


سـال هشتم، شماره 16،پاییز و زمستان  1398
صـاحب امـتیاز: دانــــــشگاه كـاشـــان
مـدیر مسـئول: دكتر علـي عـمرانـي پـور
ســردبیر: دكـتر غالمحــسین معــماریان
مـدیـر داخــلي: دكـــتر بابــك عالـــمي

درجه علمي پژوهشي دوفصلنامه مطالعات معماري ایران طي نامه شماره 161676 مورخ 1390/08/21 دبیرخانه كمیسیون نشریات علمي كشور،  
وزارت علوم،  تحقیقات و فناوري ابالغ گردیده است.

پروانه انتشار این نشریه به شماره 90/23030 مورخ 91/9/7 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي صادر شده است.
این نشریه حاصل همكاري مشترك علمي دانشگاه كاشان با دانشكده معماري دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه الزهرا )س(، 

دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه شهید رجایي و پژوهشكده فرهنگ، هنر و معماري جهاد دانشگاهي است.
نشریه مطالعات معماري ایران در پایگاه استنادي علوم كشورهاي اسالمي )ISC(، پایگاه اطالعات علمي جهاد دانشگاهي )SID(، پایگاه مجالت 

تخصصي نور )noormags.ir(، پرتال جامع علوم انساني )ensani.ir( و بانك اطالعات نشریات كشور )magiran.com( نمایه مي شود.
تصاویر بدون استناد در هر مقاله، متعلق به نویسنده آن مقاله است.

)نسخه الكترونیكی مقاله های این مجله، با تصاویر رنگی در تارنمای نشریه قابل دریافت است.(

دوفـصلنامه علـمي دانـشكده معمــاري و هنـــر، دانـــشگاه كاشــان

فـارسي: معصـومه عـدالـت پور ادبي  بانی                                 ویـراستار  عكس روی جلد: حمیدرضا 
تابنده                                         نفیسه  انگلیسی: مهندس غزل  ویـراستار  نراق(                                  تاریخی  بــازار  )چهارسوق 
همكار اجرایی: مهندس نغمه اسدی چیمه                                                   دورنـگـار:  031-55913132
نشاني دفتر نشریه: كاشـان، بلوار قطب راوندي، دانشگاه كاشان، دانـشكده معماري و هنر، كدپستي: 87317-53153
jias.kashanu.ac.ir            :پـایگاه اینترنتي                                      j.ir.arch.s@gmail.com :رایـانــامـه

شـاپـا:  2252-0635           

)RICeST( ناشر:   مركز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری 
انتشارات: 36468452-071             نمابر: 071-36468352

این نشریه در »ایران ژورنال« نظام نمایه سازی مركز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری )RICeST( به نشانی
http://ricest.ac.ir  و پایگاه استنادی علوم جهان اسالم )ISC( به نشانیhttp://isc.gov.ir  نمایه می شود.

الـــــــفبا(: )بــه تـــرتـــــیب  تحــریــریــه  هــیـــــئت 
دكتر ایرج اعتصام. استاد دانشگاه آزاد اسالمي. واحد علوم و تحقیقات
كاشـــان دانشـــگاه  دانشـــیار  اكبـــری،  عبـــاس  دكتـــر 
دكتـــر مجتبي انصـــاري. دانشـــیار دانشـــگاه تربیـــت مدرس
كاشـــان دانشـــگاه  دانشـــیار  جیحانـــی،  حمیدرضـــا  دكتـــر 
تهـــران دانشـــگاه  اســـتاد  حناچـــي.  پیـــروز  دكتـــر 
تهـــران دانشـــگاه  اســـتاد  حیـــدری.  شـــاهین  دكتـــر 
)س( الزهـــرا  دانشـــگاه  اســـتاد  كاتـــب.  فاطمـــه  دكتـــر 

دانشـــگاهی  جهـــاد  دانشـــیار  كالنتـــري.  حســـین  دكتـــر 
دكتر اصغر محمد مرادي. اســـتاد دانشـــگاه علـــم و صنعت ایران
دكتر غالمحســـین معماریان. استاد دانشـــگاه علم و صنعت ایران
كاشـــان دانشـــگاه  اســـتاد  نیـــازي.  محســـن  دكتـــر 
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عمارت های باغ نظر شیراز و دگرگونی های كالبدی ـ كاركردی آن ها
علی اسدپور

نویافته های سردر مسجدجامع ارگ بم پس از زلزلۀ 1382
عیسی اسفنجاری كناری/ امیرحسین كریمی/ نسرین پورعیدی وند

معماری نویافتۀ دورۀ ساسانی در منطقۀ دماوند
محمدرضا نعمتی/ عباسعلی رضایی نیا

طراحی معماری به كمک پیشینه ها؛ مطالعۀ شیوه های بهره گیری معماران حرفه ای ایران از پیشینه های طراحی
الهام مهردوست/ احمد امین پور/ حمید ندیمی

سیر تحول حرم حضرت معصومه)س( با تأكید بر سلسله مراتب ورود )تشرف( از دورۀ صفوی تا دورۀ قاجار
محمد رضایی  ندوشن/ سید عبدالهادی دانشپور/ مصطفی بهزادفر

سینومرفی  نظریۀ  اساس  بر  تهران  ارگ  خرید  مركز  و  تجریش  تاریخی  بازار  معماری  تطبیقی  بررسی 
)هم ساختی كالبد ـ  رفتار(

ثریا تفكر/ آزاده شاهچراغی/ فرح حبیب
تداوم ساختار خانوادۀ گسترده در خانه های تک خانواری معاصر؛ نمونۀ موردی: بررسی سكونت خانوادگی 

مهاجران افغان در ایران
مسعود ناری قمی/ مهدی ممتحن/ معصومه احسانی

ابزار نحو فضا )نمونۀ  از  با استفاده  ارتباطات فضایی  واكاوی تعامل بین گونه های شكلی مسكن سنتی و 
موردی: خانه های سنتی كاشان(

پوریا سعادتی وقار/ اسماعیل ضرغامی/ عبدالحمید قنبران
شناخت الگوي كاركرد فضا در حسینیه هاي شهر تفت

مریم رجبي/ محمدرضا نقصان محمدي/ مهدي منتظرالحجه
بررسی كارایی شاخص های نور روز در ارزیابی كیفیت آسایش بصری كاربران )مطالعۀ موردی: فضاهای 

آموزشی دانشكده های معماری شهر تهران(
نسترن شفوی مقدم/ محمد تحصیلدوست/ زهراسادات زمردیان

