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 1جان کاشانعملکرد قلعه سفید در اراضی طسمیساختار و تحلیل 

 

  3سید رسول موسوی حاجی، 2، رضا مهرآفرین* 1سمانه عسگرنژاد

 (s.asgarnezhad63@gmail. com)، شناسیارشناسی ارشد رشته باستاندانشجوی ک -1

  (reza_mehrafarin@gmail.com)شناسی دانشگاه مازندران ، مازندران بابلسر پردیس دانشگاهی دانشیار گروه باستان -2

 ((seyyed_rasool@yahoo.com شناسی دانشگاه مازندران، مازندران بابلسر پردیس دانشگاهیدانشیار گروه باستان -3

 

 

 

 چکیده

دهند. عوامل طبیعی، در معماری دوره را شکل می ای از عوامل در قالب عوامل ثابت و متغیر، هویت معماری هرمجموعه

های مختلف تأثیرگذار است. معماری در کاشان از گذشته تاکنون و با توجه به شرایط جغرافیایی آن، در دوره و مناطق مختلف

ی و نوع ای با توجه به عملکرد، محیط طبیعهای مختلف، هویت خاص و تقریباً یکسانی داشته است. شکل هر سازهدر دوره

که هدف این نگارش، مطالعه بافت معماری قلعه های ظاهری و کارکردی است. باتوجه به اینمصالح در دسترس، دارای تفاوت

های معماری آن پرداخته و در سفید و تعیین عملکرد سازه قلعه سفید است، بنابراین در این نگارش به مطالعه فضاها و ویژگی

تحقیق حاضر بر اساس هدف از نوع تحقیقات بنیادی تری از جغرافیا مورد مطالعه قرار گرفت. جهت تعیین عملکرد آن، در بس

و بر اساس ماهیت و روش از نوع تحقیقات تاریخی است و گردآوری اطالعات نیز به دو شیوه، مطالعات اسنادی و مطالعات 

لعه مؤثر هستند، شناسایی و به دقت مورد مطالعه در روشن ساختن زوایای مبهم قتا کلیه مدارکی که  ،میدانی انجام پذیرفت

ارتباط آن با مسیرهای  نیز جان و منطقه وبا توجه به موقعیت قرارگیری قلعه سفید در اراضی طسمیدر نتیجه  قرار گیرند.

 توان آن را در ارتباط با ارگ و قالع راهداری در نظر گرفت. مواصالتی، می

 

 جان، قلعه سفیداراضی طسمی ،یامعماری، جغراف های کلیدی:واژه

 

                                                 
جان کاشان شناسی با عنوان" بررسی روشمند محوطه قلعه سفید در اراضی طسمیاین مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد باستان 1 

 دکتر سید رسول موسوی حاجی تهیه شده است. باشد که به راهنمایی آقای دکتر رضا مهرآفرین و مشاوره آقایمی
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 مقدمه
بان معماری در هر فرهنگ دارای تأثیر و تأثر از معماری سایر مناطق جغرافیایی بر حسب اشتراکات زبانی، دینی، ز

. از سوی دیگر، ساخت یک سازه با استفاده از مصالح موجود و در نظر گرفتن حدود ]4[باشد می غیرهفرهنگی، اقلیمی و 

 پذیردصورت میطور با در نظر گرفتن شکلی که مشخص کننده الحاق آن با محیط اطراف خود است، زه و همینعملکرد سا

های ظاهری و کارکردی . بنابراین، شکل سازه با توجه به عملکرد، محیط طبیعی و نوع مصالح در دسترس دارای تفاوت]11[

-عوامل ثابت و متغیر، هویت معماری هر دوره را نیز شکل میدهند، در قالب است. مجموعه عواملی که معماری را شکل می

های علمی خاصی را . در واقع یکی از این عوامل که محیط طبیعی یعنی اقلیم و شرایط جغرافیایی است، توصیه]14[دهند 

