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 کاوش الیه نگاری محوطه ی باستانی  دژگلخندان بومهن    

 
   علی فرحانی

 عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی وگردشگری وسرپرست هیئت کاوش دژگلخندان
A.farhani98@yahoo.com 

 

 

کیلومتری جنوب شهر بومهن  5که از نام آن بر می آید بقایای دژی باستانی است که درمشرق تهران ودر  چنانمحوطه ی تاریخی دژگلخندان هم   

 شهرستان پردیس ودر مجاورت بافت قدیم روستایی به همین نام و بر فراز صخره ای نه چندان مرتفع ،واقع در محل تالقی دو رودخانه ی بومهن

 هفت دختر از دیگر نامهای این دژاست.ورودهن قرار دارد.قلعه دختر وقلعه 

نظامی  و از مهمترین محوطه های باستانی در ناحیه ی شرق تهران است که در تحوالت سیاسی واجتماعی منطقه و  -دژ گلخندان دژی مسکونی 

منطقه یکی از کانونهای مهم مبارزه هجری قمری نقش موثری داشته است.بنا به اشاره مورخین این دژ درکنار سایر دژهای  01و 9ایران در طی قرون 

ه.ق بوده است.از  01ه.ق و  شکل گیری حکومت صفوی توسط شاه اسماعیل اول در اوایل قرن  9برخی از حکام طبرستان با حکومت تیموری در قرن 

ه.ق و کتاب حبیب  9مرعشی مورخ قرن  مهمترین منابع مکتوب که به این تحوالت پرداخته ، می توان به کتاب تاریخ گیالن ودیلمستان اثرظهیرالدین

توسط حسن قراخانی  0151.ه.ق وتاریخ عالم آرای عباسی اشاره کرد.این اثر نخستین بار در سال  01السیر اثرغیاث الدین محمد خواند میر مورخ قرن 

این  0139انی واسالمی منتسب دانست. در سال نشانه گذاری وتعیین حریم شد.نامبرده قدمت آن را به دوره ساس 0135مورد بازدید وبررسی ودر سال 

که نگارنده مسئولیت سرپرستی دفتر میراث فرهنگی  0125و  0121در فهرست آثار ملی کشوربه ثبت رسید.در فاصله سالهای  8222اثر با شماره 

از این اثر بازدید ومورد بررسی دقیق قرار وگردشگری شرق استان تهران را بر عهده داشت در طی یک برنامه پژهشی بررسی باستان شناختی منطقه، 

ه. ق وضرورت انجام مطالعات علمی با هدف شناسایی بیشتر وهمچنین  01گرفت.نتایج حاصل از بررسی این اثر شناسایی شواهدی از قرون اولیه تا 

فصل به سرپرستی نگارنده  1شناختی در طی حفاظت از آن را در پی داشت.لذا پس از اخذ مجوزهای الزم نسبت به اجرای برنامه پژوهشی باستان 

با هدف پاکسازی وساماندهی شواهد معماری مشهود وهمچنین کاوش در  0125اقدام گردید.فصل نخست مطالعات باستان شناختی در تابستان سال 

 0123ل سوم در تابستان وپاییز سال با هدف گمانه زنی به منظور تعیین عرصه وپیشنهاد حریم وفص 0121برخی نقاط دژ،فصل دوم در تابستان سال 

متر در  1+1و  1+1با هدف الیه نگاری وتعیین دوره های استقراری آن به اجرا در آمد. برنامه ی الیه نگاری دژ گلخندان با ایجاد دو گمانه به ابعاد 

های باستانی را در خود جای داده بود به اجرا فضای داخلی محوطه ودر بخش میانی نیمه شرقی آن که با توجه به وضع موجود اثر بیشترین نهشته 

ومیانی  درآمد.مدارک وشواهد بدست آمده از الیه نگاری به ویژه سفال در کنار آثار معماری، موید استقراری بی وقفه در این دژ در طی قرون اولیه

 ان شناختی این اثر پرداخته است.ه.ق بوده است.مقاله ی حاضر به نتایج حاصل از فصل سوم مطالعات باست 01اسالمی تا قرن 

 

 

     بومهن،دژگلخندان،کاوش باستان شناختی،الیه نگاری،سفال ،معماری واژگان کلیدی :         
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 درآمد 

 0123خندانِ بومهن سومین فصل پژوهشهای باستان شناختی در این محوطه به شمار رفته که در مهر و آبان ژ گُلنگاری دعملیات میدانی کاوش الیه

 0123های مصوب پژوهشی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران در سال زنی یکی از برنامهبه انجام رسید. این برنامه گمانه

ستانی )تملک داراییهای سرمایه ای (به اجرا در آمد. پیش از این، فصل نخست پژوهشهای باستان شناختی در دژ گلخندان در بود که از محل اعتبارات ا

هدف اصلی از انجام  به انجام رسیده بود. 0123و فصل دوم پژوهشها با هدف تعیین عرصه و حریم و ساماندهی این دژ در تابستان  0125تابستان سال 

های فرهنگی های استقراریِ اصلی این دژ و نیز به دست آوردن درکی اولیه از میزان نهشتهنگاری و پی بردن به دورهبه منظور الیه فصل سوم پژوهش،

 (0)آن و نیز بقایای معماری آن بود. 

 موقعیت اثر:

این روستا (. 0به همین نام، قرار دارد.)نقشه  کیلومتری جنوب شهر بومهن در استان تهران، در نزدیکی روستایی 5ی حدود خندان در فاصلهدژ گُل

شامل دو بخش قدیم و جدید می باشد. مرز بین دو روستا ،رودخانه رودهن است که در شمال غرب آن روستای گل خندان جدید و جنوب شرق آن 

ت بیشتری بر خوردار می باشدکه به تدریج روستای گل خندان قدیم قرار دارد.همان طوری که از نام این روستا بر می آید بخش قدیمی آن از قدم

ی ای است که دو رودخانهموقعیت طبیعی این دژ در وسط درهافزایش جمعیت روستا گسترش یافته و روستای گل خندان جدید ایجاد می شود. 