الگوی درونی سازی ارزش ها در آموزش معماری
طرح، كاربست و آزمون مدلی برای رشد عاطفی دانشجویان در كارگاه طراحی

فرهاد شریعت راد
حاشیه نویسی در معماری: رویكردی نظام مند در راستای تحرک بخشی و توسعۀ پایه های نظری، پژوهشی و 

انتقادی معماری
مریم غروی الخوانساری

راهنمای تدوین و ارسال مقاله  
بخش انگلیسی



دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره 16 ـ پاییز و زمستان 98

علمی پژوهشی

47

معماری نویافتۀ دورۀ ساسانی در منطقۀ دماوند

محمدرضا نعمتی*
عباسعلی رضایی نیا**

چكیده
در سال      های 1385 تا 1386 طی دو فصل كاوش  باستان شناختی در محوطۀ تاریخی ولیران دماوند، بقایای سازه ای 
مربوط به دورۀ ساسانی شناسایی شد. این سازه شامل یك برج و بارو و نیز اتاق های متعددی است كه در دو سوی یك 
معبر سازمان دهی شده اند. آثار معماری مكشوف از ولیران، به شناخت دورۀ ساسانی منطقۀ دماوند و در افقی وسیع تر 
به درك ما از گونۀ معماری دفاعی نظامی و نیز ساختارهای سیاسی و اجتماعی دورۀ ساسانی كمك شایانی می كند. 
اهمیت این موضوع در این است كه به طور كلی، كاوش ها و بررسی های محدودی دربارۀ قلعه های دورۀ ساسانی انجام 
شده و اطالعات بسیار اندكی دربارۀ ساختار معماری و نظام شكل گیری آن ها در دست است. منطقۀ دماوند به لحاظ 
موقعیت جغرافیایی و ارتباطی در طول تاریخ و به ویژه در دوران اشكانی و ساسانی، از اهمیت بسیاری برخوردار بوده 
است. این منطقه در تالقی طبرستان، ری و قومس قرار داشته و همواره از كانون های مهم فرهنگی به شمار می رفته 
است. با توجه به آگاهی اندك ما از معماری دورۀ ساسانی در قلمرو شمالی دولت ساسانی، معماری محوطۀ تاریخی 
ولیران می تواند خأل علمی را در این خصوص تا حدودی جبران كند. نگارندگان مقالۀ حاضر بر آن اند كه با روش 
توصـیفی تحلیلـی، ضمن معرفی معماری محوطۀ تاریخی ولیران و بیان ویژگی های معماری آن، كاربری و زمان 
ساخت این مجموعه را مشخص كنند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد معماری مكشوف از محوطۀ ولیران 
دماوند، قلعه ای مربوط به اواخر دورۀ ساسانی است كه از آن به عنوان انبار كاال و ذخیرۀ مواد غذایی استفاده می شد و 

احتمااًل در اوایل دورۀ اسالمی به طور كامل تخریب شده است. 

كلیدواژه ها: 
دورۀ ساسانی، معماری ساسانی، قلعه های ساسانی، دماوند، ولیران.

تاریخ دریافت: 1398/02/27          تاریخ پذیرش: 1398/11/29

Mohamadreza1973@gmail.com ،استادیار، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، نویسندۀ مسئول *

** استادیار، دانشكده معماری و هنر، دانشگاه كاشان
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پرسش های پژوهش
1. كاربری و اهمیت معماری محوطۀ تاریخی ولیران دماوند با توجه به ویژگی های كالبدی آن چیست؟

2. معماری ولیران دماوند در زمان كدام پادشاه ساسانی ساخته شده و تا چه زمانی از آن استفاده شده است؟ 

مقدمه
منطقۀ دماوند به دلیل موقعیت كوهستانی و قرار گرفتن در مسیر ارتباطی طبرستان به مناطق مركزی ایران در دوران 
قبل و بعد از اسالم، همواره مورد توجه اقوام و حكومت های گوناگون بوده است. این منطقه در دورۀ ساسانی به عنوان 
گذرگاه ارتباطی میان نواحی مركزی ایران، به خصوص ایالت ری با بخش شمالی و شمال شرقی شاهنشاهی ساسانی، 
محسوب می شده است. ولی هیچ اطالعی در خصوص آثار و بقایای معماری عصر ساسانی در منطقۀ دماوند تا قبل از 
كاوش های باستان شناسی محوطۀ تاریخی ولیران در دست نبود. در كاوش های انجام شده در محوطۀ ولیران، ساختارها 
یافته های دیگری به دست آمد كه می تواند مبنایی برای شناخت دورۀ  و فضاهای معماری متعلق به یك قلعه و 
ساسانی این منطقه باشد. بیشترین آثاری كه از منطقۀ دماوند شناسایی شده است قلعه ها هستند. استحكامات نظامی 
و دفاعی منطقۀ دماوند نقش بسزایی در تأمین امنیت و حفظ حاكمیت فرمانروایان این منطقه در طول تاریخ داشته 
است. فرمانروایان ساسانی برای مقابله با تهدیدها و رویارویی با دشمنان قلعه های بسیاری در پهنۀ ایرانشهر ساخته اند. 
دریایی در شهرستان های ایرانشهر، از خاندان وسیمگان دماوند با عنوان كوهیار یاد می كند كه این منطقۀ كوهستانی 
را برای فرمانروایی در اختیار داشتند )دریایی 1388، 39(. شمار فراوانی از قلعه های كوهستانی بر فراز ارتفاعات منطقۀ 
دماوند برپا شده اند كه به نظر می رسد بیشتر آن ها دارای وسعت كم بوده و كاركرد دیدبانی و راهداری داشته اند و 
تعداد اندكی نیز محل اقامت بوده اند. از آنجایی كه این قلعه ها تاكنون مورد بررسی و كاوش دقیق قرار نگرفته اند، 
تاریخ گذاری بیشتر آن ها بر حدس و گمان و سفال های سطحی استوارند و در بازۀ زمانی سده های نخستین اسالمی 
تا دورۀ قاجار قرار می گیرند )پازوكی 1381الف(. تنها بقایای معماری قلعۀ خسروان در روستای خسروان، قلعۀ نوذر 
روستای آئینه ورزان و قلعۀ زورآباد روستای احمدآباد از قالع استقراری و دیدبانی دورۀ تاریخی دماوند به شمار می روند 
كه تاكنون مورد كاوش قرار نگرفته اند )همان، 200، 207 و 443(. شاید مهم ترین قلعۀ دماوند كه در متون تاریخی 
به عنوان مقرر حكومتی شاهان دماوند از آن یاد شده، قلعۀ شاهان مسمغان به نام استوناوند می باشد كه محل آن مورد 
اختالف محققان است )نصرتی 1381، 110ـ111؛ پازوكی 1381الف، 46(. كاوش های قلعۀ ولیران می تواند سرآغاز 