ی و عملکرد کند و همین عامل، معیاری هویت بخش و تفاوت آفرین در ساختار معماربرای مواجهه با معماری پیشنهاد می

بینیم که چگونه این سرزمین با مشخصات عبارت دیگر، با کمی شناخت از جغرافیای طبیعی ایران، می. به]1[آن دارد 

توانیم در دو منطقه مختلف که میطوریای خاصی را نیز دربر داشته، بههای منطقهطبیعی متنوع آب و هوایی، معماری

ها که یابی آنها و مکان. درنتیجه، معماری ساختمان]11[مان بنا مشاهده کنیم ایران دو روش مختلف را در امر ساخت

های مختلف دارد. بنابراین مرتبط با عوامل طبیعی است، نشان از میزان تأثیرگذاری آن در معماری مناطق مختلف در دوره

و ساختاری باشند. این عوامل نه تنها  های خاصها و هویتهای مختلف زمانی، دارای سبکرود که معماری دورهانتظار می

گیری معماری برعهده دارند. با این وجود، معماری در ای، نقش بسیار مهمی را در شکلدر کاشان بلکه در هر منطقه و دوره

های مختلف، هویت خاص و تقریباً یکسانی داشته و کمتر دچار نوسان شده است. به این کاشان از گذشته تاکنون و در دوره

 دار، از گذشتگان به ما رسیده است.عنوان یک هنر پیوسته و دنبالهترتیب، معماری به

 د پژوهش و مطالعه قرار گرفته،و به خوبی مور های خاص خود را داردمنطقه ویژگیهر و  فرهنگی معماری در هر دوره

طق کاشان ایکی از این من نگرفته است.ای صورت های فرهنگی آن بررسی و مطالعهدورهویژه بهدر برخی از مناطق و  اما

 شناختی به ادوار پیش از تاریخی و اسالمی در این منطقه پرداخته شده و در مطالعات معماریاست که در مطالعات باستان

به دوران فرهنگی تاریخی پرداخته نشده است. در نتیجه در  امابناهای ادوار مختلف اسالمی مورد توجه بوده است  این شهر،

  .شودمیین پژوهش به مطالعه معماری بخش کوچکی از دشت فرهنگی کاشان پرداخته ا

که هدف این نگارش، مطالعه بافت معماری و تعیین عملکرد سازه قلعه سفید است، بایستی با شناخت باتوجه به این

اقلیمی، دسترسی به منابع آبی، موقعیت طبیعی و بافتی که بنا در آن شکل گرفته است، موارد الزم از جمله، شرایط مناسب 

در ابتدا به معرفی این  رو،از اینهای کشاورزی و موقعیت ارتباطی، مورد مطالعه و پژوهش قرار گیرد. برخورداری از زمین

 گیرد.عملکرد قلعه سفید مورد بررسی قرار میپس عوامل مؤثر در ساختار و محوطه و قلعه موجود در آن پرداخته و س

 روش تحقیق
حقیق حاضر بر اساس هدف از نوع تحقیقات بنیادی و بر اساس ماهیت و روش از نوع تحقیقات تاریخی است و گردآوری اطالعات ت

اطالعات مربوط به جغرافیای طبیعی و مطالعات  ،نیز به دو شیوه، مطالعات اسنادی و مطالعات میدانی انجام پذیرفت. در روش اسنادی

نسبی محوطه و قلعه، با انجام یک بررسی روشمند ضمن گاهنگاری  ،وری شد. در مطالعات میدانیشناختی در منطقه گردآباستان

نحوی در روشن ساختن زوایای مبهم قلعه نیز به دقت مورد مطالعه قرار گرفت، تا کلیه مدارکی که به معماری قلعه سفیدهای ویژگی

 د.مؤثر هستند، شناسایی شده و به دقت مورد مطالعه قرار گیرن
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 های معماری قلعه سفید:ویژگی
متر ارتفاع  171طول شرقی و  11°17،171"عرض شمالی و  07،171º34"در موقعیت جغرافیایی جان اراضی طسمی