ای طبیعی دیده رد، برونزد یا صخرهخندان قدیم قرار داشوند. در وسط این دره، جایی که روستای گُلکوچک رودهن و بومهن به یکدیگر متصل می

 (.011: 0191شوند.)فرحانی،خندان قدیم آغاز میهای روستای گُلشود که دژ بر روی آن بنا شده است. در چند ده متری شمال دژ خانهمی

 دژگلخندان در متون تاریخی:
ه.ق(به تحریر  221.ه.ق )9ودیلمستان است که در قرن  نخستین اشاره به این دژ نوشته های سید ظهیرالدین مرعشی صاحب کتاب تاریخ گیالن

 درآمده وبه شرح لشکرکشی خود به این دژبرای سرکوبی ملک کاووس که از امرای محلی طیرستان بوده ودر مخالفت با حکومت وقت به این دژپناه

ت صفوی نگاشته شده به شکل مبسوطی به شرح (.درکتاب تاریخ حبیب السیر که در اوایل حکوم821-1: 0111برده بود،پرداخته است.)مرعشی،

-1: 0111لشکرکشی شاه اسماعیل اول به این دژبرای سرکوبی حسین کیای چالوی وفتح آن توسط سپاهیان صفوی اشاره شده است.)خواندمیر،

ین سال سلطنت شاه عباس اول نگاشته ه.ق در سی ام 0185(.از دیگر کتب تاریخی که به این اثر اشاره کرده،تاریخ عالم آرای عباسی که در سال 135

 (11: 0128شده وبه اختصار به حمله وتسخیر و ویرانی دژتوسط شاه اسماعیل پرداخته است.)اسکند بیگ ترکمان،
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 (.نگارنده)ماخذ ی بومهن.ی رودخانهخندان در درهگُل :موقعیت دژ 0نقشه 

 
متر.  51و عرضِ شرقی ـ غربیِ بیشینه  21ای است به طول شمالی ـ جنوبیِ حدود کل بیضیگیرد تقریباً به شخندان در بر میای که دژ گُلمحدوده

شود ی بومهن منتهی میی رودخانههای تقریباً عمودی است که با شیبی تُند به کنارهبرونزدی که دژ روی آن بنا شده از سوی غرب دارای دیواره

ن برونزد مانع از هرگونه دسترسی مهاجمان به آن بوده است. وضعیت طبیعی بخش شرقی که امروزه های تُند ای(. از سوی جنوب نیز دیواره0)تصویر 

سنگ و مالت گچ سیمای طبیعی آن را پوشانده است شود چندان روشن نیست زیرا ایجاد باروی دژ از قلوهترین بخش باروی دژ در آن دیده میمشخص

ترین قسمت سنگی را از پایینسوی غربی نداشته که باعث شده سازندگان دژ در این سو باروی قلوهتوان احتمال داد که شیب تندی همچون ولی می

پذیرترین بخش آن بوده زیرا هیچ بخشی از باروی مستحکمی که در اضالع غربی و ( بخش شمالی دژ ظاهراً آسیب011: 0191برپا کنند.)فرحانی،

های زیرین طبیعی است که دژ را بر فراز آن بنا ده است؛ دلیل این امر، مشخصاً مربوط به جنس الیهشود در اینجا برجا نمانشرقی و جنوبی دیده می

  خندان به تفصیل بحث شده است.اند. این موضوع در گزارش تعیین عرصه و حریم دژ گُلکرده
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 (: نمایی کلی از دژگلخندان پیش از آغاز پژوهش،دید از حنوب )ماخذ.نگارنده0تصویر 

 

ی طولی غربی که عبارت است از شود: یکی نیمهطور کلی بخش داخلی دژ، یعنی آن بخشی که محصور در میان باروهاست، به دو بخش تقسیم میبه 

 ی طولیِشود و حداکثر ارتفاع آن در حوالی انتهای شمالیِ دژ است و دیگری نیمهبرونزدی کنگلومرایی که از جنوب به شمال ارتفاع آن بیشتر می

 81کم ی شرقی دستی غربی تا سطح نیمهی بخش نیمهی غربی است. اختالف ارتفاع بلندترین نقطهشرقی دژ است که ارتفاع آن بسیار کمتر از نیمه

بوده است.  گاه حکمران دژشده در کنگلومراست که احتماالً نشیمنکم دو اتاق کَندهی غربی که در واقع بخش ارگِ دژ است، دارای دستمتر است.نیمه

  های بخش ارگ آشکار شده بود.در بخش شمالیِ اتاق 0125های سال انبار و تنور در کاوشتأسیساتی همچون آب

ترین فضای زیستی دژ بوده است. از این بخش ترین بخش دژ و محل اِسکان بیشترین ساکنان دژ )سربازان؟( و اصلیی طولی شرقی، اما، اصلینیمه

هایی با آشکار شده است. که اتاق 0125های سال الیه شمالی و جنوبی، در کاوشست نیست و فقط بخش کوچکی از آن، در منتهیآگاهی چندانی در د

-می سنگ و مالت گچ بوده و دیوارها نیز دارای اندود گچی بوده است. با وجود این، بر اساس بقایای معماری که آثار آن بر سطح داخلی دژ دیدهقلوه

 ی داخلی باروی شرقی، سراسر معماری بوده است.کم حاشیههای منظم دیوارها( روشن است که دستبقایای ردیف شود )اساساً

 ی پژوهشی اثر:پیشینه

دژ را  0135در نامبرده در سال   (801-819: 0151بررسی ومعرفی شد.)قراخانی، 0151بار توسط حسن قراخانی در سال خندان برای نخستیندژ گُل

 0125در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید. نخستین کاوش در این دژ در سال  8222به شماره  0139ذاری وتعیین حریم نمود.در سال نشانه گ

هایی از ها، بخشی این کاوشتوسط هیئتی از سازمان وقت میراث فرهنگی وگردشگری  استان تهران به سرپرستی نگارنده انجام شد. در نتیجه

انبار کوچک و نیز چند تنور آشکار شد؛ همچنین، دو اتاقِ قسمت ارگ که بخش زیادی از آنها به قع بر قسمت ارگ دژ همچون چند آبهای وامعماری
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ی طولیِ شرقی بخش مسطح باالی هایی از نیمههای تخریبی و آوار پر شده بود نیز پاکسازی و آشکارسازی شد. افزون بر این، بخشمرور زمان از واریزه

ی های جنوبیِ نیمهالیه شمالیِ این بخش آشکار شد. در بخشی آن اتاقی بزرگ با کارکرد نامعلوم در منتهینیز مورد کاوش قرار گرفت که در نتیجهدژ 

 ( 010 -001: 0121وهمو، 11-58: 0125های سطحیِ دژ آشکار شد.)فرحانی،های مختصری، شماری از معماریبرداریطولیِ شرقیِ دژ نیز با خاک

هیئتی از سوی سازمان میراث فرهنگی وگردشگری  استان تهران،به سرپرستی نگارنده این محوطه را تعیین عرصه و حریم  0123در تابستان سال  

ها مشخص شد که بخش اصلیِ دژ در واقع همانی است که بر روی ی این کاوشهای مختلف آن پرداخت. در نتیجهنموده و نیز به ساماندهی بخش

نوعی مرتبط با استقرار اصلی دژ سنگی آشکار شد که بهی دژ آثار معماری قلوهغربی دامنهی شمالی و شمالای بنا شده و تنها در حاشیهنزد صخرهبرو

عیین دوره به سرپرستی نگارنده وبا هدف گمانه زنی به منظور الیه نگاری وت 0123بوده است.آخرین فعالیت پژوهشی در دژگلخندان در مهر وآبان سال

 های استقراری در این محوطه به انجام رسید.