پژوهش های نوینی دربارۀ قلعه های دماوند باشد و شناخت ما را از این گونه معماری افزایش دهد.
كتابخانه ای  و  میدانی  مرحلۀ  دو  در  آن  اطالعات  و  رسیده  انجام  به  توصـیفی تحلیلـی  روش  بـه  پژوهش  این 
گردآوری شده است. مرحلۀ اول شامل كاوش میدانی و مشخص كردن آثار و بقایای معماری به جامانده و مرحلۀ دوم 
شامل مطالعات كتابخانه ای است. مهم ترین پرسش های این تحقیق عبارت اند از: كاربری معماری مكشوفه چیست؟ 
در چه برهه ای از دورۀ ساسانی ساخته شد و تا چه زمانی از آن استفاده شده است؟ جایگاه و اهمیت این بنا در دورۀ 
ساسانی چه بوده است؟ برای این منظور ابتدا به موقعیت جغرافیایی محوطۀ ولیران و سابقۀ تاریخی منطقۀ دماوند 
پرداخته و سپس ساختار معماری قلعۀ مكشوف توصیف و تحلیل شده است. بقایای معماری مكشوف از ولیران نشان 

می دهد این قلعه در اواخر دورۀ ساسانی برای انبار كاال ساخته شده است. 

1. موقعیت جغرافیایی محوطۀ تاریخی ولیران
محوطۀ تاریخی ولیران در فاصلۀ حدود 500 متری جنوب روستای ولیران و در انتهای دامنۀ تپه ماهورهای مرزی 
روستای ولیران و شلمبه واقع شده است. روستای ولیران در دهستان تاررود از بخش مركزی شهرستان دماوند، در 
فاصلۀ 1/5 كیلومتری جنوب شهر دماوند و در دامنۀ جنوبی سلسله جبال البرز مركزی قرار گرفته است )تصویر 1(. 
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محوطۀ ولیران در بین اهالی روستاهای ولیران و شلمبه به اسامی مختلفی چون قلعه دختر، قلعه سنگی، نمك لیسه و 
قلعۀ خداآفرین معروف است )نعمتی 1385، 1(. روستای ولیران كه محوطۀ ولیران از نام آن گرفته شده، در واقع یك 
روستای پایكوهی است كه شمال و شرق آن را ارتفاعات و تپه ماهورهای نسبتاً بلند و خشكی احاطه كرده، ولی بخش 

غربی و جنوبی آن به واسطۀ عبور رودخانۀ تار حاصلخیز و سرسبز است )همان 1387ب، 282(.

)Google Earth, 2009( تصویر 1: تصویر هوایی محوطۀ ولیران بعد از كاوش

 2. پیشینۀ مطالعات باستان شناسی منطقۀ دماوند و محوطۀ تاریخی ولیران
 اولین مطالعات باستان شناسی در منطقۀ دماوند را ژاك دمرگان در سال 1931 میالدی به انجام رساند. بر اساس 
گزارش دمرگان، شهر دماوند و اطراف آن به لحاظ اهمیت تاریخی و فرهنگی، در سال 1310 هجری خورشیدی با 
شمارۀ 56 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید )پازوكی 1381الف، 57(. علی اكبر سرافراز در یك برنامۀ بررسی و 
شناسایی، از تپه ها و قالع اطراف دماوند گزارشی ارائه داده است )سرافراز 1340(. عالوه بر بررسی مذكور، می توان به 
گزارش فائق توحیدی و طباطبایی )بی تا( از منطقۀ آبسرد، گزارش مهدی رهبر از قلعۀ ظهرآباد كیالن در سال 1358 
)مرتضایی 1380، 260( و گزارش محمدرحیم صراف )1361( از گرد تپۀ دماوند مربوط به دوران تاریخی اشاره كرد. 
در نهایت در سال 1380، شهرستان دماوند توسط ناصر پازوكی مورد بررسی و شناسایی كامل قرار گرفت. بیشتر آثار 

شناسایی شده در این بررسی مربوط به قلعه ها و استحكامات نظامی بوده است )پازوكی 1381ب(.
تا پیش از انجام كاوش های باستان شناختی، در هیچ یك از بررسی های انجام شده، اشاره ای به محوطۀ تاریخی 
ولیران نشده است. در سال 1385، اولین فصل كاوش های باستان شناسی در منطقۀ دماوند توسط محمدرضا نعمتی در 
محوطۀ تاریخی ولیران انجام شد )نعمتی 1385(. فصل دوم این كاوش ها در پاییز 1386 انجام و در این فصل حوضۀ 
رودخانۀ تار و دماوند نیز مورد بررسی و شناسایی قرار گرفت )همان1387 الف(. در نتیجۀ این كاوش ها، بقایای معماری 
مربوط به دورۀ ساسانی، روی گورستان دورۀ اشكانی مشخص شد. همچنین در بررسی حوضۀ رودخانۀ تار بر اساس 
شواهد سطحی از جمله سفال، 22 محوطه، تپه و قلعه از دورۀ ساسانی شناسایی شد. دو قلعۀ شناسایی شده شامل 

بوستول و مروان هستند كه روی تپه ماهورها و مشرف به رودخانۀ تار واقع شده اند )همان، 371(.
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3. دماوند در دورۀ ساسانی
در كارنامۀ اردشیر بابكان نام دماوند به پهلوی به صورت دنباوند1، در كتیبۀ شاپور اول در كعبۀ زرتشت به صورت دومباوند2 
و دنباوند )Henning 1939, 847(، در نامۀ تنسر )مینوی 1354، 11(، شهرستان های ایران )عریان 1361، 6؛ تفضلی 
1368، ج. 2: 335 و 347( و همچنین در كتاب جغرافیای موسی خورنی )ماركوارت 1373، 39( به صورت ُدمباوند آمده 
است. در كتیبۀ نرسی )302ـ293 م( در پایكولی كردستان نیز از ساتراپ دنباوند3 یاد شده است )لوكونین 1365، 186(.   
نام »وسیمگان دماوند« در رسالۀ پهلوی شهرستان های ایرانشهر و نیز نام »َمسُمغان« در منابع دوران اسالمی، 
به عنوان شاهان محلی در دورۀ ساسانی كه تا یك قرن و نیم پس از اسالم نیز حكومت می كردند، حكایت از این دارد 
كه سرزمین دماوند در دوران ساسانی و حكومت اعراب به صورت مستقل به حیات خود ادامه داده است )عریان 1361، 

