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 ، دژي بر فراز تالشقلعه ليسار
 

 الهام وثوق بابایی
 مدرس دانشگاه -دانشجوی دکتری باستان شناسی دانشگاه مازندران
elham.vosouq@ut.ac.ir 

 

 یزه رضاییفا
 دانشگاه تهران -کارشناس ارشد باستان شناسی

f.rezaei09@ut.ac.ir 
 

 عسکرکافی فرناز
 دانشگاه هنراصفهان -کارشناس ارشد باستان شناسی

farnaz.askar@gmail.com 
 

 

 چکيده: 

از سوی دیگر، جنس مواد و مصالح ساختمانی ابنیه ا و ثار باستانی در شمال ایران بویژه در منطقه گیالن به واسطه اب و هوای بارانی و رطوبت زآ

های مهم در این استان که به شدت تخریب جمله قلعهاز . از تخریب در امان نمانده اند -که بیشتر از چوب، سنگ و ساروج بوده –باستانی شمال ایران 

بررسی ویژگی های معماری به کار رفته  و هدف این پژوهش معرفی این قلعه باستانی اشد که در تالش امروزی قرار دارد. قلعه لیسار می بشده است، 

( چه عواملی 1شود : های زیر پی گرفته میهدف با پاسخ به پرسشکند. این پیرامون دیرینگی این بنا مطرح میو در نهایت فرضیاتی را  اشددر ان می ب

قدمت این قلعه با ( 2باشد؟ ت می(  پالن معماری و مصالح به کار رفته در این قلعه به چه صور2موجب ساخت این قلعه در این منطقه بوده است ؟

تطبیقی و گرداوری اطالعات  –گردد؟ در این راستا، با استفاده از روش توصیفی استان شناختی به چه زمانی باز میهای معماری و اثار بتوجه به ویژگی

-نشان میتایج ای صورت گرفت. نمقایسه به روش کتابخانه و بررسی میدانی ویژگی های معماری این قلعه بررسی شد و با سایر  قلعه های این منطقه 

.باتوجه به سکه مسی پیدا شده، قلعه به دهد که با توجه به موقعیت مناسب قلعه و نزدیکی به دریا، امکان نظارت بر خشکی و دریا فراهم بوده است 

ری دارد با این وجود دوره جانشینان سلجوقی در منطقه که در ان زمان به دست اتابکان اداره می شده، تعلق داشته و قدمتی در حدود قرن ششم هج

اسانی برخی ویژگی های معماری از جمله استفاده از برج و بهره بردن از مصالح قلوه سنگی در بنا، این فرض را تقویت می کند که قلعه در دوره س

 ساخته شده است.

 بررسی های باستان شناختی -دوره سلجوقی –قلعه  معماری -قلعه لیسار: واژگان کليدي
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 دمه:مق

ی کشمکش های سیاسی بوده است. مهاجمانی سرزمین گیالن به علت شرایط اقلیمی و موقعیت جغرافیایی استراتژیک، از دیرباز مورد توجه و عرصه

چون دیوار شدند که  های البرز مواجه می کوه گیالن با رشته  در راه رسیدن به که به سودای تسخیر سرزمین های آباد و پرنعمت به ایران می تاختند

از ، ها بوده است رکشیکبرخوردها و لش یها در طول تاریخ همیشه صحنه این کوهستانند. ک را از طرف جنوب حفاظت می  محکمی سراسر دشت گیالن

ه دسترسی به اند با ساخت بناهای مستحکم و قالعی ککوشیدهاند، میشاهان قوی دست و زورمند و حکمروایانی که حکومت های محلی داشته ،این رو

 آنها مشکل باشد، جان و مال خود و کسان خویش را در پناه آنها حفاظت کنند.

