوالي   ( لنگرود در توضيح روستاي لوعلي

زاده داراي قبر است كه  ، اين امام4اي كوچكي با سنگ كه روي آن با سفال پوشيده شده وجود دارد زاده امام

هاي  دهد كه بايد از يكي از قلعه اين بنا نشان مي هاي بعضي از سنگ.  اند روي آن صندوقي چوبي قرار داده

هاي موجود در اطراف  همانطور كه مالحظه شد، رابينو با ديدن تخت سنگ  .»اسماعيليه به دست آمده باشد

  .  اي از اسماعيليان انتساب داد ها را به قلعه فيروزكوه، اين تخته سنگقله  روي يبنا

ناحيه سمام و شاهجان در در مطالب مربوط به بناها و آثار تاريخي  5دكتر ستوده در بخش بيستم كتاب خود

نو نظرات رابي ازبخشي  ،، ضمن تشريح بقعه امام زادگان كنعان، عمران و برهان بر قله فيروزكوه373صفحه 

هاي موجود در اطراف بقعه  وي در ابتدا به شرح سنگ .  را بيان نموده استدرباره اين كوه هاي خود  و ديده

سانتيمتر اطراف اين بقعه  30و  25سانتيمتر و قطر  70تا  60هاي سياه فراواني به طول  سنگ «پردازد  مي

ها عبارت به نظر  دليل اينكه دكتر ستوده درباره اين سنگ  .»آيند مي به نظر تراشيدهريخته شده است كه 

ها،  نظير اين سنگ  «: توضيح داده شده استتوسط وي  )373(صفحه همان ، در پاورقي را بكار بردهتراشيده 

رود اين رگه طبيعي بدانجا كشيده شده  احتمال مي ،شود نيز ديده مي سن در كوهي به نام لُرده 6در پشت امام

اي از ساروج و گچ كه مالط بنا باشد  چون كوچكترين ذره.  استطبيعي ها به نظر اينجانب  اين سنگ.  باشد

                                                           
٤
  .در زمان بازديد از محل سقف آن به وسيله حلب پوشيده شده بود.  
   از آستارا تا استارباد.٥
  .باشد امام روستاي درمنطقه سمام املش مي.٦
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.  »آيد ها به شكل مثلث است كه به كار ساختمان نمي گذشته از اين مقطع سنگ. شود در اين كوه ديده نمي

نويسد كه اين  رابينو مي «نمايد  در ادامه در پارگراف دوم متن به نظرات رابينو در اين مورد اشاره ميوي 

  .»هاي يكي از قالع اسماعيليان بوده است شك سنگ بي زاده است و  ها به بنائي مقدم بر بناي امام سنگ

نگارنده كه تقريبا تمام قالع اسماعيليان را در رشته كوه البرز  «: افزايد ستوده با ترديد درباره اين نظر ميدكتر 

   اگر بتوان قبول كرد كه اين  . ها را نديده است هائي نظير اين يك از قالع سنگ كنون در هيچ ديده است تا

ها مربوط به بنائي  توان گفت كه سنگ ها تراشيده و روزگاري براي بنائي به كار رفته بوده است، مي سنگ

  .   »مقدم بر دوران اسماعيليان است

جهاني، كارشناس .  هاي گيالن است جديدترين منبعي كه به قلعه فيروزكوه اشاره كرده، كتاب قلعه

فيروزكوه را جزء تكرار و تائيد فرضيه رابينو،  ،در اين كتاب با اشارهشناسي سازمان ميراث فرهنگي  باستان

دسترسي «نويسد  كتاب مي 65وي در توضيحات درباره قلعه فيروزكوه در صفحه .  داند هاي گيالن مي قلعه

هاي تند، راه رسيدن به قلعه بسيار  به دليل شيب.  جاران ميسر است... ي اين قله از جاده سياهكل  به قلعه

و   110×35به ابعاد مختلف هزاران قطعه سنگ سياه رنگ تراشيده بر نوك اين كوه .  خطرناك است

وي در ادامه به نقل قول از .  كند اي را به خود جلب مي سانتي متر پراكنده است كه نظر هر بيننده  110×40

حذف و هرچند وي در نقل قول از دكتر ستوده، با اندكي تغيير پردازد،  دكتر ستوده درباره فيروزكوه مي

و متن ل دكتر ستوده در باال به نقل قو( است ستاندهابتداي جمله ايشان، مفهوم ترديد را از اين پاراگراف 