کیلومتری شمال شهر کاشان و در میان مسیرهای ارتباطی )جاده و بزرگراه( کاشان به قم و  17در های آزاد و از سطح آب

 (. 1 قرار دارد )تصویر محوطه قلعه سفید در آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هکتار و وسعت قلعه سفید در آن، یک  300جان حدود جا مانده از مجموعه اراضی طسمیهوسعت تقریبی بقایای ب

جان، قدمت استقرار در آن، به دوران پیش های سفالین پراکنده در سطح اراضی طسمیهکتار است. براساس مطالعات نمونه

جنوب  -دارای جهت ساختاری شمال غربی ورسد. ساختار و نقشه کلی قلعه منظم و مستطیل ه قاجار میاز تاریخ تا دور

  (.2)تصویر  ستوار استشرقی و ساختار معماری آن بر برج و باروهای بلند ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های تراش لوه سنگپی بنا از ق وخشت و مالت گل از مصالح ساختمانی برج و بارو و فضاهای معماری قلعه، عمدتاً 

 2ها، بین متر است و مالت موجود بین آنسانتی 37  37های مورد استفاده در بنا ابعاد خشت نخورده استفاده شده است.

  Google earth) مأخذ( پالن کلی قلعه سفید -2 ریتصو

 Google earth) :مأخذ( جان در منطقهموقعیت قرارگیری اراضی طسمی -1 ریتصو
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ها این سفال که های موجود در محوطه نیز استفاده شده استها از سفالمتر متغیر است. در زمان ساخت خشتسانتی 4تا 

 (.3 دارد )تصویرای هخامنشی و اشکانی اختصاص هبه دوره

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

. بخش اعظمی از بنا در اثر نمودتقسیم به چهار بخش  آن رافضاهای معماری  توانمی ،به منظور درک توصیفات بنا

بخش شماره  ترین قسمت ازدر مرتفع ماندهی باقیعوامل طبیعی تبدیل به آوار و تلی از خاک شده است. ارتفاع دیوارها

مشاهده نمود که از  متر3با عرض تقریبی توان آثاری از فضایی مشابه ورودی، رسد. در این بخش میمتر می 4یک، به 

 پذیر بوده است. دسترسی به آن امکان( الف 4تصویر )متر  11طریق راهرویی به طول تقریبی 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Google earth) مأخذ( های مختلف بنابخش -4تصویر 

 فضای شمالی و غربی های هاللی شکل در دیوارهای دو ضلعفضای دیگری که در این بخش قابل توجه است، قوس

 (. 1و  ب 4تصویر شماره یک است )

 

 الف

 ب

1

 2 

3 4 

 )عکس و طرح: نگارنده( های قلعهسفال موجود در خشت -3 ریتصو
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 )عکس: نگارنده( ()دید به شمال شرق های هاللی دیوارهای بخش یکقوس -5 تصویر

 

ای و هوایی ورودی مجزایی از تصل است و طبق تصاویر ماهوارهبخش چهارم بنا از طریق دیوار جنوبی بخش یک، به بنا م

های قلعه به تلی از چون سایر بخش. در حال حاضر این بخش نیز همشود( قلعه باز می2این قسمت به بخش میانی )شماره 

رزشمندی در ( قلعه کامالً تخریب شده است. اما بخش شماره سه اطالعات ا2خاک تبدیل شده است. بخش میانی )شماره 

-به های موجود در برج،ها و خشتهای بنا و ابعاد دیواردهد. از جمله، ویژگی برجارتباط با بنا در اختیار بیننده آن قرار می

های از جمله ویژگی نامشخص است و نیاز به کاوش دارد.ای در میان این بخش که کاربری آن در حال حاضر عالوه سازه

ی این بخش وجود داشته و  در حال حاضر ن دایره آن اشاره نمود که در اضالع میانی و در چهار گوشهتوان به پالها میبرج