دن میزان های فراوانی در طول تاریخ ایران، در ناحیه شمال ایران ساخته شده است، اما به دلیل شرایط اقلیمی و اکولوژیک منطقه، از جمله باال بوقلعه

این بناها و قلعه ها دچار فرسایش شده و در حال نابودی است، با این وجود برخی از آنها، تا مدتها دوام پیدا  رطوبت و بارندگی مداوم، بخش زیادی از

های مهم در استان گیالن، قلعه لیسار می باشد که در تالش امروزی قرار یکی از قلعه اند.های بعد، بازسازی و مورد استفاده قرار گرفتهکرده و در دوره

ود اهمیت بسیار در طول تاریخ و نقش کلیدی قلعه در منطقه، مورد کم توجهی قرار گرفته است؛ بطوریکه در متون تاریخی و نیز در دارد و با وج

 دهد.در اختیار پژوهشگران قرار نمی چندانیهای جدید، به جز چند خط نوشته کلی که با توجه به مضمون، از یک سند برداشت شده، اطالعات نوشته

های معماری و پالن و همچنین مقایسه ان با سایر قلعه های منطقه کامل و جامع قلعه و بررسی ویژگی رو پژوهش حاضر به لحاظ معرفیاز همین 

 را در اختیار پژوهشگران قرار می دهد. یموضوعی جدید محسوب شده و پیش زمینه مناسب

های زیر این هدف با پاسخ به پرسشتی و معماری این قلعه باستانی می باشد؛ هدف این پژوهش معرفی قلعه لیسار و بررسی ویژگی های باستان شناخ

(  پالن معماری و مصالح به کار رفته در این قلعه به چه صورت 2( چه عواملی موجب ساخت این قلعه در این منطقه بوده است ؟1شود : پی گرفته می

گردد؟ در این راستا، با استفاده از روش توصیفی و اثار باستان شناختی به چه زمانی باز میهای معماری ( قدمت این قلعه با توجه به ویژگی2باشد؟ می

ه تطبیقی و گرداوری اطالعات به روش کتابخانه ای  و بررسی میدانی،  ویژگی های معماری این قلعه بررسی شد و با سایر  قلعه های این منطق –

 مفاهیم مرتبط با یکدیگر، فرضیاتی در مورد دیرینگی قلعه ارایه شد. و در نهایت با جمع بندی ای صورت گرفتمقایسه

 موقعیت جغرافیایی شهرستان تالش:

درجه  54 وطول جغرافیایی دقیقه  54درجه و  45در  واقع شده است، این شهرستان غربی استان گیالن و جنوب دریای خزرشهرستان تالش در شمال

کیلومتر مربع مساحت دارد که  7732این شهرستان   (.1)نقشه شماره متر از سطح دریا قرار دارد  49متوسط  عرض جغرافیایی در ارتفاعدقیقه  73و 

:  1734خاک گیالن را به خود اختصاص داده است )طاهری  5/1از نظر وسعت مقام نخست را در بین شهرستانهای استان گیالن داراست، به طوریکه 

رستان آستارا، از جنوب به شهرستان رضوانشهر و ماسال، از شرق به دریای خزر و شهرستان بندر انزلی و از غرب شهرستان تالش از شمال به شه(. 512

 (.2محدود می شود  )نقشه شماره  به استان اردبیل و شهرستان خلخال

 

 

 

 

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  4931آبان ماه  -دومین همایش ملی باستان شناسی ایران                   

 ملی باستان شناسی ایراندبیرخانه دائمی همایش                                 

 

 

3 

 

 

 

 
                                    

 

 

 سیمات کشوریموقعیت جغرافیایی استان گیالن در نقشه تق: 1نقشه شماره   

 

 

 يشينه باستانی تالش و کاوشهاي باستان شناسی در آن :پ

  ماد آمده  در تاریخ. ( 143:1739 )پیرنیا  است  یاد شده  سرزمین  این  ها به از ورود آریایی  ، پیش در نجد ایران  ساکن  اقوام  در زمره  کادوسان -  از تالشان

  تالشان .(793  :1743 )دیاکونوف کردند  می زندگی  کاسپین  یایدر  ، نزدیک ارس  جنوب  هایدر کوه  بودند که  لمستق  مهم  قبیله  یک  : کادوسیان است

 اماده  تنها در زمان  نه  کادوس  نشین  سلحشور و کوه  دیگر اقوام  روایتی  بهاما  ،(794 همان : ) نهادند  گردن  بزرگ  از کوروش  اطاعت  به بار  نخستین  برای