  و باشند تراشيده مياز نظر وي كه نويسنده نيز با ديدن هزاران قطعه سنگ اين  بنابراين  ).كتاب مراجعه شود

اين جمله را ارائه  ،قلعه فيروزكوه مربوط به  در جمله پاياني توضيحات درباره فيروزكوه،روايت رابينو 

درباره قلعه جهاني توضيحات .  »ي اسماعيليه دارد دورههاي  زيادي به قلعهقلعه فيروزكوه شباهت «دهد  مي

وجود هزاران كه شاخص وي براي شناسائي فيروزكوه به عنوان قلعه،  كند آشكار ميرا  اين مسئلهفيروزكوه 

    .بوده تراشيده قطعه سنگ
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  :افسانه كاخ فيروزكوه

هاي به نظر  را به توان سنگ كوه وجود دارد كه شايد منشأ آن  اي درباره فيروز در منطقه مورد مطالعه افسانه

افسانه توسط نگارندگان با متن انتشار يافته شده به دليل اينكه متن گردآوري .  تراشيده مورد بحث دانست

    .         7گردد در  كتاب دكتر ستوده يكسان است، در اينجا عين مطلب نقل شده در كتاب دكتر ستوده ارائه  مي

دختر از او خواست، در بلندترين .  هاي گذشته، پادشاهي توانا بود كه سخت فريفته دختري شد در زمان «

پادشاه براي انجام خواست دختر، كوه فيروزكوه را برگزيد و .  ها كاخي براي او بسازد  جاها با بهترين سنگ

ايان نيافته بود كه پادشاه شبي در خواب ديد هنوز بنياد و شالوده كاخ پ.  گروهي از مردم را به بيگاري كشيد

اما جغدي بزرگ بر كنگره كاخ .  كه كاخ تمام شده و آراسته است و او بر تخت كامراني در آن نشسته است

»  كني؟ اي نشانه شومي و ويراني، تو در اين جاي فرخنده و آباد چه مي« شاه از او مي پرسد .  شود ديده مي

ام  ن نشانه حكمت خداوندي هستم و زادگاهم اينجاست و چيزهايي در اينجا ديدهدهد كه م مي جغد پاسخ 

جغد . ها را بگو اي؟ يكي از آن چه ديده: پرسد شاه مي.  كه هيچ گوشي نشنيده و هيچ چشمي نديده است

هنوز پاسي از شب نگذشته بود . نشسته بودم 8در نيمه شب تابستان باالي همين درخت كهن مازو: گويد مي

من به باالترين شاخه درخت . سراسر جهان را برف فراگرفت. كه هوا بهم خورد و برف باريدن را آغاز كرد

بامداد گفتي . ها آب شد ناگهان باد گرمي وزيدن گرفت و سراسر برف. برف تا آنجا نيز رسيد. مازو پريدم

  چنين كاري تواناست؟ آيا نيروي تو بيشتر است يا نيرويي كه به انجام. هرگز برفي نباريده است

دهد چون ديدم شمار تاريكي و مرگ  چرا ويرانه نشيني؟ جغد جواب مي: شاه پس از لختي انديشيدن پرسيد

زيرا نيمي از شبانه روز تاريك است و روزهاي زيادي هم ابر و باد و مه و طوفان است .  و زن بيشتر است

اما چرا شمار .  پس سپاه تاريكي فزوني دارد.  زندسا اند كه روز روشن را بر ديگران شب تار مي و كساني

توان نهاد و از  ميرند و كساني هستند كه فقط نام زنده بر آنان مي چون همه زندگان مي.  مردگان بيشتر است

اما زنان كه خود داراي صفات .  ترند پس مردگان از زندگان افزون.  اند زبوني و خواري در شمار مردگان

پس زنان و زن صفتان از مردان مرد . اند نيز همچون زن هستند اند زنان مرداني كه زبون جنس خود هستند و

از خواب ديرين بيدار شد و دستور داد كه بيدرنگ آنچه از . بيشترند، شاه از اين سخنان سخت برهم برآمد
                                                           

هاي ميداني خود در ديلمان شاهد اين مسئله  در پژوهشنگارندگان .  دليل اين امر احتمال بكر بودن افسانه در چند دهه پيش بود. 7
كنند برخي از قسمتهاي آنرا كه  اند كه برخي از افراد مسن به دليل گسترش علم و آگاهي از بازگونمودن افسانه ابا دارند و سعي مي بوده