 رهیافت میدانی:

شود باید جایی از هایی لحاظ میای که در چنین برنامهخندان بود بنابراین بر اساس اصل سادهنگاریِ دژ گُلی میدانی، الیههدف اصلی از این برنامه

ترین تصویر از توالی فرهنگی ی آن، به کاملنگارانهبود تا با کاوش الیهنی را دارا میهای باستاشد که بیشترین ضخامت نهشتهمحوطه انتخاب می

های سنگی که معموالً از چنینی، یعنی دژها، به خاطر دارابودن معماریهای ایندانستیم که محوطهمحوطه دست یابیم. البته، از همان آغاز نیز نیک می

نگارانه تا توانست مشکلی جدی برای کاوش الیهتوجهی آوار سنگی هستند و این خود میی مقدار قابلشده است، داراهای محلی ساخته میسنگ

 های محوطه باشد. ترین نهشتهعمیق

لی ی طوهای باستانی را دارا باشد، بناچار بایستی جایی در نیمهای از محوطه که بیشترین ضخامت نهشتهبا در نظر داشتن این مالحضات، یعنی نقطه 

گونه که اشاره شد این بخش از محوطه تنها جایی از محوطه است که بر اساس کردیم، زیرا همانشرقی بخش باالی محوطه را برای این کار انتخاب می

یی دژ را های باستانی این محوطه است. برای این منظور جایی تقریباً در مرکز بخش مسطح باالترین بخش از نهشتهشناسی سطحی دارای اصلیریخت

 0123ی تعیین عرصه و حریم این محوطه در تابستان نگاری انتخاب کردیم. این گمانه در ابتدا قرار بود در طی برنامهی اصلی الیهبرای ایجاد گمانه

تعیین عرصه و حریم مترِ عمودی نیز از آن در این فصل کاوش شد. هدف از این گمانه در آن فصل این بود که ضمن کاوش شود و در واقع حدود نیم

-نگاری دژ گُلی میدانی دیگری با عنوان الیهها به دست آوریم، ولی از بعد دانستیم که این کار در برنامهمحوطه، شناختی نیز از توالی عمودی نهشته

ی گذاری شده بود محل گمانهشماره 00ی ی کاوش آن خودداری گردید. این گمانه در آن فصل به نام گمانهخندان لحاظ شده است و بنابراین از ادامه

ی رسید، چرا که در وسط بخش طولی نیمهنگاریِ این محوطه به نظر میخندان محلی مناسب برای الیهی تعیین عرصه و حریم دژ گُلدر برنامه 00

الیه رسید که دو منتهیسطحی به نظر میرفت. بر اساس مشاهدات های باستانی میشرقی محوطه قرار داشت، یعنی جایی که احتمال بیشترین نهشته

 های کمتری باشند. بسترِ طبیعی دارای نهشتهی شرقی بخش باالی محوطه به دلیل باالتر بودن سنگشمالی و جنوبیِ نیمه

های مختلف با ر عمقبستر، ادامه یافت. در حین کاوش، دمتری بدون رسیدن به خاک بکر، یا به احتمال بیشتر سنگ 1/8کاوش این گمانه تا عمق  

شدن با مقدار غیرقابل برداشتی آوار کرد. بدین ترتیب، و پس از مواجهآوارهای معماری سنگی زیادی مواجه شدیم که کار کاوش را با مشکل روبرو می

ی دوم گشودیم. هرچند در این گمانه متر 1×1ی دیگری به ابعاد های سنگی بناچار کار کاوش را در این گمانه خاتمه دادیم و در کنار آن گمانهمعماری
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متر کاوش عمودی به  8/1نگاری بود و توانستیم پس از ی اول الیههای سنگی برخورد شد ولی میزان آن به مراتب کمتر از گمانهنیز طبیعتاً به معماری

ی کنار یکدیگر به دست آمده است خندان از دو گمانهنگاریِ دژ گُلخاک بکر یا در واقع همان سنگ بستر طبیعی برسیم. بدین ترتیب، اطالعات الیه

همان  0نگاریِ ی الیهگونه که باالتر اشاره شد، گمانهنامیده خواهند شد. همان 8نگاری ی الیهو گمانه 0نگاری ی الیهکه در این گزارش به نام گمانه

 51ی آن مشخص شد و تا حدود خندان است که در آن فصل تنها محدودهزنی به منظور تعیین عرصه و حریم دژ گُلی گمانهدر برنامه 00ی گمانه

شده در این های ارائهانجام شده است، در طراحی 00ی ی گمانهها با همان شناسهوضبط دادهمتر کاوش شده بود. البته، چون مراحل ثبتسانتی

 فاده شده است.   است 8و  0نگاری های الیهبرای گمانه 8/00و  0/00ی گزارش از شناسه

 روش کاوش:

-شد. یافتهطور جداگانه کاوش میشد و بهای خاص داده میهای مجزا شمارهبرای کاوش از نظام )سیستم( لوکوس استفاده شد. در این نظام به نهشته

سنگی یا در یک شد، مانند دیوارهای قلوههای گوناگونی نیز که در حین کاوش آشکار میشد. به سازهوضبط میطور جداگانه ثبتهای هر لوکوس نیز به

سادگی شده بهبردن به توالی کاوشهای مختلف و پیشد. بدین ترتیب، امکان تفکیک نهشتهای داده میمورد دیواری خشتی، شمار لوکوس جداگانه

بندی، رنگ، محتویات، فشردگی و سایر نظر دانه گرفت و توصیف آنها ازدقت مورد بررسی قرار میمیسر بود. از آنجا که هر لوکوس در حین کاوش به

شده های کاوشها و لوکوسی سیمای روشنی از نهشتهشد در این گزارش نیز به همین ترتیب عمل شده است؛ یعنی برای ارائهها نوشته میویژگی

 گردد. شده ارائه مین تصویری نسبتاً روشن از توالی کاوشتوصیف دقیق آنها آمده و در نهایت نیز تفسیر آنها ارائه گردیده است. بدین ترتیب، در پایا

نویسی ها پس از شستشو، پشتشد. دادهطور جداگانه گردآوری و به پایگاه منتقل میها بههای مجزا یا همان لوکوسهای حاصل از کاوشِ نهشتهداده

   ا نیز عکس تهیه گردید. هشد. از تمام نمونههای شاخص برای طراحی انتخاب میشد و سپس نمونهمی

 :1گمانه الیه نگاری شماره 

ایجاد  S   1539112  ،1951129  N ی طولی شرقیِ دژ، به مختصات جغرافیاییی نیمهرا در بخش مسطح باالی دژ، در میانه 0نگاریِ ی الیهگمانه

 (               8.نقشه  8نمودیم .)تصویر
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 خندان.)ماخذ:نگارنده(نسبت به فضای داخلی دژ گُل 0نگاری ی الیه. توپوگرافی دژو موقعیت گمانه8نقشه 