 و  دیلم دیار با  زمان  هم  تالشان  سرزمین  ،اسالم  در اوایل گویا (.71: 1734 اف  )علی  ندرا نیز نپذیرفت  هخامنشیان  تبعیت  بلکه ندبرد  سر می به  در استقالل

 (.11:1774اثیر  ابن/ 41و33 : 1775  بالذری)  است  شده  گشوده بَبَر

  دوران  آن  مهم  رویدادهای  مذکور در جریان  قوم  که  را داشت  استنباط  این  توان  می  مغول  ایلخانان  تا دوره  تالش  مدر مورد قو  تاریخی  منابع  از سکوت

  جایتو در سالامر ال  آمدند و گویا به شمار می  به  خود، یاغی  اقتدار سنتی  حفظ  لحاظ  به  ، تالشان مغول  . در دوره است  نداشته  ذکری  حضورقابل مستقالً

 5 ابرو )ج  حافظ  نوشته  اند. بنا به  داشته خوبی  ای رابطه  تالش  با قوم  تیموریان .(571:1749 ، رابینو37:1713 ابرو )حافظ شدند  وتاراج  سرکوب  هـ .ق739

  شیخ  را با خانقاه  روابط  ترین  نزدیک  تیموری  در اواخر دوره ا. اماند رفته  باغ  در قره  تیموری  شاهرخ  مالقات  به  ق. هـ 425  در سال  تالش  بزرگان (349 :

  (251 :1771  مینورسکیبودند )  تالش  والیت  امرای،  صفی  شیخ  اصلی  پشتیبانان  یکی از دهد که می  گواهی  امینی  تاریخ اند.  داشته  صفی

  استعماری  جنگهای  ( با وقوع72 :1749)میرزا احمد ندمتمرکز بود  و فومن وگسکر  لنکران  نشین  حاکم  در سه  تالش  ، قوم قاجاریه  اوایل و  زندیه  در دوره

  تا رودخانه  لنکران  مرکزیت  به  تالش  قومی  سرزمین  شمالی  نیمه» 1424  فوریه21»  ترکمنچای  عقد قرارداد ننگین  موجب  و به  ایران  علیه  روسیه

، شاندرمن ، تالشدوال، و آستارا، کرگانرود، اسالم  : نمین  با نامهای  نشین  حاکم  هشت  صورت  به  آن جنوبی  درآمد و نیمه  یهروس  تصرف  به  آستاراچای

 .ندماند  باقی  ایران  در ترکیب  و شفت  ، فومن ماسال

ژاک دمرگان باستان شناس فرانسوی با سفر به  توسط 1400 -1091اما نگاه باستان شناسی به این منطقه، نخستین بار در فاصله بین سال های 

های باستان شناسی در این منطقه کوهستانی و جنگلی، محوطه های باستانی چندی را شناسایی نموده و منطقه تالش آغاز شد. وی ضمن انجام بررسی

های دمرگان در منطقه تصور می شد ساختارهای فرهنگی  با فعالیتبه آثاری از نیمه دوم هزاره دوم پ.م تا سده های اولیه هزاره اول پ.م دست یافت. 

  هرستان تالشجغرافیایی ش موقعیت:  2نقشه شماره 
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هیچ گونه کار پژوهشی در هیچ نقطه سال  39عمالً این طور نشد و تا مدت اما و این منطقه زیر پوشش مطالعات باستان شناسی قرار گیرد، تدوین شود

توسط باستان شناسان ایرانی های جدیدی در جنوب اسالم کاوش کتالر و خالکوه دو محوطه دو در 1741 تا این که در سالای از تالش انجام نگردید. 

 .نیست دست در آن از گزارشی متأسفانه که  میالد ماحصل این کاوش ها محسوب می شود که کشف آثاری از نیمه دوم هزار اول قبل از آغاز شد.