6؛ تفضلی 1368، ج. 2: 335 و 347(.
سرزمین دماوند بنا بر نامۀ تنسر در پایان حاكمیت اشكانیان، تحت قلمرو حكومت »جسنف شاه« )گشنسب شاه( قرار 
داشته است. پس از پیروزی اردشیر، او خود و سرزمین دماوند را تسلیم اردشیر نمود و بدین ترتیب حكومت »جسنف شاه« 

)گشنسب شاه( كه گویا پدر وی نیز همین مقام را داشت، مورد تأیید اردشیر واقع شد )ابن اسفندیار بی تا، 18(. 
خاندان گشنسب كه از دورۀ اشكانی قدرت را در منطقه در دست داشتند، توسط قباد به سال 519 میالدی از بین 
رفت. پس از آن قباد پسر بزرگ خود را به نام كاووس كه اعتقاد مزدكی هم داشت، حاكم سرزمین های پدشخوارگر و 
دماوند نمود )مرعشی بی تا، 14(. مدت حكومت كاووس زیاد طول نكشید، چون قباد پسر كوچك تر خود به نام انوشیروان 
)خسرو اول( را جانشین خود كرد. انوشیروان از ترس طغیان برادر در سال 531 میالدی او را از حكومت خلع و سپس 
اعدام كرد. انوشیروان پس از اعدام برادر، قارن را كه یكی از پسران سوخرا، وزیر قباد بود به حكومت سرزمین های 

پتشخوارگر و دماوند تعیین كرد.
با شكست دولت ساسانی به تاریخ 632 میالدی و تضعیف قدرت های حكمرانان و عمال ایاالت و والیات ایرانی، در 
سال 144ق اسپهبد طبرستان پس از فرار از لشكر خلیفه به دیلمان با خوردن زهر به زندگی خود پایان داد و دماوند نیز به 
تصرف مسلمانان درآمد، اما افتادن دماوند به دست مسلمانان احتمااًل چند سال پس از آن اتفاق افتاد )فرای 1373، 174(.

از آثار مربوط به دورۀ ساسانی این منطقه، ُمهری است كه اكنون در موزۀ كلكتۀ هند است و دارای تاریخ 400 
میالدی است؛ نقشی روی آن وجود دارد كه شامل یك نشان ساسانی شبیه نقش عقرب است كه در سمت راست آن 
یك ستاره و هالل و در سمت چپ نقش شیری نشسته دیده می شود. در حاشیۀ نقش، كتیبه ای به خط پهلوی ساسانی 

دیده می شود كه نام دماوند در آن آمده است )نوروززاده چگینی 1367، 21(.

4. ویژگی های معماری بنای ولیران
بنای مكشوف محوطۀ ولیران بر فراز تپه ماهوری مشرف بر منطقه ساخته شده است. این تپه از سمت شمال و جنوب با 
شیب نسبتاً تندی به زمین های اطراف و از سمت غرب به رودخانۀ تار منتهی می شود. همچنین محوطه از سمت شرق 
به تپه ماهورهای مجاور متصل است. محوطه دارای شیب مالیمی از شمال به جنوب است. در بخش غربی محوطه، 
بقایای سازۀ كوچكی با پالن مستطیل به ابعاد 40×50 متر در جهت شرقی غربی به دست آمد. بقایای موجود شامل 
بخشی از برج و باروی و واحدهای ساختمانی در فضای داخلی آن است. همچنین در غرب این سازه، بقایای ناقصی از 
یك بخش الحاقی به صورت دیواری احتمااًل مدور دیده می شود. در ادامه، ابتدا عناصر و فضاهای بخش اصلی و سپس 

فضای الحاقی مجموعه تشریح می شود.
4. 1. بارو

دیوارهای اصلی بنا به طول 23/50 متر و ضخامت 270 سانتی متر و از خشت های نامرغوب به ابعاد 12ـ10×44ـ42×44ـ42 
سانتی متر با مالط نازكی از گل سفیدرنگ ساخته شده است. دیوارهای قطور بدون هیچ پی سازی، مستقیم بر بستر 
اصلی تپه ماهور قرار گرفته است. دیوار شمالی در راستای غربی شرقی و بخشی از دیوار غربی، در جهت شمالی جنوبی 
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كشیده شده و فضاهای داخلی را در بر گرفته است. متأسفانه آثار امتداد دیوارها به دست نیامده است. ارتفاع وضع 
موجود دیوارها به 1/10 متر می رسد. بخش بیرونی دیوارهای اصلی بنا در سه طرف شمال، غرب و جنوب به صورت 
شیب دار درست شده كه این شیب تا پایین تپه ماهور ادامه دارد. بر اثر تخریب بیش از حد در قسمت جنوب غربی بنا 

تنها بخشی از پِی سنگی دیوار و شیب موجود در پشت دیوار باقی مانده است.
با توجه به وجود شیب نسبتاً تند در بخش های شمالی، جنوبی و غربی محوطه، به احتمال زیاد ورودی بنا از سمت 
شرق بوده است. به دلیل تخریب بیش از حد محوطه در اثر فعالیت های عمرانی، هیچ اثری از ورودی بنا در كاوش ها 

به دست نیامد. سایر دیوارهای بارو به طور كامل تخریب شده است. 
4. 2. برج

بنای اصلی احتمااًل دارای چهار برج مدور بوده كه در حال حاضر تنها بخشی از برج شمال غرب آن باقی مانده است 
)تصویر 2 و 3(. این برج به قطر 4/50 متر، در تالقی زاویۀ دیوار شمالی و غربی بارو ساخته شده است و نسبت به آن ها 

پیش آمدگی دارد. مصالح آن از خشت نامرغوب و چینه با گل متمایل به سفید ساخته شده است. 