متر سانتی 120ها متر و ضخامت دیوارهای متصل به برج 3ها مانده برجارتفاع باقی. تنها بقایایی از دو برج آن موجود است

 . (7)تصویر است

 

 
 )عکس: نگارنده( (یانی بخش سه )دید از شمال شرقها و سازه منمای کلی برج -6 تصویر

ابعاد . متر استسانتی 3130ها به شکل مربع مستطیل بوده و طول و عرض آن های موجود در این برجتیرکش

های قلعه با برج ای که در میان بخش سه قرار دارد از نظر ساختار. سازهاستمتر مربع  3030تقریبی بخش سه قلعه را 

  (.7)تصویر مشابه بوده، با این تفاوت که در آن تیرکش تعبیه نشده است 
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 )عکس: نگارنده( سازه میانی بخش سه )دید به شمال( -7تصویر 

 :در کاشان استمرار سنت معماری

ماری سیلک )به عنوان های به جای مانده از معدار گذشته و گذشتگان است، چرا که برخی از سنتمعماری کاشان وام

دست آمده تا به امروز از کاشان(، در طول دوران تاریخی و اسالمی، همچنان تداوم داشته است؛ ترین آثار معماری بهکهن

 توان در چند زمینه مشاهده کرد.های قدیمی را که در محوطه قلعه سفید نیز قابل مشاهده است، میاین استمرار در سنت
ز تاریخ است و در مصالح ساختمانی ارتباط دارد. در بناهای محوطه سیلک که متعلق به پیش ا نخستین مورد به نوع

ی ساختمانی و همچنین ترین ماده، شواهد استفاده از خشت و گل به عنوان اصلی)متعلق به دوره تاریخی( سازه قلعه سفید

 )تصویرکاروانسرای امین آباد وره اسالمی از جمله بناهای د، قابل مشاهده است و در مترسانتی 120دیوارهایی با ضخامت 

 ، ادامه استفاده از خشت آشکار است و به نوعی سنت تبدیل شده است.و قلعه جاللی (1

 

 
 وانسرای امین آباد )عکس: نگارنده(بخشی از کار -8 ریتصو

ای طوالنی دارد، اما الگوی سابقهریزی استقرار است. اگرچه شهرنشینی در ایران یابی و پیمورد دوم مرتبط با مکان

-صورتی خاص مطرح بوده و پیوسته از شرایط حاکم بر نظام تولید، مدیریت جامعه، ویژگیگزینی در فالت ایران، بهسکنی

گیری استقرار بیش از هر چیز تابع . بنابراین، شکل]1[های طبیعی، جغرافیایی و بسیاری از عوامل دیگر تأثیر پذیرفته است 

اثر  ،گزینی آنهای طبیعی و شکل ظاهری زمین در مکانط محیطی و موقعیت جغرافیایی است، زیرا عوارض و پدیدهشرای
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دهد. در پیش از تاریخ گیری استقرارهای گذشته، تأثیر خود را به وضوح نشان می. این موضوع در شکل]17[قاطعی دارد 

چنین با توجه به و هم ]10[و  ]3[ه و رودخانه موجود در آن کاشان )سیلک(، ساکنان آن با درنظر گرفتن طبیعت منطق

گیری استقرار و اند. توجه به این عوامل در ساخت و شکلدشت صاف و بدون عوارض طبیعی، اقدام به برپایی بناها کرده

های ودخانه و آبجان نیز مؤثر بوده است. بنابراین، برپایی استقرار و فضاهای معماری در کنار راراضی طسمی در بناها

یابی صحیح و تداوم این سنت در طول تاریخ چند هزار سال استقرار این سطحی و بدون عوارض طبیعی، نشان از مکان

 دشت دارد.