انجام گرفته در های کاوشعتبری در تالش انجام گردید. خلهای پژوهشی به صورت هدفمند به سرپرستی محمدرضا فصل جدید فعالیت 1739از سال 

آگاهی و دانش ما از ساختارهای فرهنگی  گستره و کرده فراهم منطقه دیرپای فرهنگ شناخت در را مناسبی بستر جلد، 4 منطقه و چاپ نتایج آن در

در ایران  فرانسه در ایران و کتاب خاطرات هیأت علمی فرانسههمچون مطالعات جغرافیایی هیأت علمی  هاییتالش را که پیش از این تنها به کتاب

 (. 29:1747خلعتبری ) محدود می شده افزایش داده است

 :موقعیت جغرافیایی قلعه

، در منطقه هره دشت، نزدیک روستای نومندان واقع تالش ستانشهر مرکزکیلومتری  14در تاریخی استان گیالن است که  قالعلیسار یکی از  قلعه

ه بر روی یک تپه منفرد و جدا افتاده از سایر تپه های کوهستانی تالش در یک دشت هموار با علق (.7)نقشه شماره ( 79:  1730شده است )زنده دل 

های دفاعی که قابلیت  ساخته شده است. تپه نامبرده با شیب بسیار تندی به قلعه منتهی می شود ـ کیلومتر 5تقریبا  ـ فاصله ای ناچیز از ساحل دریا

. شده استمتری از سطح دریای خزر واقع  2999در ارتفاع متری از سطح زمین های اطراف و  49این قلعه در ارتفاع  قلعه را بسیار افزایش می دهد.

است  نمودهراهم امکان نظارت و کنترل بر دریا و کل منطقه را ف ،به ساحل دریا و جاده قدیمی ساحلی قلعهنزدیکی آن و نیز موقعیت سوق الجیشی 

برنج و باغات گیالس تالش و نزدیکی اش به دریای  یقلعه لیسار به دلیل واقع شدن در میان شالیزارها (.1شماره  نگاره) (201:1747)فاخته جوینه 

ه یکی از رودخانه های چشمه ها و رودخانه های متعددی جریان دارند ک قلعه،در اطراف  به طوری که خزر دارای آب و هوای بسیار مطبوعی می باشد

متری داش بالغی تالش  2799هره دشت از ارتفاعات  خانهمهم آن رودخانه هره دشت )لیسار( و دیگری رودخانه خلیل جو یا قلعه بین است که رود

وب شرقی و در زیر سرچشمه می گیرد و از چشمه های معروف آن منطقه یکی چشمه حاج آقا بالغی و دیگری آقا دابالغی است که این چشمه در جن

 . قلعه واقع شده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : نمای عمومی قلعه 1نگاره شماره 

 (1)عکس از الهام وثوق بابائی

                                                 
1

برداشت شده است.توسط نگارنده  1709سال  بازدید باستان شناختیتمامی نگاره های این پژوهش در :     
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  :وجه تسمیه

 معنای واژگانیدر  که» ص»صلصال با امالی معروف می باشد دارای وجه تسمیه های متعددی می باشد از جمله:  نیز  "سلسال"نام  که باقلعه لیسار 

طبیعت این منطقه و می گویند ) لغت نامه دهخدا( این معنا به گمان بسیار، با  » ه ورز داده شده و آماده جهت کوزه گری و سفالگریگل خشکید» به 

برخی دیگر معتقدند که نام اصلی این قلعه با  است ارتباط دارد. حاصل فرسایش دامنه های کوهستانی تالش کههای رسی قرمز و زرد  خاکوجود 

گفته اند: که یکی  قلعه  انتساب این نام به این و در خصوص)همان( است   »آب خنک و خوشگوار»  است و سلسال در لغت به معنای "السلس"امالی 

را از بسیار خنک و خوشگوار این قلعه  آبِ های بسیار دور،اند که از زمانآوردهاست و  و وجود آب انبار داشتن آب ،بسیار مهم در یک قلعه از ارکان

 کردند.هدایت میآب انبار  سمت به می آوردند ووله های سفالین )تنبوشه( از ییالق سوباتان لطریق 