  .اش بيشتر بوده، حذف نمايند جنبه تخيلي
٨
  !خبري نيست كاخ فيروزكوه متاسفانه توده و منقول در افسانهاز درخت كهن مازوي مورد اشاره توسط دكتر س.  
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با توجه به متن . »تكنند، از آن زمان تا امروز كاخ فيروزكوه همچنان ويران مانده اس اند ويران كاخ ساخته

شود كه به پايان نرسيده،  شود،  در اين افسانه نيز صحبت از كاخي مي افسانه همانطور كه مشاهده مي

 3اما همانطور كه در بررسي   !تر اصوال در خود افسانه نيز كاخي ساخته نشده تخريب شده، به عبارت ساده

آن هم به شكل تراشيده و حالت به هم ريخته و   شود، وجود هزاران تخته سنگ سياه منبع نيز مشاهده مي

، احتمال توجه مردم بومي را نيز به خود جلب نموده است كه د هيچ گونه بناي پابرجا و استوارعدم وجو

اند، كه امروزه به صورت اين باورداشت سينه به سينه  اي را براي توجيه اين منظره نقل نموده اينچنين افسانه

ال سوال اين است كه اين هزاران سنگ سياه رنگ تراشيده، كه از يك سو در ذهن ح .به ما رسيده است

  ؟!جهاني قلعه اسماعيليه را تداعي نموده است، چيست  ومردم بومي وجود يك كاخ ويران، در ذهن رابينو 

  :فيروزكوه عييطب يايشناسي و جغراف نيزم

همانطور كه در   ).5 و 4.شكل(باشد ميخوابيده  9معلقيك ناوديس شناسي  از لحاظ ساختمان زمينكوه  فيروز

كه  شوئيلبه دليل عملكرد گسل عالوه بر نقش فرسايش، اين ناوديس احتماال  شود  مشاهده مي 5 و 4 ويرتص

واقع هاي اطراف در ارتفاع باالتري  نسبت به زمين ،كه در جنوب آن قرار دارد رجه زريندر شمال و گسل 

دليل اينكه كف ناوديس حالتي هموار و فرورفته دارد، در بلنداي اين كوه روي به   ).5و  4شكل(شده است

  ).  4و3 .شكل(گيري دشتي به نسبه هموار هستيم يال آن،  شاهد شكل

  

  

  

  

  

                                                           
٩
ناوديس معلق ناهمواري معكوسي است كه در محل لوالي ناوديس و منطبق بر اما .  زمين منطبق هستند  ناوديس در حالت معمول بر اشكال ناو.  

به دليل برافراشتگي حاشيه ناوديس در طبقه سخت .  آيد به وجود مي هاي مجاور آن ها در تاقديس شدن محل ميان تاق سنگ مقاوم، كه به دنبال عميق
هاي مجاور آنرا زيادتر از بين ببرند،  ها، تاقديس هر اندازه ضخامت طبقه سست بيشتر باشد و گسترش ميان تاق.  اغلب شكل آن شبيه كف قايق است
ي خارجي تيغه  ها شوند، كه به اين پرتگاه هاي ختم مي اني به پرتگاهاين اشكال معكوس در قسمت فوق. شود برجستگي ناوهاي معلق نمايانتر مي

  . گويند مي



٩ 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  در شوئيل از كوه مال خورشه شاهجهت ديد ناوديس معلق فيروزكوه  )4(شكل

  

شناسي تشكيل شده است، كه به ترتيب  متفاوت از سازندهاي زميناي  مجموعهتوده كوهستاني فيروزكوه از 

هاي خاكستري تيره رنگ  اي با شيل سنگ نازك تا ضخيم اليه و گاهي توده ماسه ،شناسي عبارتند از سن زمين

- باال مربوط به دوره ترياس و  مشخص شده است) Tr3j2s.sh(شناسي با عالمت  كه روي نقشه زمين

دست دره جنوبي فيروزكوه از اين واحد تشكيل  هاي پائين وسعت بزرگي از بخش ،مياني است ژوراسيك

دومين واحد، رديفي از ).  5.شكل(جان، يسن و لوالي روي اين واحد قرار دارند شده است، روستاهاي وسمه

شامل يك بخش دولوميتي  )Jk1(مازي توالي اين واحد  در ناوديس كل هاي كربناته است كه سنگ

اي در زير است، اين واحد مربوط   بندي ضخيم تا توده اي و اليه خاكستري روشن رنگ با رنگ هوازده قهوه

  .باشد كرتاسه زيرين مي-به دوره ژوراسيك مياني
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  نقشه زمين شناسي فيروزكوه)5(شكل

  