ای که گونهشود. بههای مختلف تاریخی و اسالمی، خالصه میمورد سوم نیز در نقشه بناها و عناصر وابسته به آن در دوره

جان و یا بناهای ز در بناها )کاروانسرای امین آباد، قلعه سفید و قلعه دوران صفوی در اراضی طسمیمیانسرا و فضای با

طباطبایی و بروجردی و ...(، با توجه به شرایط و مقتضیات جوی و اقلیمی، کامالً مفید و مناسب با محل و آب و هوای گرم 

وارد است. با توجه به اقلیم گرم و خشک کاشان، معماری آن های قوسی از این مو خشک آن است. همچنین استفاده از طاق

 گیرد. گرایی سرچشمه میگیری فضاهای مختلف در پیرامون آن از درونگرا است و میانسرا و جایصورت درونبه

مون و شمار آورد، علمی که با آزتوان به عنوان یک علم در دنیای معماری و شهرسازی بهموارد یاد شده در باال را می

خطا و استفاده از تجربیات معماران حاضر و تجربیات معماران گذشته، به این میزان از پیشرفت و رشد رسیده و با تغییر 

ها، روند تکاملی به خود گرفته است. در این میان، شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نیز در رشد و تکامل و یا افول نسل

 معماری مؤثر بوده است.

 انداز جغرافیایی:عه سفید در یک چشممحوطه قل
اند، دانستن با توجه به اهمیت عملکردهای گوناگون قالع که متون مختلف تاریخی و جغرافیایی نیز به آن اشاره کرده

های منطقه و مراکز و مرزهای سیاسی و لزوم دفاع از رابطه میان مکان احداث این استحکامات با موقعیت جغرافیایی، راه

 شود.رو در ذیل به برخی از این موارد پرداخته میای برخوردار است. از ایناز جایگاه ویژهها آن

ها و استقرارها مطرح بوده و تأثیر آن را گیری تمدنعنوان یکی از عوامل مهم در شکلهمواره آب و دسترسی به آن به

که آب و خاک مساعد و مورد نیاز خود م برای اینتوان دید. به همین دلیل بیشتر مردهای مختلف میگیری محوطهدر شکل

های محیطی محوطه اند. شناخت ویژگیها و خاک حاصلخیز بودهها و چاههای آبی و قناترا تأمین نمایند، به دنبال شاخه

تواند نشان اند، میهمراه متون قرون اولیه اسالمی که از منابع آب شهرستان کاشان سخن گفتهقلعه سفید و منابع آب آن، به

های این هایی که از کوهپایههای سطحی و رودخانهگیری این محوطه استقراری باشد. بنابراین آباز نقش آب در شکل

گیری ها، از منابع مهم در شکلشوند، وجود منابع آب زیر زمینی و قناتگیرند و به دشت سرازیر میبخش سرچشمه می

های مزرعه های درم و همرز از جمله رودهای مرتبط با این منطقه و قناتتگاه است. رودخانهاستقرار و تأمین آب این سکون

 .]11[های مرتبط با آن است جان، قربانه و نصرآباد از جمله قناتحاجی آباد، طسمی

ن قرار دارد. و محوطه قلعه سفید در دامنه آ ]11[هایی است که شکارگاه بسیار خوبی بوده است کوه میران از جمله کوه

 .(1)تصویر شود این کوه در چند کیلومتری شمال محوطه تمام می
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 جان )ترسیم: نگارنده(کروکی اراضی طسمی -9 ریتصو

 

نحوه شیب زمین یکی دیگر از عواملی است که در کم و کیف محوطه مؤثر است و تأثیر بسزایی در سرعت جریان آب، 

پوشش دارد. شیب کم زمین باعث نفوذ بهتر آب شده، ذخیره رطوبتی خاک را زهکشی، میزان تخریب و فرسایش و نوع 

. محوطه قلعه سفید که در شیب کمی قرار دارد و شیب ]7[کند های کم آبی این مشکل را رفع میافزایش داده و در دوره