 قلعه و معرفی آثار بدست آمده: کاوشپیشینه 

هیچ  ،در این منطقه انجام دادند 42های اخیر که آقای سید مهدی میرصالحی کارشناس میراث فرهنگی در سال های سالکاوشتا قبل از لیسار قلعه 

 :  کردنددر خصوص این قلعه نقل می و داستان هایی که مردمان محلی گونه سند یا مدرکی وجود نداشته است به جز افسانه ها

 ،هاای بوده است که در کوهستانسلسال نام یک پادشاه افسانه» : به یکی از آنها اشاره کرده است آستارا تا استرآباداز منوچهر ستوده در کتاب  آقای

ی نیز در مورد این قلعه گفته شده است، همچون، قصه مرد جادوگر که توانسته دیگر هایافسانه (57:1750ستوده »)های بسیاری بنا کرده استقلعه

ه دمحکم و بزرگ مشهور بو فوالدیِ درب ، زیرا این قلعه به علت داشتنجا به جا کند حضرت علی )ع(بود درب قلعه سلسال را به کمک دست مبارک 

رابینو در سال  .(57:1750)ستوده  س مسلمانان شیعه به دور بوده استاین قلعه مدت زمان طوالنی از دستر در تاریخ آمده است است و به طوری که

بنای قلعه لیسار سراسر اراضی مسطح باالی تپه را فراگرفته است. ”که پیش تر این قلعه را دیده بود، نوشته است: Mohteithه.ق از قول  1771

 (1775 : )رابینو ”دیوارهای آن بسیار مستحکم بنا شده و احتمال دارد قبل از دوران اسالمی باشد. آب انبار آن به بهترین وضع باقی مانده است.

میان نقوش سفالینه و ظروف بدست  ،ارتباط مستقیم و عمیقرا روشن نمود که یکی از آنها، نکات بسیار جالبی کاوش شد و  این قلعه 1742سال  در

در طی کاوش،  اشکال هندسی است. و ها، حیواناتها، گلآمده در قلعه با نقوش دست یافته های سنتی منطقه تالش است که شامل نقوش کاج

شیء سه در طی کاوش همچنین،  نیز بررسی شدند. تنورهای متعدد جهت پخت غذا و ، تنبوشه های سفالی انتقال آبمعماری قلعه، محل تقسیم آب

 "پیکان آهنی"کشف  را بر ما روشن تر کرد.کشف شد که تاریخ آن» یک سکه مسی»و  »ظرف مسی نقره کوب»، »پیکان فلزی»با ارزش از قبیل 

بر همچنین  ، مطرح شده بود را تایید می نماید.با توجه به آثار فراوان آتش سوزی در کف بناکه اقعه نظامی قلعه بر اثر هجوم و یک و فرضیه تخریب

خطوطی نوشته شده که این خطوط احتماال جزو  ، که از اشیای منحصر به فرد به دست آمده در این قلعه است "قلمدان مسی نقره کوب"روی 

 "جهان پهلوان محمد"معروف به آذربایجان مین اتابک مربوط به دو "ک سکه یا فلوس مسیی"مده سومین شیء به دست آ است. "خطوط ریحان"

نوشته  "الملک المعظمه اتابک اعظم محمد"و در روی دیگر آن  "المستضی با اهلل السلطان االعظم طغرل "است که بر روی یک طرف آن نوشته شده 

 .استشده 

 

 :معماری قلعه

که امتیازات الزم برای ساخت چنین مکان دفاعی را از هر  بسیار ایده آل و استراتژیک برای ایجاد یک قلعه نظامی قرار گرفته مکان قلعه در نقطه ای

مساحت بنای قلعه بر روی یک تپه منفرد و کم ارتفاع قرار گرفته به طوری که سراسر اراضی مسطح باالی تپه را فرا گرفته است.  حیث دارا می باشد. 