  .شناسي توجه شود سازندهاي زمينبندي  كلمازي به ترتيب اليه-ديواره جنوبي كوه فيروزكوه) 6(شكل

  ، Tr3j2s.sh ،)Jk1(، Ks ،K2tvاز پائين، سازند 
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بندي متوسط تا ضخيم  هاي خاكستري تا خاكستري روشن با اليه شناسي ديگر شامل سنگ آهك واحد زمين

در ناوديس   .اي است كه سيماي برجسته و خشن دارد و مربوط به كرتاسه زيرين است و گاهي توده

ريز و شيل  سنگ، كنگلومراي دانه مازي شامل يك بخش آواري قرمز و گاهي سبز رنگ است كه از ماسه كل

سازند ديگر واحد   .كرتاسه زيرين استبه مربوط  ،آهك تشكيل شده است هايي از سنگ با ميان اليه

گاه آتشفشاني هاي توفي، توفيت، توف برش و آگلومرا و  اي از سنگ مجموعه . باشد مي) K2tv(آتشفشاني

هاي آتشفشاني داراي  هاي توفي داراي تركيب متوسط و بخش بخش.  به رنگ خاكستري تا سبز تيره است

در (متر  60اين واحد ستبراي متغيير از حدود .  هستند) بازالت- بازالت، آندزيت(تركيب بازيك 

و به دليل سيماي فرسوده و دارد ) هاي شمالي در رخنمون(متر  400تا  370تا حدود ) هاي جنوبي رخنمون

واحد   .اين واحد مربوط به كرتاسه بااليي است.  ماليم و رنگ سبز تيره، به خوبي قابل تشخيص است

شامل رديفي از سنگ آهك و سنگ آهك رسي نازك تا متوسط و گاهي ضخيم اليه با ) k12(كربناته 

  .بندي منظم و رنگ كرم و گاهي خاكستري است اليه

بازالت، (داراي تركيب بازيك شامل ) K2tv(واحد  ِ هاي آتشفشاني بخش ،شود ميشاهد همانطور كه م

گروه  3ها در  موجود در آن)  SIO 2(را بر اساس مقدار سيليس  10ماگما عموماً  .است) بازالت-آندزيت

آندزيتي يا ماگماي ) درصد سيليس 70حاوي بيش از (دهند، كه به ماگماي گرانيتي يا اسيدي  اصلي قرار مي

) درصد يا كمتر سيليس 50حاوي حدود (و ماگماي بازالتي يا بازي )  درصد سيليس 60حدود (حد واسط 

ها   ، اشكال ساختماني آنهاي بلورين سنگ  و ويژگي  به دليل نظم و ترتيب  ).56،1380صداقت،(اند معروف

سنگ آتشفشاني تيره رنگ و دانه بازالت ).  92،1374محمودي،(باشند از نظم هندسي خاصي برخوردار مي

.  ريز است كه عمدتا از پيروكسن و فلدسپات كلسيم و مقدار كمي اولوين و آمفيبول تركيب يافته است

هايي كه از  گدازه).  34،1378و شايان، 50،1380اخروي، (ترين سنگ آذرين خروجي است بازالت فراوان

.  آورند اشكال اوليه و اصلي ساختماني را به وجود ميشوند،  فشاني خارج مي هاي آتش ها يا ترك دهانه

ها شامل طبيعت ماگما، ميزان دما،  ها در ارتباط با مسائل مختلفي است كه مهمترين آن ويژگي اين روانه

باشد كه گدازه بر سطح آن گسترده  شرايط توپوگرافي زمين مي ميزان گاز موجود تحت فشار و سرانجام

ها  هاي برگشتي يا انقباضي در آن هاي بازالتي، ترك هنگام سرد شدن گدازه  ).98،1374محمودي،(شود مي

                                                           
١٠

 .  
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هاي خاص منشوري را تشكيل  باشند و ساختمان سطح سرد شدگي عمود ميبر شوند كه غالباً  ايجاد مي

اين .  يابند اين سيستم درزه زماني كه سرد شدن گدازه به كندي صورت گيرد توسعه مي.  دهند مي

در برش افقي به  و )9و7،8.شكل(منشوريهاي بزرگ و منظم  ها در برش عمودي به صورت ستون ساختمان

).  165،1381و صداقت،99،1374محمودي،()9و8.شكل(دشون مير هاي چند ضلعي ظاه صورت سنگفرش