 

متر فاصله دارد. محل این گمانه با  5/8متر از سطح آبهای آزاد است. جایی که این گمانه ایجاد شد تا باروی شرقی دژ تنها  0118ارتفاع این گمانه 

خندان که امکانِ های دژ گُلطورکلی یکی از معدود بخشتعیین شد، یعنی به 0125شناسیِ سطح باالیی دژ و نیز نتایج کاوش سال توجه به ریخت

یی دژ و در سطحی نسبتاً هموار به ابعاد گمانه در مرکز سطح باالنگاری در آن وجود داشت، همین بخش بود.رسیدن به بهترین نتایج برای هدف الیه

ی  ترین نقطه در گوشه غربی با پایین ی شمال ی آن در گوشه اختالف ارتفاع باالترین نقطه 0ی ثابت ایجاد شد. متری از نقطه  -11/01متر و در عمق 1×1

 متر است. سانتی 11شرقی حدود  جنوب

 
 دید از جنوب.)ماخذ:نگارنده( از کاوش؛ قبل0نگاری ی الیهی گمانه موقعیت گمانه: 8تصویر

                                                 
 گیری در رأس قسمت ارگ انتخاب شد. ی ثابت اندازه. نقطه1
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 یافته های گمانه یک:       

لوکوس شناسایی گردید.آثار مکشوفه در این گمانه شامل آثار معماری،بقایای خاکستر،سازه های حرارتی ،آوار  01در مجموع از کاوش گمانه یک 

امل بقایای دیوارهایی است که از خشت ومالط گل و سنگ الشه ومالط گل (آثار معماری بیشترین یافته وش1وقطعات سفال وفلز بوده است . )تصویر

شماره  011از سطح قرار داشته وتحت عنوان لوکوس  _11از جمله دیواری که در عمق  وگچ ایجاد شده ودر عمق های مختلف به دست آمده اند.

ای تراش  های رودخانه سنگ رفته در آن شامل  کار است. مصالح به متر سانتی 015و ارتفاع آن حدود  15، عرض آن 111گذاری  شد.طول این دیوار 

 متر با مالت گل است. عرض آن در دو ردیف سنگ و ارتفاع آن در پنج رج بر روی هم چیده شده است . سانتی 15تا  01نخورده با میانگین قطر بین 

ی جنوبی گمانه متصل است و  ی غربی و از جنوب به دیواره به دیواره ی شمالی، از غرب جهت دیوار غربی ـ شرقی است که از سمت شمال به دیواره

تا  -51(است که در عمق بین 015از دیگر آثار معماری بقایای دیواری خشتی )لوکوس  یابد. ی آن در هر سه جهت در بیرون از گمانه امتداد می ادامه

متر است. مصالح  سانتی 81و حداکثر ارتفاع آن حدود  11ی آن  ی مانده، عرض باق111شناسایی شد. طول این دیوار بیش از  متری سانتی -31

 متر است. سانتی 0متر با مالت گل به ضخامت کمتر از  سانتی 81×81×1رفته در آن شامل خشتهای قالبی با ابعاد  کار به

 
 دید از غرب.)ماخذ:نگارنده( پس ازکاوش؛ 011، لوکوس0ی  :گمانه1تصویر 

(جهت دیوار شرقی ـ 1. )تصویر قرار دارد 015متری و در زیر لوکوس  سانتی -91تا  -31نیزبقایای دیواری است که در عمق بین  011همچنین لوکوس 

های  سنگ رفته در آن شامل  کار . مصالح به متر است سانتی 15و ارتفاع آن حدود 011تا  91، عرض آن بین 111غربی است طول این دیوار بیش از 

متر با مالت گچ است. عرض دیوار در چهار ردیف سنگ و ارتفاع آن در سه رج بر روی هم  سانتی 11تا  01نخورده با میانگین قطر بین شای ترا رودخانه

 (.0چیده شده است.)شکل 
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 دید از شمال. .)ماخذ:نگارنده( ،011.لوکوس  0ی .گمانه1تصویر

 

 
 .( 019و  012، 013، 011، 011ای ه. پالن بخشی از آثار مکشوفه از گمانه یک )لوکوس0شکل

 

(جهت دیوار غربی ـ 5نامگذاری گردید.)تصویر 019شناسایی شده ولوکوس  -91از مهمترین آثار معماری بقایای قسمتی از دیواری است که ازعمق 

-ای تراش های رودخانه سنگ ر آن شامل رفته د کار متر است. مصالح به سانتی 811و ارتفاع آن بیش از  51، عرض آن 111شرقی بوده و طول این دیوار 
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متر با مالت گل است. عرض دیوار در دو ردیف سنگ و ارتفاع آن در بیش از سیزده رج بر روی هم چیده  سانتی 11تا  01نخورده با میانگین قطر بین 

یافته  متر افزایش  سانتی 91به بیش از  متری سانتی -111متری به طور نامنظم بیشتر شده و در عمق  سانتی 011شده است. قطر دیوار از عمق 

 (.8است.)شکل 

 

 
 دید از جنوب. .)ماخذ:نگارنده( ؛019، لوکوس 0ی  گمانه.5تصویر
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 .آثار معماری مکشوفه از گمانه یک الیه نگاری .)ماخذ:نگارنده(1تصویر                                   

 

 

 
  .)ماخذ:نگارنده(. 0نگاریِ الیه یی شرقی گمانهطرح بُرش دیواره.8شکل 

 

( ازشاخص ترین 1در کنار آثار معماری بقایای سازه های حرارتی مانند اجاق وتنور نیز به دست آمدکه عمدتا در دیواره گمانه قرار داشته اند.)تصویر

گمانه اهمیت ویژای دارند. سفالهای این گمانه یافته های گمانه ی یک قطعات مختلف ظروف سفالی است که در تاریخگذاری آثار معماری مکشوفه از 

(سفالها در  3متری آشکار شد.)تصویر  سانتی -91متر بود در عمق حدود  سانتی 51نامیده شد و به ضخامت حدود  013ی آواری که لوکوس  یک الیه از 

ه.ق و دوران ایلخانی  3شوفه نمایانگر هنر سفالگری قرن نوع ساده ولعابدار منقوش شامل لبه ،بدنه وکف میباشد.نقوش وتزیینات سفالهای لعابدارمک

 (2است. یک پی سوز سفالی نیز از الیه به دست آمد.)تصویر
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 . .)ماخذ:نگارنده( 013آمده از گمانه یک لوکوس دستهای قرون میانی اسالمی بهمنتخبی از سفال.3تصویر

 
 اخذ:نگارنده(.)م013آمده از گمانه یک لوکوس دستسوزِ به.پی2تصویر

 