 (.100:1744)مالزاده و محمدی  بخش داخلی و خارجی تشکیل شده استاز دو است که این قلعه حدود نیم هکتار تقریبی 

 :بخش خارجی

از این دیوار خارجی که از سنگ  دیوار ستبری از زمینهای اطراف جدا شده است. که بوسیله گرفته محوطه نسبتاً وسیعی را در بربخش خارجی 

ا یک دست ساخته شده بود اکنون چیزی به جای نمانده و تنها بقایای سنگهای به کار رفته در حصار خارجی در گوشه و کنار رودخانه ای قرمز و تقریب
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اما عالیم  که از آن نیز نشانه ای پیدا به جای نمانده است. قلعه حصار دومی نیز داشته گمان می رود کهآن به صورت توده های انبوه مشاهده می شود.

در دیوارهای خارجی قلعه، سوراخ هایی با انحنای مختصر وجود داردکه  مشاهده کرد. ،وان در اطراف دژ که حصار دوم به آن نزدیک بودهآن را می ت

بور برای امکان دید از داخل به خارج قلعه را فراهم نموده حال آنکه از خارج، داخل قلعه توسط آن ها دیده نمی شود. به نظر می رسد سوراخ های مز

 .(44:1732)جلیلی (2) نگاره ی شماره یب رساندن بدان ها تعبیه شده اند ظارت بر دشمن و احتماال آسن

 
 سوراخ های دیوار قلعه:  2نگاره ی شماره 

 :بخش داخلی

بخش داخلی  .تدومین قسمت آن را تشکیل می دهد و اکنون نیز بقایی آن بر جای مانده اس ،بخش داخلی قلعه که بر روی صخره سنگی قرار دارد

 : شامل

 

 

 ورودی قلعه (1

 7.4به ارتفاع  که طاقی با هالل شکسته شرق می باشد در جهت درب ورودی قلعهقلعه لیسار تنها یک در اصلی برای ورود به ساختمان داشته است . 

ومی، درب ورودی قلعه شده است. ، سر در دبه علت خرابی باروی خارج که روزی جلوتر قرار داشته است ،هدرب ورودی قلع متر بر روی آن قرار دارد.

کال تخریب شده و از بین رفته و مابقی  قلعه دارای دو دروازه در ضلع شرقی بود که به نظر می رسد بقایایی از پی در اولی به جا مانده باشد ،گذشتهدر

 (.7شماره  نگاره) است
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 درب ورودی قلعه:  7نگاره شماره 

 )عکس از الهام وثوق بابائی(

 ارگ قلعه (2

شعاع ساختمان قلعه طوریست که در تمام جهات اصلی و فرعی به اطراف اشراف داشته و ساکنان قلعه از باالی آن می توانستند کلیه تحرکات را در 

ارهای آن بر جای مانده در باالی تپه قرار دارد و امروزه فقط دیومتصل به باروی شرقی حصار، ارگ قلعه بوده است که  خارج قلعه زیر نظر داشته باشند.

نگاره های متر است ) 2.1تا  1.4نیز در حدود  متر است، عرض باروی قلعه 12تا  19متر و در پاره ای از جهات  7تا  4ارتفاع دیوارهای موجود است، 

  ست.طبقات مختلفی بنا شده که طبقات زیرین آن به دنبال ریزش طبقات باال پر شده ادر ظاهراً ارگ  (. 4و 5شماره 

متر است که چهار کنج آن برج های توپر دارد. باروی شرقی ارگ دو پنجره دارد. پنجره ها دارای طاقی با  19×19مدخل ارگ مربع شکل و به ابعاد 

از  قایاییبل شرقی، متصل به دیواره ی قلعه، هالل شکسته اند و با آجر و ساروج ساخته شده اند. هم چنین در بخش های شرقی، جنوبی و شما

ها چیزی جز پی آن ها به جا می خورد. متاسفانه از این انبار فضاهای متعدد از جمله اتاق های مسکونی و انبارهایی برای نگهداری مواد غذایی به چشم

 (100:1744مالزاده و محمدی ) استنمانده 
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 ب انبار:آ (7

 

 متر و 7 متر و عرض آن 4حدود  در شمال شرقی بنای قلعه بنا شده است . طول آن ،خارج از ارگ و داخل باروی اصلی ( 7)نگاره شماره  آب انبار قلعه