تصویر2: پالن بقایای معماری مكشوف در محوطۀ ولیران
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4. 3. فضاهای داخلی
معماری داخل بنا بر اساس شیب تپه ساخته شده است. ساختارهای داخلی باقی مانده شامل یك معبر و اتاق هایی 
مشابه در یك راستا در دو سوی شمالی و جنوبی معبر، و چاه آب است. از سایر تأسیسات احتمالی در بخش شرقی و 
جنوبی فضای داخلی بنا مانند محل اقامت و یا سكونت نظامیان یا غیر نظامیان اطالعی در دست نیست. مصالح به 
كار برده شده در بنا شامل الشه سنگ و قلوه سنگ های رودخانه ای، خشت و چینه در دیوارها با استفاده از مالت گل 
است. همچنین مقداری مالت گچ نیز به صورت آوار در بخش هایی از فضاهای معماری به دست آمد كه نشان دهندۀ 

استفاده از این نوع مالت است. 
معبر: معبر در جهت شرقی غربی و طول آن 19 متر است. كمترین عرض معبر در قسمت شرقی2/20 متر و 

بیشترین عرض آن در بخش غربی 3/80 متر است. 
4. 4. انبار

در دو طرف ضلع شمالی و جنوبی معبر، واحدهای ساختمانی منظمی مشتمل بر اتاق های متعدد به شكل مستطیل 
ساخته شده است )تصویر3(. این اتاق ها كاماًل راست گوشه نیستند و ابعاد هر چهار ضلع با هم متفاوت اند. بخش شمالی 
اتاق های ضلع شمالی معبر به بارو محدود می شوند و قسمت جنوبی این اتاق ها به دیوار سرتاسری به طول 15/50 متر 
و ضخامت 90 سانتی متر منتهی می شوند )تصویر4(. دیوار اتاق های ضلع جنوبی معبر نیز در شمال به دیوار سرتاسری 
به ضخامت 90 سانتی متر و بخش جنوبی احتمااًل به دیوار جنوبی قلعه محدود می شدند كه در كاوش ها اثری از آن ها 
به دست نیامد. دیوارهای شرقی و غربی اتاق ها باریك تر و ضخامت آن ها بین 60 تا 80 سانتی مترند. تمام اتاق ها بر 
اساس شیب تپه ساخته شده اند. ورودی آن ها احتمااًل از طریق راهروی شرقی غربی است. در بعضی قسمت ها به منظور 
تسطیح كف اتاق، بخشی از بستر اصلی تپه را كنده و اندود كرده اند. تمام دیوارها به طور مستقیم روی بستر اصلی تپه 
قرار دارند. برخی دیوارها از بستر طبیعی تپه تا ارتفاع 60 تا 90 سانتی متری از الشه سنگ و قلوه سنگ های رودخانه ای 
و مالط گل و سپس با خشت های نامرغوب به رنگ قرمز آجری كمرنگ و خاكستری به ابعاد 12ـ10×44ـ42×44ـ42 
سانتی متر ساخته شده اند. مالط بین خشت ها در بعضی قسمت ها از گل سفیدرنگ است. اتاق ها دارای كف های متعدد و 
انبارهای ذخیرۀ آذوقه به صورت گودال های مدور است )تصاویر  5و6(. برخی از اتاق ها دارای دو یا سه دوره كف سازی 
هستند. بیشتر این فضاها در كف دارای گودال هایی به قطر 70ـ130 سانتی متر و عمق 150ـ180 سانتی متر است كه 
به وسیلۀ یك الیه گل اندود شده اند. از داخل این گودال ها خمره های بزرگ شكسته به دست آمد كه نشان می دهد از 
آن ها به عنوان محلی برای ذخیرۀ آذوقه استفاده می كرده اند )تصویر 8(. همچنین از داخل یكی از این گودال ها، بقایای 

سوختۀ دانه های گندم، جو، ماش و دانه های گیاهی دیگر به دست آمد. 

تصویر3: طرح سه بُعدی معماری مكشوف
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4. 5. چاه آب
در بخش شمال شرقی محوطۀ چاهی به قطر 1/50 متر به دست آمد كه در بستر صخره ای تپه كنده شده بود. در دو 
فصل كاوش 28 متر از این چاه خاك برداری شد )تصویر 9( كه با قطعات سفال، خشت و درپوش های سنگی خمره ها 
و اشیای دیگر پر شده بود. تعداد زیادی از قطعات سفال داخل چاه با سفال های داخل اتاق ها و یا گودال های ذخیرۀ 

آذوقه مشابه است.

تصویر 5: نمای كلی بقایای معماری نیمۀ شمالی محوطه؛ تصویر4: نمای كلی معماری مكشوفه؛ دید از شرق به غرب
دید از غرب به شرق 

تصویر 7: اتاقی در نیمۀ شمالی قلعه و گودال ذخیرۀ آذوقه تصویر6: اتاقی در نیمۀ جنوبی قلعه و گودال ذخیرۀ آذوقه 

تصویر9:  چاه مكشوف در بخش شرقی قلعه تصویر8: گودال ذخیرۀ آذوقه و قطعات خمره های مختلف در آن 
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4. 6. فضای الحاقی
در بخش غربی بنا، فضایی به صورت نیم دایره به بیرون 
باروی غربی و برج شمال غربی الحاق شده است )تصویر 
به  شمالی جنوبی  جهت  در  فضا  این  شرقی  دیوار   .)10
از  متر   1/30 باقی مانده  ارتفاع  و  متر   7/80 طول 
قلوه سنگ های رودخانه ای در اندازه های متفاوت و بدون 
نظم و ترتیب به عرض 1/70 تا 2/10 متر ساخته شده 
است. دیوار شمالی و غربی این فضا به صورت منحنی و 
به عرض 1/10 تا 1/40 متر و ارتفاع باقی مانده 15 تا 40 
آن تخریب شده  از  زیادی  است. بخش های  سانتی متر 
است. از دیوار شرقی و دیوار منحنی این بخش از بنا، 
تنها بخش سنگی آن باقی مانده بود. اینكه این دیوارها 
همانند  یا  و  بوده  سنگ  مصالح  از  نظر  مورد  ارتفاع  تا 

بخش هایی از بنا كه روی سنگ ها از خشت استفاده می شد، شواهدی به دست نیامد. پشت این دیوار و در واقع قسمت 
بیرونی آن با شیبی تند از خاك سفت و كوبیده تشكیل شده است. در داخل فضای الحاقی، الیه ای از خاكستر به 
ضخامت 4 تا10 سانتی متر با بقایایی از استخوان های حیوانی، قطعات زغال و سفال نوع آشپزخانه به دست آمد كه به 

نظر می رسد این فضا محلی برای پخت وپز باشد. 