 2گمانه الیه نگاری شماره 

های مختلفِ آن قرار داشت، در های سنگی فراوانی که در عمقشدن با معماریخندان به دلیل مواجهنگاری دژ گُلبرای الیه 0نگاریِ ی الیهکاوشِ گمانه

های های فرهنگی این دژ و تعیین دورهبردن به توالی نهشتهیی پژوهشی که همانا پمتری متوقف شد. برای رسیدن به هدف اصلیِ این برنامه 1/8عمق 

ی هایی که در یک کاوش گستردهها و سازهها تا خاک بکر بودیم ولی نه به قیمت از بین بردن نهشتهمختلف فرهنگی آن بود ناگزیر از کاوشِ نهشته
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 8نگاریِ ی الیهمتر گشودیم و آن را گمانه 1×1ی ی دیگری به اندازه، گمانه0 نگاریِی الیهتواند آشکار شود. بنابراین، درست در کنار گمانهافقی می

 (9.تصویر1نامیدیم.)نقشه

 
 خندان. .)ماخذ:نگارنده(در بخش باالیی دژ گُل 8و  0نگاری های الیه. موقعیت گمانه1نقشه

انجام گردید؛  0نگاریِ ی الیهاد شد و کاوش آن نیز بر همان نظامِ کاوش گمانهایج 0نگاریِ ی الیهی شمالیِ گمانهمتر در حاشیه 1×1این گمانه به ابعاد 

توان گفت طور جداگانه گردآوری شد. در مجموع میطور جداگانه کاوش گردید و هم مواد آنها بههای مختلف را لوکوس نامیدیم و هم بهیعنی نهشته

بود و به همین دلیل توانستیم در نهایت در این گمانه به  0نگاریِ ی الیهبسیار کمتر از گمانههای سنگی که در این گمانه، خوشبختانه، میزان معماری

 خاک بکر یا سنگ بسترِ اصلیِ دژ دست یابیم. 

شد که هایی سنگی آشکار ها معماریهای مختلف به دالیل کامالً عملی کاهش یافت، زیرا در این عمقشایان ذکر است که ابعاد این گمانه در عمق 

لوکوس، بستر سنگیِ برونزدِ  85متر و مشخص نمودن  8/1نگاری ما نداشت. بنابراین، پس از کاوش برداشتن آنها و از بین بردنشان مزیتی در الیه

 ای که دژ بر روی آن ساخته شده است، آشکار شدصخره
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 .)ماخذ:نگارنده( )دید ازشمالغرب(0شماره الیه نگاری درآغز کاوش وموقعیت آن نسبت به گمانه  8.گمانه شماره 9تصویر

 2یافته های گمانه 

آثار مختلفی همچون بقایای معماری ،سازه های حرارتی ،قطعات فلز ،استخوان وسفال از عمقهای مختلف بدست آمد. ازمهمترین  8از کاوش گمانه 

تر ومالط گل و همچنین دیوارهایی سنگ با مالط گل وگچ سانتی م 81+81+1یافته های معماری بقایای دیوارهایی که از خشت های به ابعاد 

کمیت  وهمچنین کف فضاهای معماری که با گچ پوشیده شده میتوان نام برد.در مقایسه با گمانه الیه نگاری یک ،آثار مکشوفه از این گمانه از نظر

 وکیفیت درصد بیشتری را شامل میشود.آثارمعماری این گمانه از 

سانتی متری از سطح گمانه مشهود بوده وشامل بقایای دیواری خشتی که تنها بخش باالیی آن، یعنی رَج فوقانی، باقی مانده  51بخش غربی وازعمق 

نامگذاری شده است وجدیدترین فاز معماری این گمانه به شمار  018متر است ولوکوس سانتی 81×81×1خشت به ابعاد  83است که شامل 

 (1.شکل01مشاهده نمود.)تصویر 0ی را میتوان در گمانه شماره میرود.امتداد این دیوار خشت
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 .)ماخذ:نگارنده( (018)لوکوس 8بقایای آثار معماری خشتی مکشوفه از گمانه .01تصویر

 
 .)ماخذ:نگارنده(01لوکوس  8.پالن معماری مکشوفه از گمانه 1شکل 

 

سنگ و مالط گچ ساخته شده است در کنار ای که از قلوهدایرهای با پالن نیمازهدر زیر دیوار خشتی ، بخشی از کف کوبیده شده وهمچنین بقایای س

 دیواره جنوبی گمانه به دست آمد.کارکرد این سازه به دلیل محدویت فضای کاوش مشخص نمیباشد.

-هایی متشکل از بقایای یک زبالهدر ضلع غربی گمانه مشخص شده است و عبارت است از پُرشدگی 019که با لوکوس  8مهمترین دستاورد گمانه ی 

های زیرین آن که ماهیتی اساساً های سفال به دست آمد و نیز نهشته( بزرگ که از آن مقداری استخوان )از جمله استخوان قاپ( و تکهpitدانی )

غربی ـ نخودی است. جهت آن جنوبقرار دارد. رنگ این لوکوس، که به شکل رگه است،  013(این لوکوس در غرب لوکوس 00انباشتی دارند .)تصویر

های بخش زیرین این لوکوس به رنگ متر است. نهشتهسانتی 01تا  00متر و ضخامت آن متغیر بین   21/1ی پیتشرقی است. طول این رگهشمال

ایی تیره است که یادآور ی قهوههاها طیفی از رنگکند. لعاب سفالخاکستری است. از این لوکوس به پایین، شکل، رنگ و نوع سفال تغییر پیدا می

گیری قرار گرفته است. در زیر این الیه بقایای سازه ای حرارتی ی ثابت اندازهمتری از نقطه -85/05ی تیموری است. این لوکوس در عمق سفال دوره

 )تنور؟(به دست آمد.
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 در حین کاوش. .)ماخذ:نگارنده( 019؛ لوکوس 8نگاریِ ی الیه.گمانه00تصویر

نامگذاری شده است و امتداد  001شرقی است که لوکوس غربی ـ شمالچین با جهت جنوببقایای دیواری سنگ 8زمهمترین آثار معماری گمانه ی ا

های گوناگون ساخته شده و دارای مالط گِل سنگ به اندازهشود این دیوار از قلوهی جنوبی گمانه دیده میدیواری است که بقایای آن در دیواره

متر است.در سطح باالییِ این لوکوس، در سانتی 55متر، و بلندی آن سانتی 051متر، عرض آن سانتی 821( طول این دیوار 1.شکل08است.)تصویر

ی ثابت  از نقطه  -31/05متر مشاهده شد. این لوکوس در عمق  سانتی 11×83ضلع شرقی بقایای خاکستر و انباشتی گچی به شکل بیضی به ابعاد 

( میباشدودر 001( نیز مشاهده شد که در ارتباط با دیوار قلوه سنگی)لوکوس 005عالوه بر دیوار بخشی از یک کف گچی)لوکوس  گیری است. ازهاند