 ر رفته استسانتی متر، مالط ساروج و اندودی از گچ سفید به کا 22×22×5متر است . در ساخت آن آجرهای قرمز رنگ به ابعاد 5از کف موجود  ارتفاع

قلعه تا چند سال اخیر مورد استفاده اهالی قرار می گرفته ولی پس از کشیدن آب آن توسط آب انبار این بر اساس گفته ی اهالی، . (55:1750)ستوده 

ن با پمپ موتوری، آب انبار مزبور خشک شده است. بر طبق شواهد و اظهارات افراد بومی اب قلعه توسط مجرایی از دو چشمه واقع در ییالق سوباتا

 اندازی سکنه محلی احتماال مجرای آن تخریب شده است. فاصله ای بسیار زیاد تامین می شده که پس از دست

 
 

 شبکه انتقال آب  (5

بسیار حائز  و شبکه لوله کشی دیده می شود که با مهارت خاصی ساخته شده است  یک در قسمت داخلی دیوارهای دژ آبراهه های باریکی به صورت

 اهمیت است. 

ارگ مرکزی قلعه: 5نگاره ی شماره   

 

نمایی از دیوار شرقی ارگ قلعه:  5نگاره ی شماره   

 

آب ابنار:  7نگاره ی شماره   
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 :مصالح

قطور و  نیز ارگساختمان دیوارهای  متر است. 1.4و دارای قطری بیش از  (3و   4)نگاره شماره تاز سنگ الشه و ساروج اس ،دژ باروهای مستحکم

  .استوار شده استکه استحکام و پایداری حیرت انگیزی دارد، با مالط یا ساروج با استفاده از سنگ و یا آجر بسیار مستحکم بوده و 

 
 

 
 قلعه: مصالح به کار رفته در ارگ  4نگاره شماره 

 

 

 قدمت قلعه:

اند )کالیس های ایرانی، قلعه لیسار را به دوران پیش از اسالم منسوب کردهدر مورد قدمت قلعه، دیدگاه های گوناگونی آمده است، در فهرست قلعه

ت یافته و فرمانروایی خود مرعشی در کتاب خود آورده است که: در سده ی هفتم هجری خاندان مردآویج که بر پهنه هایی از گیالن دس( 144: 1747

را که امروزه میان شهرهای هشتپر و آستارا قرار دارد به زیر فرمان خود در  "لیسار"را آغاز کرده بودند، کم کم بر گستره ی زیر فرمان خود افزودند و تا 

در شمال ایران برافراشته شده و در آن زمان از قالع (. اما در برخی روایات آمده که این قلعه در زمان توانمندی اسماعیلیان 112:1753آوردند )مرعشی 

باروی جنوبی قلعه:  3نگاره ی شماره   

 

الشه سنگهای به کار رفته در باروی ( 1-7نگاره ی شماره ی 
 قلعه
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شباهت ساختمانی قلعه  لیسار با قلعه الموت و یا قالع دیگر اسماعیلیه از یک طرف و (. 201:1747مهم آنان به شمار می آمده است )فاخته جوینه 

 فرضی را قوت می بخشد.ن احتمال چنیزندگی می کردند،  در تالش که ارتباط نزدیک پیروان این فرقه با افرادی

و در  »المستضی با اهلل السلطان االعظم طغرل »بر روی یک طرف آن نوشته شده ای پیدا شد که  انجام شد، سکه 42اما طی کاوش هایی که در سال 

های سالطین دست نشانده ءنیز جز »طغرل»خلیفه عباسی است و  که المستضی بااهلل »الملک المعظمه اتابک اعظم محمد»روی دیگر آن نوشته شده 

-اتابکان آذربایجان جزء نائب السلطنه در آن منطقه بوده است. به نوعی جانشین طغرلهم جزو اتابکان آذربایجان بوده که » محمد »سلجوقی است و 

آنجا که قلعه هم جنبه تدافعی و  و با وجود این سند، به گمان بسیار این منطقه جزو حکمرانی اتابکان بوده است و از های سلجوقی محسوب می شدند

 هم مرزبانی داشته، جزو آخرین نقطه مرزی اتابکان آذربایجان محسوب می شده و قدمت آن به قرن ششم هجری می رسد.