موقعیت بسیار  -ثر است شیبی که روبه نور خورشید قرار گرفته و در کشاورزی مؤ -آن در جهت شرقی قابل مشاهده است 

 . ]13[مناسبی جهت زراعت و کشاورزی دارا است 

های مواصالتی و تجاری و مسیرهایی که برقراری ارتباط سیاسی و اقتصادی کاشان را در دو مقیاس درون و برون راه

کننده در ی تعیینعنوان یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در مناسبات سیاسی و اقتصادی، نقشساخت، بهمرزی ممکن می

های ارتباطی ایران چندان تغییر نیافته راهکند. از گذشته تا کنون شاهانتخاب محل ساخت استحکامات نظامی و قالع ایفا می

ها آبادی یا شهری دیگر شکل گرفته است ها به علل طبیعی یا اجتماعی از رونق و آبادی افتاده و در نزدیکی آنو گاه منزلگاه

های کنونی روی آن شکل ها که در گذشته فعال بوده و بخشی از راهیکی از این راه .]1[ سوی خود گردانده استهو راه را ب

گرفته و راه مواصالتی میان چند شهر و مرکز مهم سیاسی و اقتصادی بوده، جاده ابریشم است که چین را به ایران و سپس 

های فرعی آن که ارتباط میان نقاط مختلف فرعی متعددی بود. یکی از راههای اصلی و کرد و دارای راهقاره اروپا متصل می

شمالی بود که خوزستان و فارس را از طریق اصفهان، کاشان و قم به ری  -کرد، راه جنوبی سیاسی و اقتصادی را برقرار می

، سیاسی و اجتماعی از اهمیت های اقتصادی. این مسیر در جنبه]2[پیوست جا به دو راه دیگر میکرد و از آنمتصل می

ای در برقراری ارتباطات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و عنوان واسطههای کاشان برخوردار است و بهبسزایی برای سکونتگاه

 . (10تصویر ) کرده استسیاسی بین ساکنان شهرهای شمالی خود و مردمان مناطق جنوبی عمل می
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 [17] زیهای اصلی فالت مرکجاده -11تصویر

 

های دوره کرد و در میان سفرنامهدیگر متصل میهای ارتباطی که شمال و جنوب کشور را به یکیکی دیگر از راه

عنوان یکی از مسیرهای ارتباطی این منطقه از آن یاد شده، مسیری است که از دو اسالمی )قرون اولیه تا دوره قاجار( به

کند داد. سیف الدوله در سفرنامه خود از این دو مسیر چنین یاد میوند میطریق، قم را به کاشان و سپس اصفهان پی

دسترسی از قم به کاشان از دو مسیر، میسر است. اول راه کویر است که از قم به جنت آباد )حومه قم( و سپس ابراهیم آباد "

د دارد و تأمین آب از طریق رود. در این مسیر سمت راست در دوردست کوهستان وجو)از بلوکات گرمسیر کاشان( می

شود. از کوه خوار متصل میکنند و سمت چپ جلگه همواری است که به صحرای نمک و سیاهقنوات است و مردم زراعت می

ابراهیم آباد به کاشان، سه ده آران، بیدگل و خوش آباد در سمت راست قرار دارد. دوم مسیر شورآب است. از قم به شورآب 

رسد. در سمت مرکزی کاشان(، سپس پاسنگان، سن سن و سپس نصرآباد و در نهایت به کاشان می )ده کوچکی از بخش

 . ]1[ "راست این مسیر کوهستان و در سمت چپ جلگه است

عنوان یک شهر وسیع شناختی انجام گرفته در این منطقه، محوطه قلعه سفید در این اراضی، بهبا توجه به بررسی باستان

 ساسانی مطرح بوده است.  -شکانی متعلق به دوره ا

 گیری:نتیجه
جان که رسوبی است، خاک و گل فراوانی را در دسترس معمار قرار داده و های کویری کاشان و طسمیطبیعت بخش