5. گاه نگاری، كاربری و مطالعۀ تطبیقی بنا
بنای مكشوف در محوطۀ ولیران به اعتبار هشت سكۀ ساسانی متعلق به خسرو اول، هرمزد چهارم و خسرو دوم 
)نعمتی، شریفیان، و صدرایی 1398، 125(، شش قطعه سفال نوشته به خط پهلوی ساسانی )چهار قطعه از غرب 
محوطه و دو قطعه از چاه آب( )نعمتی، 1386، 375(، اثر مهر و ظروف سفالی كه از داخل واحدهای ساختمانی به دست 
آمده است، می توان به اواخر دورۀ ساسانی نسبت داد. بر اساس شواهد و مستندات به دست آمده چنین به نظر می رسد 
بنای ولیران قلعه ای است كه در اواخر دورۀ ساسانی و یا احتمااًل در اوایل دورۀ اسالمی مورد حمله قرار گرفته و برج 
و باروی آن تخریب شده است. تمام كاالهای موجود در آن غارت شده، خمره ها و ظروف سفالی از جمله خمره های 
بزرگ كه دارای ارزش نبوده و همچنین خشت های به كاررفته در دیوارها به داخل چاهی عمیق در شرق محوطه 
ریخته شده است. با توجه به كشف تعدادی سرپیكان در قسمت جنوبی قلعه به نظر می رسد كه حمله و تخریب قلعه 

از بخش جنوبی آن انجام گرفته است. 
در شكل گیری كالبد قلعه، امنیت از مهم ترین مفاهیم به شمار می رود )حناچی و آرمان 1392، 80(. خسرو اول 
برای تأمین امنیت شاهنشاهی تالش بسیاری نمود، قالع و استحكانات دفاعی زیادی در ایران بنا كرد )فرای 1394، 
70(. رویكرد ساسانیان به فعالیت های عمرانی نسبت به دوره های قبل متفاوت بوده است. تعداد شهرها، قلعه ها، پل ها 
و سدهای باقی مانده از این دوره، گواهی بر این موضوع است. از جمله این طرح ها، باید به قلعه دختر فیروزآباد اشاره 
كرد كه كاخی با استحكامات دفاعی است و نظیر آن را در تاریخ معماری به دشواری می توان دید )شاه محمدپور 
سلمانی 1393، 108ـ109(. به نظر می رسد با توجه به موقعیت سیاسی و اقتصادی شاهنشاهی ساسانی، ساخت قلعه ها 
و استحكامات دفاعی مورد توجه و اهتمام دولتمردان بوده است. با این حال، شناخت ما از قلعه های ساسانی اندك است 
و به دلیل كاوش های محدود در قلعه های این دوره، ساختار و سازمان فضایی آن ها چندان مشخص نیست. ازاین رو 
شناخت نظام قلعه سازی در این دوره با محدویت های فراوانی روبه روست.4 هر گونه شواهدی از طرح های ساده و یا 

پیچیدۀ معماری نظامی ساسانی می تواند در درك اوضاع سیاسی و اجتماعی ساسانی راهگشا باشد.

تصویر10: فضای الحاقی به بخش غربی قلعه 
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بیشتر قلعه های بازمانده از دورۀ ساسانی برای محفاظت از شهرها به كار می رفتند. نمونه هایی از قلعه های منظم، 
عمومًا چهارگوش و گونۀ رومی با استحكامات مدور از هرسین، قصرشیرین، سیراف و چندین محوطه در بین النهرین 
یافت شده اند. قلعه های نامنظم مانند فیروزآباد، بیشاپور، تورنگ تپه و آتشگاه اصفهان در ارتفاعات مهم استراتژیك 

.)Huff 1987, 333( رایج ترند
از نظر كاركرد، قلعه های كوهستانی و دشت را می توان به انواع حكومتی، اقامتی، نظامی، دژ ارگ و انبار كاال و 
 Tashakori Bafghi, Normohammad Zad, and Kalantari Khalilabab 2016,( مواد غذایی تقسیم كرد
13(. بیشتر قلعه های به جامانده از دورۀ ساسانی به صورت منفرد و یا در كنار شهرها ساخته شدند و به سختی شناختی 
قرار  قلعه های كوهستانی  گروه  در  ولیران  قلعۀ   .)Huff 1987, 334( به دست می دهد  اجتماعی  از سلسله مراتب 
می گیرد. موقعیت مكانی قلعه به گونه ای است كه به مناطق پیرامون خود اشراف داشته و به راحتی دفاع از آن را در 
برابر مهاجمان ممكن می كند. قلعه در كنار راه های ارتباطی و حاشیۀ رودخانۀ تار قرار گرفته و احتمااًل از این قلعه 

برای كنترل و نظارت بر رفت وآمدهای منطقه نیز استفاده می شده  است. 
سنجش های معماری بخش های باقی ماندۀ قلعۀ ولیران با سایر قلعه های ساسانی شناخته شده، منحصر به برج و 
بارو و فضای انبار می شود. با توجه به بقایای به جامانده، به نظر می رسد پالن قلعۀ ولیران به شكل راست گوشه و در 
زوایا دارای برج های مدور بوده است. سابقۀ این شكل از قلعه ها دست كم به دورۀ اشكانی می رسد )خسروزاده 1391، 
75ـ76(. از نظر گونه شناسی، قلعه هایی با پالن راست گوشۀ الگویی رایج در دورۀ ساسانی بوده است. در اینجا تالش 
می شود مصادیق قابل مقایسه برای درك بهتر مجموعه ارائه شود. در منطقۀ چانگلی تپه در مرو )مرگیانا( تركمنستان 
قلعه ای از دورۀ ساسانی )قرن 4 و 5 میالدی( در كنار محدودۀ استقراری شناسایی شده است )تصویر11( كه پالن 
 .)Gaibov, Koshelenko, and Bader 1995, 274( چهارگوش دارد و زوایای آن دارای برج های نیم دایره است

طرح كلی استحكامات آن با ولیران قابل مقایسه است. 
همچنین طرح كلی قلعۀ شاه نشین داراب )تصویر 12( كه به اعتقاد هوف مقر ارگبدی اردشیر بابكان بوده، با 

برج های نیم دایره محصور شده است. 