متر و ضخامت سانتی 55متر، عرض سانتی 011واقع این دیوار با کف گچی بخشی از یک فضا )احتماال اطاق؟(را شامل میشوند. این کف گچی به طول

ه.ق  2و3گیری است.بر روی این کف قطعاتی از سفالهای ساده ولعابدار منقوش قرون ی ثابت اندازهمتری از نقطه  -51/01متر است ودر عمق انتیس 1

 (.01به دست آمد.)تصویر
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 پس از آشکارسازیِ کامل.)ماخذ:نگارنده(. 001؛ لوکوس 8نگاریِ ی الیه. گمانه08تصویر 

 
 سنگی(. .)ماخذ:نگارنده()دیوار قلوه 001؛ پالن لوکوس 8گاریِ نی الیه.گمانه1شکل

 
 . .)ماخذ:نگارنده(005های قرون میانی اسالمی شاخص لوکوس ؛ منتخبی از سفال8نگاریِ ی الیه.گمانه01تصویر 

 

( 01نامگذاری شد.)تصویر 081ولوکوس ی کاوش آشکار شد بقایایکف کامالً گچی است که در سراسر محدوده 8قدیمی ترین یافته معماری گمانه ی 

که برونزد صخره ی طبیعی که دژ بر روی آن ساخته شده، قرار  085گِلی است وبر روی لوکوس که بقایایی از یک کف کاه 081این کف در زیر لوکوس 
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ی گچی که بر روی هم قرار گرفته، الیهآواری بر روی آن مشاهده شد. بین این دو کف  دارد .این کفِ گچی دارای سطحی ناهموار است و چند سنگ

 ایی تیره، یک اجاق مشاهده شد.نازکی از دوغاب گچ قرار دارد . در قسمت جنوبی کف، بقایای نازکی از خاکستر به رنگ قهوه

 
 .)ماخذ:نگارنده(8)کف گچی(. قدیمی ترین الیه گمانه  081؛ نمایی از لوکوس 8نگاریِ ی الیه. گمانه01تصویر

 

 
 خندان.)ماخذ:نگارنده(؛ دژ گُل8نگاریِ ی الیهی شرقی و جنوبیِ گمانه. بخشی از دیواره05تصویر                    
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 خندان. .)ماخذ:نگارنده( ؛ دژ گُل8نگاریِ ی الیهی شرقیِ گمانه. طرح دیواره5شکل

 

 

 :2اشیای مکشوفه از گمانه الیه نگاری شماره 

قطعات سفالهای ساده ولعابدار عمدتا منقوش با نقوش هندسی است.به طور کلی سفالهای لعابدار طیفی  2مهمترین ودر عین حال بیشترین اشیای مکشوفه از گمانه 

(عمده سفالها متعلق به قرون میانی اسالمی بوده 1.شکل11را دربر میگیرند.)تصویر ازسفالهای با لعاب یکرنگ،نقاشی زیر لعاب ،نقش کنده زیر لعاب ودو قطعه سالدن

از  – 61/11در عمق   2( در پایین ترین نقطه کاوش گمانه ی 9تا1وشکل 22تا11وسفالهای متعلق به دوره ایلخانی وتیموری درصد بیشتری را شامل میشوند.)تصاویر

چی، چند قطعه سفال لعابدار منقوش نقاشی زیر لعاب دوره ایلخانی  مشاهده شد. مشابه این نمونه ها در عمق های والیه نقطه ثابت اندازه گیری وبر روی سطح کف گ

 های باالتر نیز به دست آمد.
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 . .)ماخذ:نگارنده( 121های لوکوس ؛ منتخبی از یافته2نگاریِ ی الیه. گمانه11تصویر 

 

 

 

 

 

 
 (. .)ماخذ:نگارنده( 122)لوکوس  2ه های گمان. منتخبی از سفال1شکل 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  4931آبان ماه  -دومین همایش ملی باستان شناسی ایران                   

 ملی باستان شناسی ایراندبیرخانه دائمی همایش                                 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1کاتالوگ شکل 

 

 
 (. .)ماخذ:نگارنده(122)لوکوس  2های قرون اولیه ومیانی اسالمی گمانه . منتخبی از سفال11تصویر 

شماره 

رحط  

 توصیف لوکوس

نوع 

 قطعه

پوشش  خمیره

 داخلی

پوشش 

 خارجی

ماده 

 چسباننده

تکنیک  پخت

 ساخت

 تزیین

لعابدار  آجری لبه 122 1
 چند رنگ

لعابدار 
 چند رنگ

ساز چرخ کافی کانی   

ساز چرخ کافی کانی آجری لعابدارسبز آجری بدنه 122 2   

ساز چرخ ناکافی کانی آجری آجری آجری بدنه 122 3 نقش افزوده  
 با طرح طنابی

نخودی  پایه 122 1
مایل به 

 قرمز

ساز چرخ ناکافی کانی نخودی نخودی   

قرمز  پایه 122 6
مایل به 

 آجری

لعابدار 
 سبز

قرمز مایل 
 به آجری

ساز چرخ کافی کانی   

لعابدار  نخودی پایه 122 1
 چند رنگ

لعابدار 
رنگ چند  

ساز چرخ کافی کانی   

لعابدار  آجری آجری پایه 122 1
 چند رنگ

ساز چرخ کافی کانی   
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 متعلق به قرون اولیه ومیانی اسالمی.)ماخذ:نگارنده( 111وکوس های ل؛ منتخبی از سفال2نگاریِ ی الیه. گمانه11تصویر 

 
 . .)ماخذ:نگارنده(111دار از لوکوس سوزی لعاب؛ پی2نگاریِ ی الیه. گمانه19تصویر 
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 . 111های لوکوس ؛ منتخبی از سفال2نگاریِ ی الیه. گمانه1شکل 
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 1کاتالوگ شکل 

 

 
 های شاخص قرون اولیه ومیانی اسالمی.)ماخذ:نگارنده(؛ منتخبی از سفال2نگاریِ ی الیه. گمانه22تصویر 

 

 

شماره 

حطر  

 توصیف لوکوس

نوع 

 قطعه

پوشش  خمیره

 داخلی

پوشش 

 خارجی

ماده 

 چسباننده

تکنیک  پخت

 ساخت

 تزیین

سوزپی 111 6 ساز چرخ کافی ماسه بادی لعاب صدفی نخودی نخودی  لعاب صدفی  
 در خارج

لعاب زمینه  نخودی لبه 111 1
سفید با 
نقوش 
هندسی 

 سیاه

ساز چرخ کافی ماسه بادی لعاب سفید لعاب زمینه  
سفید با نقوش 
هندسی سیاه 

ر داخل و د
لعاب سفید در 

 خارج

نارنجی  لبه 111 1
 تیره

ساز چرخ ناکافی ماسه درشت داغدار مات مات داغدار در  
 بیرون

قرمز  لبه 111 2
 اُخرایی

نقوش کَنده 
 و افزوده

ساز چرخ کافی ماسه درشت قرمز اُخرایی نقوش کَنده و  
 افزوده درخارج

قرمز  لبه 111 3
 اُخرایی

قرمز 
 اُخرایی

خراییقرمز اُ  قرمز اُخرایی جرخ ساز کافی ماسه 
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 1شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1کاتالوگ شکل 