کند. تقریباً غالب بناهای موجود در بخش گرمسیری ترین ماده ساختمانی این منطقه معرفی میعنوان اصلیخشت گلی را به

ویژه تا قرون متأخر اسالمی، بر این ماده استوار بوده است و این خود یکی از دالیلی است که ما با دشتی( کاشان، به )مناطق

های مختلف کاشان روبرو هستیم. از این گذشته، باتوجه به فرآیند صورت مخروبه، در بخشبقایای بسیاری از این دست، به

اند، بر اثر گذر زمان و رود تا تمامی بناهایی که با این مصالح ساخته شدهپیش می ایگونهها و بناها، شرایط بهترک محوطه

های مختلف اند و احتماالً به همین دلیل است که گونهعوامل جوی و انسانی، تخریب شده و گاه به تلی از خاک تبدیل شده

شود و به شت کاشان از گذشته دیده میشود. یکی دیگر از عواملی که در دساختمانی در محوطه قلعه سفید دیده نمی

شود از عوارض و های مختلف آن است. بنابراین مشاهده میگزینی استقرار در بخشخوبی مورد توجه قرار گرفته است، مکان

های مختلف تاریخی در و استقرارها و فضاهای معماری در دوره های طبیعی و شکل ظاهری زمین به خوبی بهره بردهپدیده

جان و محوطه قلعه اند. این امر در اراضی طسمیهای سطحی و بدون عوارض طبیعی شکل گرفتهها و آبرودخانه کنار

گرایی در معماری، یکی دیگر از عواملی است که شرایط و مقتضیات جوی و اقلیمی بر آن شود. درونسفید نیز مشاهده می

در پیرامون آن با توجه به این عوامل شکل گرفته  و استفاده از  گیری فضاهای مختلفتأثیر گذاشته است و میانسرا و جای
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های قوسی نیز کامالً مفید و مناسب با محل و آب و هوای گرم و خشک کاشان است. مجموعه این عوامل در ساختار طاق

 شود.جان و در قلعه سفید نیز مشاهده میبناهای اراضی طسمی

هموار و وسیع و بدون برجستگی طبیعی است و در مسیر مواصالتی جان که سطحی ساختار طبیعی اراضی طسمی

ای محکم و بلند است تا از آن، جهت جلوگیری از غارت کاروانیان و باستانی ری به اصفهان قرار دارد، نیازمند استفاده از قلعه

شمنان همراه بوده است و قالع از سازی بشر همواره با اندیشه دفاع در برابر داندازی راهزنان بهره ببرند. آغاز خانهدست

. قالع ]12[شد عنوان کاخ نیز استفاده میمظاهر بارز اندیشه دفاعی هستند، با این حال از قلعه در مواقع آرامش و صلح، به

های سنتی در بافتجا که از آناجتماعی جوامع کاربرد دارند.  -عنوان شاخصی مناسب در تحلیل ساختارهای سیاسی به

هاست و هرگز بیگانگی میان فضا و بعاد و عملکردها، تناسب وجود داشته و فرم فضاها، متأثر از نقش و عملکرد آنمیان ا

های منطقه و مراکز و مرزهای دانستن رابطه میان مکان احداث قلعه با موقعیت جغرافیایی، راهشود؛ عملکرد دیده نمی

. بنابراین، اهداف معماران برای ساخت بناها که با ]7[ قلعه را توجیه نماید تواند عملکردها نیز میسیاسی و لزوم دفاع از آن

گیری و توسعه بناها تأثیر گذاشته و فضاهایی با مسایل اعتقادی، سیاسی، اقتصادی و تجاری آمیخته شده، بر روند شکل

 عملکردهای ویژه را ایجاد کرده است.