 :نتیجه گیری

آن تا حدی کوههای البرز، وجود اما مورد دستبرد و چپاول مهاجمین بوده است،  ل موقعیت استراتژیکی مناسب، هموارهاستان گیالن و مازندران به دلی

 . پادشاهان و حکمروایان بر فراز کوههای البرز، قلعه ها و دژهای مستحکمی می ساختند که از مردمان شهر خود دفاع کنند.گذاشته استناکام ها را 

با دریای خزر و ارتباط با منطقه آن  فاصله اندک ه موقعیت جغرافیایی ویکی از مهمترین مناطق در استان گیالن، منطقه تالش می باشد که با توجه ب

همیشه از استقالل نسبی برخوردار بوده و گاهی در لبرز و دست نیافتنی بودن منطقه، آذربایجان، اهمیت بسیار داشته و به دلیل کوههای صعب العبور ا

 شده است.ریخ به عنوان یاغی شناخته میطول تا

دلیل نزدیکی به دریا، ساختار معماری مستحکم، وجود دو حصار با به  نطقه تالش قرار گرفته وقلعه لیسار یکی از دژهای مستحکمی است که در م

ان نهای دفاعی باال، مورد توجه پادشاهان و حتی حکمرادیوارهای ستبر و امکان نظارت بر دریا و خشکی، در طول تاریخ به عنوان یک دژ با قابلیت

اند، بوده است. این قلعه از الشه سنگ و همچنین ساروج ساخته شده که مالط ساروج، همچنان به بودهمحلی که به دنبال استقالل از حکومت اصلی 

 شود و همین، سبب پایداری این قلعه از زمانهای دور تاکنون شده است.عنوان یکی از مستحکمترین مالطها شناخته می

-های سفالی که بدست آمده، آب را از چشمهقلعه می باشد و با توجه به تنبوشهمهمترین ویژگی این قلعه، وجود آب انبار است که ارکان مهم ساخت 

اند که تا چند سال پیش هم، آب جریان اند و حتی مردم محلی اذعان کردههایی که در اطراف و حتی زیر قلعه وجود داشته، به داخل قلعه می آورده

 ویسی که به گیالن سفر کرده، بوده است.داشته است. همین آب انبار موجب شگفتی رابینو، سفرنامه ن

ای که نام خلیفه عباسی و  اما در مورد قدمت قلعه، نظرها مختلف است، با توجه به کاوشهای کمی که انجام شده و اشیای پیدا شده، از جمله سکه

 آذربایجان می رسد. طغرل سلجوقی بر روی آن نوشته شده، قدمت قلعه به دوره سلجوقی و جانشینان آنها، یعنی اتابکان 

و همچنین با این وجود معتمدین محلی، این قلعه را از زمان اسماعیلیان می دانند، با توجه به مراوداتی که اسماعیلیان با منطقه تالش داشته اند 

رح کرد. اما نکته ای که در این میان ساختار معماری این قلعه که شباهت هایی با قلعه الموت و دیگر قالع اسماعیلیه دارد، شاید بتوان این فرض را مط

به دوران پیش وجود دارد، این است که اسماعیلیان معموالً قالع باقیمانده از دورانهای پیشین را مرمت می کردند، پس به گمان بسیار، این قلعه مربوط 

 از اسماعیلیان و سلجوقیان است.

هایی در چهار گوشه قلعه، می توان این ساروج( و همچنین ساختار معماری و استفاده از برجبا توجه به مصالح استفاده شده در این قلعه )الشه سنگ و 

های یک قلعه ساسانی، بازسازی شده و احتماالً در فرض را مطرح کرد که این قلعه مربوط به دوران ساسانی است، که در زمان سلجوقی، بر روی پی

ها ،کاوشهای باستان شناسی و همچنین توجه مسئولین میراث فرهنگی به این منطقه است. این فرضیه دوره اسماعیلیه مورد استفاده مجدد قرار گرفته

 کلیدی را می طلبد.
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