شماره 

حرط  

 توصیف لوکوس

نوع 

 قطعه

پوشش  خمیره

 داخلی

پوشش 

 خارجی

ماده 

 چسباننده

تکنیک  پخت

 ساخت
بهل 121 1 ساز چرخ کافی ماسه لعاب آبی لعاب آبی آجری   

لعاب آبی و  آجری پایه 121 21
 سیاه

لعاب آبی و 
 سیاه

ساز چرخ کافی ماسه  

لعاب چند  نخودی پایه 121 1
 رنگ

ساز چرخ کافی ماسه نخودی  

لعاب چند  نخودی پایه 121 1
 رنگ

ساز چرخ کافی ماسه نخودی  

لعاب چند  آجری لبه 121 22
 رنگ

آبی و  لعاب
 سیاه

ساز چرخ کافی ماسه  

لعاب سیاه و  نخودی پایه 121 1
 سفید

ساز چرخ کافی ماسه نخودی  
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 9شکل  

 

 

 

 

 

 

 

 9کاتالوگ شکل  

 

 

 

 9کاتالوگ شکل  

 

شماره 

 طرح

  توصیف لوکوس

 

نوع 

 قطعه

پوشش  خمیره

 داخلی

پوشش 

 خارجی

تکنیک  پخت ماده چسباننده

 ساخت

ساز دست نا کافی ماسه آجری آجری سیاه دسته 121 36  

لعاب چند  نخودی بدنه 121 26
 رنگ

ساز چرخ کافی ماسه نخودی  

لعاب آبی و  نخودی بدنه 121 2
 سیاه

ساز چرخ کافی ماسه نخودی  

لعاب سیاه و  نخودی بدنه 121 3
 آبی

ساز چرخ کافی ماسه نخودی  

لعاب چند  نخودی بدنه 121 1
 رنگ

ساز چرخ کافی ماسه لعاب چند رنگ  

لعاب آبی و  نخودی بدنه 121 6
 سیاه

ساز چرخ کافی ماسه لعاب آبی  
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(. 12، شکل 21یافت شد )تصویر 111متراست که ازلوکوس میلی 12و ضخامت  11، پهنای 91ای به طول تکه استخوان کارشده، 2از دیگر اشیای مکشوفه از گمانه 

شود. کارکرد این شیء برای ما نامعلوم است ولی شاید کاربریِ آن سه سوراخ بود که در سوراخ وسط آن بقایای پرچی آهنی هنوز دیده میساخته دارای این دست

 گیری قرار داشت.ی ثابت اندازهمتری از نقطه  -12/11ی چاقو بوده است درعمق همچون دسته

 

 

 
 ( از جنس استخوان با بقایای پرچ آهنی. .)ماخذ:نگارنده(ی چاقو )؟؛ دسته2نگاریِ ی الیه.گمانه21تصویر 

 

 
 (. .)ماخذ:نگارنده(111) لوکوس 2ی استخوانی چاقو )؟( ازگمانه .دسته12شکل      
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 گیرینتیجه

در  11ی )گمانه 1نگاریِ ی الیهکه گمانه های فرهنگیِ گمانه یک آمد، محلیگونه که در توصیف نهشتهنتایج حاصل از کاوش دو گمانه را میتوان چنین برشمرد.همان

نگاری را دشوار تصور وجود داشت. وجود این حجم معماری سنگی، کارِ الیههای قابلخندان( جایی است که بیشترین معماریی تعیین عرصه و حریم دژ گُلبرنامه

ای اصولی و کاوشی گسترده قابلیت آشکارسازیِ کامل را شد که در برنامهای میریهای معماهای فرهنگی و سازهنمود و از سوی دیگر باعث از بین رفتن نهشتهمی

-انتخاب گردید. در مجموع، در اساس نهشته 2نگاریِ ی الیهمتری کاوش در این گمانه متوقف شد و محلی در کنار آن برای گمانه 1/2دارند. بنابراین، در عمق حدود 

. ویژگیِ 111تا  112های و دیگری لوکوس 129تا  122های توان برای این نقطه از دژ مشخص نمود: یکی لوکوسصلی را میی معماریِ اشده دو مرحلههای کاوش

ی سفالی، مشخص است که هر دوی این مراحل سنگی با مالط گِل است. بر اساس مشاهدات اولیه بر روی مجموعههردوی این مراحل فرهنگی، وجود معماریِ قلوه

 ی معماری وجود ندارد. توجهی ین این دو مرحلهی ایلخانی است و مدت زمان قابلورهمربوط به د

طور متوالی مورد استفاده برای ساخت فضاهای مورد نیاز ساکنان دژ بوده آید، این نقطه از دژ بهبرمی 2نگاریِ ی الیهی گمانهشدههای کاوشگونه که از نهشتهآن

( یا آوارهای معماری، که در بیشتر 111و  121های ، اعم از سنگی یا خشتی بود )مانند لوکوساین گمانه با آن مواجه شدیم یا معماریاست. آنچه بیش از هر چیز در 

متری این گمانه است که به دلیل جلوگیری از  1×1ی هایِ عمدتاً سنگی در محدودهای که باید به آن توجه داشت وجود معماریها آثار آنها وجود داشت. نکتهلوکوس

های مختلف کاهش یافت که این امر هم ی این گمانه در عمقرد بناچار آنها را کاوش نکرده و برجا نهادیم. بدین ترتیب، مساحتِ اولیهتخریبِ آنها در برخی موا

اره شد، گونه که اشداد. ولی همانی کاوش را کاهش میهای بامعنی در محدودهرفت و هم اینکه احتمالِ آشکارسازیِ فیچرمشکلی در عملیات کاوش به شمار می

مانده را بتوان های باقیی این محل، تمام معماریهیئت کاوش ترجیح داد که کمترین تخریب را به بقایای معماری وارد کند با این امید که در کاوش افقیِ آینده

 آشکارسازی نمود.  