شناختی قرار نگرفته است و تخریب شدید حاصل از فرآیندهای استانهای بکه قلعه سفید مورد کاوشبا توجه به این

دگرگونی طبیعی و فرهنگی، مشخص نبودن رد دیوار در تمام نقاط آن، مشخص نبودن پالن کامل قلعه و عدم تشخیص 

عت آن در توان کاربرد قلعه را به صورت دقیق مشخص نمود. اما با توجه به محل قرارگیری و وسفضاهای مختلف آن، نمی

 توان برای آن کاربری نسبی درنظر گرفت.های محوطه، میمحوطه، موقعیت قرارگیری محوطه در منطقه و وسعت و ویژگی

های اطراف، با شیب واسطه قرارگیری در حد فاصل میان دامنه کوه و دشتکه محوطه قلعه سفید بهبنابراین، باتوجه به این

برداری جاری، حاصلخیز بودن خاک اراضی، دارا بودن سفره آب زیرزمینی و امکان بهرههای بسیار مالیم، قابلیت حرکت آب

های سنتی چاه و قنات و سهولت ارتباطی به دلیل فقدان عوارض شدید، قابلیت باالیی در اسکان و امکان ها با روشاز آن

جا که این محوطه گرفته است. از آن معیشت کشاورزی و دامداری در طول تاریخ داشته، چنین سکونتگاهی در آن شکل

عالوه وجود تقسیمات فضایی شهری که در این پژوهش مورد شناسایی قرار گیرد، بههکتار را دربرمی 120وسعتی در حدود 

های حرارتی در ضلع غربی و وجود قلعه در های شمالی محوطه، سازههای پخت سفال متمرکز در بخشگرفت، از جمله کوره

ن این محوطه را به عنوان شهری وسیع و با اهمیت از دوره اشکانی و ساسانی در نظر گرفت. بنابراین یکی از تواآن، می

توان برای قلعه سفید عنوان نمود، ارگ یا کهندژ است که محل استقرار حاکم یا سران برجسته شهر بوده کارکردهایی که می

های قالع تمام عیار نظامی است، احتماالً عنوان قد فاکتورها و مشخصهکه قلعه سفید فاباتوجه به شواهد موجود و این است.

 کاخ برای آن غیر واقعی نباشد.

گیری توان متصور شد، در ارتباط با مسیرهای مواصالتی است که موجب شکلکاربری دومی که برای قلعه سفید می

وقعیت خاص شهرستان کاشان در مرکز فالت ایران، ساسانی در این استقرارگاه شده است. م –چنین بنایی در دوره اشکانی 

کند و چون تجارت در دوره ای مؤثر در تبادالت اقتصادی، تجاری، سیاسی و غیره تبدیل میاین شهرستان را به منطقه

-خهاشکانی و ساسانی گسترش یافت، درنتیجه وجود تعداد زیادی بنای بین راه قابل انتظار است. بنابراین، عبور یکی از شا

 -های جنوبی آن )راه باستانی ریهای جاده ابریشم )ری به اصفهان( از این شهرستان که صفحات شمالی کشور را به بخش

تواند به ما در درک یکی دیگر از علل ساخت قلعه و کاربری آن کمک نماید. با نگاهی به کرد، میاصفهان( مرتبط می

ای است که از فراز آن بر ای و در دشت ایجاد شده، به گونهمنطقه کوهپایه موقعیت جغرافیایی خاص این قلعه که در انتهای

های اطراف و اراضی دوردست اشراف کامل داشته و بر سر یکی از مسیرهای مهم مواصالتی دوره اشکانی و ساسانی دشت
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توان آن را در بنابراین، می گیری و عملکرد آن داشته است.قرار دارد. درنتیجه، موقعیت راهبردی بنا نقش مؤثری در شکل

 ای راهداری نیز در نظر گرفت.عنوان قلعهکنار عملکرد ارگ و کاخ، به

شناختی نیاز است و در مجموع باید اظهار داشت، طرح جهت اثبات این فرضیه، به کاوش و مطالعات گسترده باستان

 صورت نسبی است.کاربری برای این قلعه به
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