 )Ibid( تصویر11: پالن قلعۀ چانگلی تپه
تصویر12: پالن قلعۀ شاه نشین داراب

 )هوف 1374، 430(

قلعه های ساسانی معمواًل دارای برج های نیمه گرد جلوتر از دیوارهای دفاعی هستند كه نزدیك به هم ساخته 
شده اند )كالیس 1379، 173(. از نمونه برج های نیمه گرد می توان به برج های دفاعی قلعه یزدگرد اشاره  كرد )تصویر 
13(. قلعه های نخلك )هالی یر 1354(، قصر ابونصر )Whitcomb 1985(، سام سیستان )Maresca 2016(، قلعه 

دختر و بیشاپور )گیرشمن 1379، 62( نیز برج های نیم دایره دارند. 
تصویر 13: برج های نیمه گرد مكشوف از 

)keall 1967, fig3( قلعۀ یزدگرد
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همچنین طرح كلی قلعۀ قنات باغ در سرمشهد )تصویر 14(، قلعۀ دختر )تصویر 15( و قلعۀ كوهك در فراشبند 
)تصویر 16( كه دارای پالن چهارگوش با برج هایی نیم دایره در زوایا و بدنۀ قلعه هستند )نیكنامی و فاضل 1395، 
قلعۀ   ،)Whitehouse1974, fig3( قلعۀ سیراف  این مجموعه،  به  قابل مقایسه است.  ولیران  قلعۀ  با  127ـ130(، 
 Maresca( زابل  در جنوب  قلعۀ سام  نیم دایرۀ  برج های   ،)Al-jahwari 2018, fig4( در عمان   )Fulayj( فولیج 

152 ,2016( را نیز می توان اضافه كرد.

           تصویر14: قلعۀ قنات باغ                        تصویر15: پالن قلعۀ دختر                      تصویر16: رباط دشت كوهك

گرچه می توان برج و بارو را با سایر قلعه ها قیاس كرد، شواهد بسیار اندكی برای مقایسۀ انبار مكشوف در دست 
است. بر مبنای پالن، ساختاِر معماری و اشیاء مكشوف، می توان كاركرد این مجموعه را قلعه ای برای ذخیرۀ كاال 
و آذوقه دانست؛ چنان كه ردیفی از اتاق های منظم با ساختار مشابه، كه به موازات یكدیگر در دو طرف معبر ساخته 
داخل  از  همچنین  است.  شده  تعبیه  غالت  ذخیرۀ  بزرگ  گودال های  آن ها  كف  در  كه  هستند  انبارهایی  شده اند، 
اتاق ها و چاه شرقی محوطه، شمار فراوانی از قطعات ظروف مختلف سفالی، به خصوص خمره های كوچك و بزرگ، 
خمیر  جنس  از  مهره هایی  سفالی،  سردوك  آهنی،  سرپیكان های  توزین،  سنگ های  خمره ها،  سنگی  درپوش های 
شیشه، اشیاء آهنی، مسی و قطعات شیشه به دست آمد. سفال نوشته های مكشوف از انبارها نیز جنبۀ اقتصادی دارند 

و اغلب رسید كاال هستند.
ساخت فضای انبار با الگوی هندسی منظم و سازمان دهی اتاق ها كه از طریق راهرویی مشترك از یكدیگر جدا شده اند، 
سنتی مرسوم و ویژگی مشترك اغلب انبارها بوده است؛ چنان كه شواهدی از آن ها را می توان در نوشیجان مثال زد. این 
شیوۀ ساخت در دوران هخامنشی و اشكانی مرسوم و سپس در دورۀ ساسانی نیز متداول شد.5 در كاوش های گوبكلی تپۀ 
تركمنستان كه استحكامانی از دوران اشكانی و ساسانی را همراه با مجموعه ای غنی از سكه و سفال نوشته هایی از اواخر 
اشكانی و اوایل ساسانی نشان می دهد، امكان بازسازی استحكامات اشكانی و ساسانی در این محوطه را فراهم كرده 
است؛ به طوری كه در ساختمان مركزی گوبكلی تپه )تصویر 17( نیز فضاهای انباری با همین پالن دیده می شود و بیش 
از 2000 بوال از داخل آن ها به دست آمد )Gaibov, Koshelenko, and Bader 1995, 276-277(. همچنین تعبیۀ 

.)Whitcomb1985, fig.30( خمره های آذوقه در كف انبارها، از قصر ابونصر گزارش شده است
با توجه به اینكه در نتیجۀ كاوش های صورت گرفته، تنها بخشی از واحدهای ساختمانی شناسایی شده و سایر 
قسمت های آن به طور كامل تخریب شده است، آثاری از ساختارهای معماری مانند محل اقامت قلعه نشینان به دست 
نیامد. ازاین رو تعیین كاربری دقیق و واقعی مجموعه بسیار دشوار است؛ اما دست كم می توان در قسمت غربی قلعه كه 
دارای پالنی تقریباً نیم دایره است و قطعات سفال به ویژه قطعات خمره در آن كمتر به دست آمد، فضایی برای محل 
استقرار سربازان و اقامت نظامیان قلعه متصور شد. همچنین مساحت 2000 متری قلعه، احتمال اقامتی بودن قلعه برای 
حاكمان منطقه را منتفی می كند. در منطقۀ دماوند و بر باالی تپه ماهورهای مشرف بر رودخانۀ تار شماری از قلعه های 

تصویر 17: گوبكلی، پالن بنای مركزی 
)Gaibov, Koshelenko, and Bader 1995, 278(
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دورۀ ساسانی با وسعت كم و دسترسی آسان شناسایی شده اند كه با توجه به موقعیت قرارگیری آن ها احتمااًل قلعه هایی 
كوچك همچون قلعۀ مكشوفه از ولیران هستند. از این قلعه ها می توان به قلعۀ بوستول و قلعۀ مروان اشاره كرد كه در 
حاشیۀ رودخانۀ تار قرار دارند )نعمتی 1394، 450(. اگر این قلعه ها را محلی برای انبار كاال و غالت در نظر بگیریم، 
معمواًل در مجاور روستا یا شهری ساخته می شدند تا تولیدات غذایی و كاالهای تولیدی را در آنجا نگهداری كنند. 
فرمانروایان دماوند كه لقب مسمغان داشتند، در زمان ساسانی و حتی اوایل اسالمی، مالكان فئودال ناحیۀ دماوند بودند 
كه اراضی وسیعی در اختیار داشتند )نصرتی 1381، 107(. احتمال می رود كه قلعۀ ولیران نیز مربوط به یكی از همین 