شده وسازی در توالیِ کاوشی معماری یا ساخترسد سه مرحلهه به نظر میشدهای کاوششده در این گمانه و تفسیرِ ما از نهشتهدر مجموع، و با توجه به آثار یافت 

ترین جزء معماری در نظر توان تحتانیرا می 121ی معماری، کفِ گچیِ لوکوس است. از این مرحله 121تا  122های ی نخست شامل لوکوسوجود دارد. مرحله

 (. 16است )شکل مرتبط  121ای با دیوار خشتیِ لوکوسِ گرفت که به گونه

( که بیشتر 111سنگیِ حجیمی است )لوکوس شود. در اینجا عنصر اصلی معماری، دیوار قلوهرا شامل می 111تا احتماالً لوکوس  129ی دوم معماری از لوکوس مرحله

ته روشن نیست که این دیوار کدام ضلعِ چه فضایی را مرتبط است. الب 111و  116های های لوکوسای با کفشد. این دیوار به گونهشده را شامل میمساحتِ کاوش

ی کاوش است. ولی تر شدن محدودهی اولیه و در نتیجه کوچکهایی از گمانهنهادن بخشی کوچک کاوش و نیز باقیداده است که علت آن هم محدودهتشکیل می

 ی شرقیِ گمانه قرار دارد. ی آن در دیوارهداده است که بقیهمعماری را تشکیل می سنگی ضلع غربیِ فضاییشاید این دیوار حجیمِ قلوه 116با توجه به کف گچیِ 

است که درست روی سنگ بستر  121شود. در اینجا نیز عنصر اصلیِ معماری کف گچیِ را شامل می 126تا  111وسازها از لوکوس ی سوم معماری یا ساختمرحله

آید.سفالهای به دست آمده از کاوش دوگمانه ی این گمانه به شمار میترین نهشتهکه تحتانی 126ه دقیقاً روی زیرسازیِ ای ساخته شده است، البتاصلیِ برونزد صخره

تاریخی نمیتوان تنها به استناد سفالها تداوم دوره های ه.ق بوده،هرچند که 9.ه.ق تا 1،که از نوعی توالی تاریخی برخوردار بوده نشانگر سکونت از قرن  2خصوصا گمانه 

توان برای تاریخگذاری سکونت در دژ را نمایان ساخت وقدرمسلم اینکه نتایج حاصل از داده ها وشواهد فرهنگی به دست آمده از کاوش گمانه های الیه نگاری را نمی

به دست آمده نشان داد که از قرون اولیه  دوره های استقراری در کل محوطه ی دژ گلخندان تعمیم داد.البته نتیجه سه فصل کاوش وپژوهش در این محوطه وشواهد

ه.ق بی وقفه این مکان مورد استفاده بوده است. به عنوان نمونه ،در فصل نخست کاوش دژ و در بخش شمالی آن سکه نقره ای متعلق به قرن  12اسالمی تا قرن 

این محوطه باستانی در قرون اولیه اسالمی میباشد. آنچه مسلم است  ه.ق به دست آمد که مدرک غیر قابل انکاری از قدمت سکونت در 191دوم هجری با تاریخ 
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منطقه شرق تهران ساختار کلی دژ وجزئیات عناصر معماری آن مانند حصار وبرجهای پیرامونی، تداوم سنت معماری پیش از اسالم خصوصا دوره ساسانی است که در 

زکوه میتوان مشاهده نمود.سفالهای به دست آمده از دژگلخندان در تعدادی از محوطه های باستانی مجاور که نمونه های فراوانی از آن را در نقاط مختلف دماوند وفیرو

مر )شهرباستانی در خالل فصل سوم کاوش مورد بررسی قرار گرفت وهمچنین در بسیاری از محوطه های باستانی منطقه مانند قلعه فیروزکوه،محوطه باستانی پیرک

 ت.بی شک انجام کاوش گسترده در کل محوطه ،تصویر روشنتر و دقیقتری ازجزئیات وضعیت سکونت واستقرار در آن را نمایان خواهد ساخت.ویمه(،مشاهده شده اس

 

 

 

 پی نوشتها:

گزارش فصل نخست پژوهشهای  برای آگاهی بیشتر از نتایج سه فصل کاوش باستان شناسی در دژ گلخندان رجوع شود به: فرحانی ،علی ،-1

،همو ،گزارش پژوهشی ان شناسی دژگلخندان بومهن،تابستان،تهران، مرکز اسناد میراث فرهنگی وگردشگری استان تهران،)گزارش منتشر نشده( وباست

گزارش مرکز اسناد میراث فرهنگی وگردشگری استان تهران،)گزارش منتشر نشده(. وهمو، 1311خندان بومهن.فصل دوم  پاییز نگاری دژ گُلکاوش الیه

 مرکز اسنادمیراث فرهنگی  وگردشگری استان تهران.)گزارش منتشر نشده( 1311خندان بومهن.فصل سوم پاییز نگاری دژ گُلژوهشی کاوش الیهپ

 

 منابع :

ان (گزارش فصل نخست پژوهشهای باستان شناسی دژگلخندان بومهن،تابستان،تهران، مرکز اسناد میراث فرهنگی وگردشگری است1316فرحانی ،علی، ) -

 تهران،)گزارش منتشر نشده(

،مرکز اسنادمیراث فرهنگی وگردشگری 1311(گزارش ساماندهی وگمانه زنی به منظور تعیین عرصه وحریم دژ گلخندان،مرداد وشهریور1311،) "        " -

 استان تهران.)گزارش منتشر نشده(

مرکز اسنادمیراث فرهنگی  وگردشگری استان تهران.)گزارش  1311ن پاییز خندان بومهنگاری دژ گُلگزارش پژوهشی کاوش الیه( 1311،)  "       "  -

 منتشر نشده(

ویژه نامه دوره  1 شناسیهای باستانگزارش ،«خندانشناختی دژ گُلهای باستانآوردهای فصل نخست پژوهشدست»(1396" ، )      " -

 . 121ـ  162:صص. اسالمی،ناشرپژوهشکده باستان شناسی
، تهران،ناشر پژوهشکده باستان 1316شناسی استان تهران در سال های باستانی همایش پژوهشنامهویژه، «خنداندژ گُل»(1396"   " ،) -

 11-62شناسی،صص.

مجموعه مقاالت نهمین گردهمایی باستان «،1316پژوهش های باستان شناختی در دژگلخندان بومهن،فصل نخست ،تابستان  »( ، 1311)  "      " -

 121-111یران،جلد چهارم،تهران انتشارات پژوهشگاه میراث فرهنگی وگردشگری ،صص.شناسی ا

 221-221.سال نهم.صص.6،بررسیهای تاریخی،ش."دژگلخندان وبقعه سلطان مطهر"( ،1363قراخانی،حسن،) -

 ات امیرکبیر(تاریخ عالم آرای عباسی،زیرنظرایرج افشارسیستانی،ج.اول.چاپ سوم.تهران انتشار1312اسکندر بیگ ترکمان) -
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 .تهران نشرخیام1(تاریخ حبیب السیر فی اخبارافرادبشر،ج.1333خواند میر،غیاث الدین محمد،) -

 (،تاریخ گیالن ودیلمستان،به تصحیح دکترمنوچهرستوده،تهران.نشر اطالعات1311مرعشی سیدظهیرالدین بن سیدنصرالدین) -
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