  )7.شكل(از مشهورترين اين اشكال برج شيطان در شمال ايالت آريزونا است

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در وايومينگ،جان ويلبنكز،نشنال جئوگرافيك برج شيطان)7(شكل
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  هاي و منشورهاي بازالتي  هايي از ستون  نمونه)8(شكل

 

  

  سفره بازالت در شمال ايرلند عكس جيم ريچاردسون، نشنال جئوگرافيك) 9(شكل
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  :رييگ جهيبحث و نت

كوه و شرايط سردشدگي  فيروزبه ويژه در اطراف بقعه وجود سازندهاي آتشفشاني از نوع بازالت به دليل 

، باشيم ميهاي بازالتي فيروزكوه  در سنگ ضلعي  چند هاي منشوري و  ساختمان گيري شكلشاهد ها،  اين ماگما

اين تخته ).  10.شكل(استبرش و صيقل يافته شبيه به هاي سنگي با حالتي  گيري ستون كه باعث شكل

هاي منطقه همچون شوئيل و زرين  اي گسل هاي لرزه به دليل فعاليت در فيروزكوه ضلعي هاي چند سنگ

هاي تاريخي، تخريب شده و به حالتي به هم ريخته در  پس از رخداد زلزله وهاي گذشته  رجه، در زمان

در تمامي )  12و11.شكل(جهت شيب دره بر روي هم انباشته و حالت ويرانگي را تداعي نمايند

هاي تراشيده به هم ريخته را دليل  سنگ بازديدكنندگان، وجود تخته، تمامي مربوط به فيروزكوه اظهارنظرهاي

  .دانند اي در اين كوه مي قلعهوجود بر 

  

  .كه در اثر يخبندان و ذوب يخ قطعه فرسايش يافته استفيروزكوه هاي منشوري بازالتي در  ستون )10(شكل
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نظريه در مورد اين هاي كه موجب ارائه  سنگ تختهو بازديدهاي ميداني،  شناسي اما با توجه به شواهد زمين 

به همين دليل .  باشند منشورهاي بازالتي ميها و  ستوناند، منشاء طبيعي داشته و از نوع  شدهوجود قلعه 

با توجه به اين  - هاي تراشيده به دليل سنگ-قلعه افرادي چون رابينو و جهاني در مورد وجود  نظريه

ايراداتي اما ، شود رد ميوجود قلعه شناسي و جغرافيايي نظريه  نگرش زمينهرچند با   .شود رد ميمستندات 

   .پردازيم توان وارد دانست كه در ذيل به آن مي بر نظريه وجود قلعه مينيز ديگر 

هاي  اي وجود داشت، با توجه به عظمت حجم و فراواني سنگ نهيم كه در گذشته چنين قلعه فرض را بر اين مي

شديم، كه حداقل بايد بخش  اي بسيار بزرگ و عظيم روبرو مي بدون شك در گذشته با قلعه موجود در منطقه،

به طوري كه به طور مثال چنين ) هاي ديوار و پالن كلي قلعه در حد پايه(ماند  بسيار كوچكي از آن استوار مي

رار گرفته است، مشاهده كيلومتري شمال شرقي فيروزكوه ق  6تقريبي  ر قالكوتي گورج كه در فاصلهاي د منظره

  .  شود مي

  

  اشان در فيروزكوه هاي بازالتي و حالت درهم ريخته ستون )11(شكل
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ها  اين سنگ و برش نمايد،  نوع طرح بر فرض وجود قلعه در منطقه ايراد وارد مياي كه  دومين نكته

به حالت  ضلعي و چند  منشوري هزاران قطعه سنگ  ،شود باشد، همانطور كه در تصاوير نيز مشاهده مي مي

ها براي ساخت بنائي به كار رفته  ، اگر قرار بود اين تخته سنگشود تقريباً همسان در منطقه يافت ميو اندازه 

هاي بنا با قطعات يك شكل و يك اندازه ساخته شده باشد، بنابراين  نمايد كه تمامي بخش عجيب مي ،باشد

  .باشد ها احتمال استفاده آن در بنا بسيار پائين مي شتر قطعه سنگبا توجه به شكل و اندازه به نسبه مشابه بي

  ).به بررسي منابع رجوع شود(ايرادي توسط دكتر ستوده نيز به نوعي ديگر وارد شده است چنين

توان بر نظريه وجود قلعه در فيروزكوه بر مبناي شواهد موجود گرفت، عدم وجود و  سومين ايرادي كه مي

هاي نظامي  باشد، با توجه به اينكه براي ساخت بناهاي چون قلعه اروج در ساخت بنا ميبكار گرفته شدن س

بن قاسم آباد و قالكوتي گورج و صدها بناي تاريخي استان  الت، بند رودخان، تول هاي قلعه همانند  قلعه

، استفاده از اين بنااي سيماني براي ساخت بنا هست، عدم وجود ساروج به كار رفته در  گيالن، نياز به ماده

چون قلعه كه بدون شك وجهه مشخصه آن استحكام در برابر حمالت دشمن  ها را براي بنايي اين سنگ

  !  نمايد باشد، سوال برانگيز مي مي

هاي منطقه ديلمان و پيركوه كه اندك آثاري از پي  در بيشتر قلعهالزم است يادآوري شود نگارندگان اين نقد 

اين ايراد .  اند كردهها يا آجرهاي آن را مشاهده  هميشه ساروج در البالي تخته سنگ،  قي ماندهيا ديواره بنا با

اي بدون  ساخت قلعههرچند نگارندگان در فالت ايران (رابينو گرفته شده استنظر توسط دكتر ستوده بر نيز 

اند، ولي حداقل تاكنون در  مشاهده نموده "صفه سر مسجد"استفاده از ساروج را در شهر مسجد سليمان در 

  .اند گيالن به اين قضيه برخورد ننموده
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  هاي بازالتي به هم ريخته در كنار بقعه فيروزكوه سنگ نمائي از تخته) 12(شكل

  

     به هم ريخته در كنار بقعه فيروزكوهبازالتي هاي  سنگ نمائي از تخته )13(كلش
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برخي از ي  ، نظريه شناسي و جغرافيايي در منطقه مورد مطالعه به هر صورت با توجه به شواهد زمين

در منطقه بوده،  هاي تراشيده  بر وجود سنگكه مبتني قلعه فيروزكوه با جهانگردان و پژوهشگران در رابطه 

، در اين ميان دقت نظر دكتر ستوده در ترديد در قلعه بودن اين مكان نيز طبق اين پژوهش تائيد گردد رد مي

نكته را در  2اند، اما ذكر  هرچند نگارندگان ترديدهاي ديگري بر امكان وجود قلعه ارائه نموده  .رددگ مي

هايي وجود دارند كه به دليل  دانند، در استان گيالن و به خصوص مناطق كوهستاني مكان اينجا الزم مي

كردند  نوان قلعه استفاده ميمردم بومي از آن به عها  و عدم دسترسي به اين مكانموقعيت خاص جغرافيايي 

هاي  بررسينياز به براي ارائه نظريه وجود قلعه در فيروزكوه گفتند، نكته دوم اينكه  ها نيز قلعه مي و به آن

   .باشد ميشناسي دقيق  باستان

  :تشكر

در  شناسي ي گيالنها براي بررسي محل اقامتبا تشكر فراوان از خانواده قاسمي به دليل  در اختيار گذاشتن 

شد و با  هاي ما در منطقه با مشكل مواجه مي نبود مسافرتاگر اين امكانات كه منطقه پيركوه و شاهجان 

   .نيا براي ارائه راهنمائي در نگارش اين يادداشت دكتر سرور و دكتر مدرسسپاس از 

  :منابع

  .شناسي؛انتشارات مدرسه؛تهران ؛مباني زمين)1380(اخروي،رسول -1

  .؛دانشنامه فرهنگ و تمدن گيالن؛فرهنگ ايليا،رشت)1385(هاي گيالن؛  ولي؛ قلعه جهاني، -2

  .رشت ؛انتشارات طاعتي ؛واليات دارالمرز ايران گيالن ؛)1374(؛ل .ه رابينو،

  .I  5963، ديلمان  IV 6063مناطق ملكوت  1:50000هاي  سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح، نقشه -3

  .منطقه جواهرده 1:100000ور، نقشه زمين شناسي سازمان زمين شناسي كش -4

انجمن آثار  گيالن شرقي؛هاي تاريخي  ، آثار و بنا دومجلد  ؛از آستارا تا استارباد ؛ )1374( ستوده ، منوچهر -5

  . ، تهران و مفاخر فرهنگي
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  .نور؛تهران شناسي براي جغرافيا؛دانشگاه پيام ؛زمين)1381(صداقت،محمود؛-6

 .نور؛تهران ؛ژئومورفولوژي ساختماني؛دانشگاه پيام)1379(اهللا محمودي،فرج-7

  .شناسي عمومي؛انتشارات دانشگاه تهران؛تهران ؛زمين)1379(معتمد،احمد؛-8

  

  