خاندان های منطقۀ دماوند باشد. 
تعیین عملكرد واقعی قلعۀ ولیران مشخص نیست؛ زیرا در نتیجۀ كاوش ها تنها بخشی از فضاهای این قلعه به 
دست آمده است. این فضاها شامل انبار آذوقه یا سایر ملزومات مورد نیاز قلعه نشینان و چاه آب بوده است كه در كنار 
برج و بارو واقع شده اند. شواهدی در دست نیست تا بتوان از طریق آن دریافت كه قلعۀ ولیران برای تأمین كدام نیاز 
بنا شده است. اینكه این قلعه برای محافظت از شهر و روستاهای اطراف ساخته شده، یا برای تأمین امنیت نقاط 
استراتژیك و راه های منطقه برپا شده است و نیز اینكه می توانست كاربردی مسكونی نظامی داشته باشد، در  هاله ای 
از ابهام قرار دارد. اما به لحاظ ساختاری، عناصر و واحد های باقی ماندۀ قلعۀ ولیران را می توان با سایر قلعه های ساسانی 
ارتباطی شاهنشاهی  قلعۀ ولیران در شبكۀ  بین النهرین مورد مقایسه قرار داد. قرارگیری  ایران، آسیای میانه و  در 
ساسانی، نشان دهندۀ اهمیت منطقۀ دماوند است؛ به طوری كه مناطق مركزی ایرانشهر را به مناطق شمالی مرتبط 
این  به دنبال آن، رونق و شكوفایی  این شاهراه استراتژیك و  امنیت  تأمین  این مناطق وظیفۀ  می كرد. قلعه های 

مناطق را بر عهده داشته اند.   

نتیجه 
قلعه ها و استحكامات دفاعی تمهیدی از سوی حاكمان و دولت ها برای برقراری امنیت و آسایش مناطق تحت حاكمیت 
آن ها بوده است. منطقۀ دماوند به دلیل قرار گرفتن در شاهراه ارتباطی و داشتن موقعیت مناسب جغرافیایی در حدفاصل 
ایالت ری و طبرستان، از اهمیت ویژه ای در دورۀ ساسانی برخوردار بوده است. ایجاد قلعه های فراوان در منطقۀ دماوند 
گویای تالشی است كه فرمانروایان محلی دماوند برای تأمین امنیت به كار گرفته اند و احتمااًل در مواقع لزوم و نیاز 
به لحاظ  قلعۀ ولیران  نیز مورد پشتیبانی قرار  دهند.  را  دولت مركزی می توانستند سایر مناطق شاهنشاهی ساسانی 
موقعیت مكانی و توپوگرافی روی تپه ماهورهای روستای ولیران ایجاد شده است. قلعۀ ساسانی ولیران از نظر پالن و 
ساختار معماری جالب توجه بوده و معماری آن با توجه به ساختار طبیعی تپه شكل گرفته است. قلعه با مصالح بوم آورد 
منطقه شامل قلوه سنگ های رودخانه ای و خشت ساخته شده و در گسترش فضاها از بستر طبیعی تپه نیز بهره برده  

شده است؛ چنان كه بخش هایی از فضاها در دل تپه كنده شده است. 
قلعۀ ولیران تنها بخشی از یك ساختار معماری را نشان می دهد و هیچ شاهدی از سایر بخش های آن به دست 
نیامده است. این مسئله موجب شده تا ماهیت و كاركرد واقعی قلعه مشخص نباشد و نتوان به طور قطعی برای آن 
انبار كاال در نظر گرفت. اما با احتیاط می توان بیان كرد كه ساختار  كاركردی حكومتی، اقامتی، نظامی و یا صرفاً 
مكشوف بیانگر یك قلعۀ نظامی نبوده بلكه محلی برای انبار كردن كاال برای برطرف كردن نیازهای منطقه ای بوده 
است. احتمااًل از این نوع قلعه ها به عنوان آمادگاه در مواقع اضطراری برای پشتیبانی و انجام تداركات برای نواحی 
شمالی و شمال شرقی شاهنشاهی ساسانی استفاده می شده است. هیچ گونه اطالعات تاریخی در خصوص بانیان و 
استفاده كنندگان از قلعه وجود ندارد تا به درك ما از عملكرد بنا و مناسبات آن كمك كند؛ اما شواهد و مدارك موجود 
نشان می دهد كه این قلعه احتمااًل مورد استفاده امیران محلی یا اهالی مراكز روستایی یا شهری قرار می گرفت. به 
هر روی، قلعۀ ولیران الگویی از معماری بومی دورۀ ساسانی با كاركرد آمادگاه، این دوره را در منطقۀ دماوند را به ما 

نشان می دهد.
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پی نوشت ها
1. Dunbawand

2. Dumbawand

3. Strp Dunbawand

4. تاكنون پژوهش جامع و مستقلی دربارۀ گونه شناسی قلعه های ساسانی انجام نشده و مطالعات انجام شده به صورت موردی 
به  منجر  كه  كرد  اشاره  گرگان  دیوار  محدودۀ  در  شناسایی شده  استحكامات  بررسی  به  می توان  میان  آن  از  كه  است  بوده 
شكل شناسی پنج گروه كلی از قلعه های اشكانی و ساسانی شد. این قلعه ها به صورت یك دژ منفرد، به شكل دو قلعۀ باال و 

 .)Omrani Rekavandi, et al 2008, 154( پایین و یا قلعه هایی در پیوند با شهری كوچك شكل گرفته اند
 Maresca( 5. واحدهای معماری دارای نظم هندسی مشابه با انبارهای ولیران در قلعه تپه در شمال زابل نیز دیده می شود

.)2016, fig.2
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During two seasons of archaeological excavations on the historical site of Veliran of 
Damavand, some structural remnants dating to the Sassanid period were identified. 
The structure consists of a tower and a rampart, as well as several rooms organized 
on the two sides of a passage. The architectural findings in the archeological site of 
Veliran help us know the Damavand region as it was during the Sassanid period, and 
in a broader sense, contribute to our knowledge on defensive/military architecture as 
well as the political and social structures of the Sassanid era. The significance of this 
study is that only limited excavations and studies of the castles of the Sassanid era 
has been carried out to date, and very little information is available regarding their 
architecture and construction system. Damavand area has been important in terms of 
geographical location and communication throughout history, especially during the 
Parthian and Sassanid periods. This area was located at the crossroads of Tabarestan, 
Rey, and Qumes, and has always been among the most important cultural centers. 
The study of the architecture of the historic Veliran site can compensate for our little 
knowledge of Sassanid-era architecture in the northern territories of the state. The 
present paper seeks to identify the function and the time of construction of this com-
plex through a descriptive-analytical method, while introducing the architecture and 
architectural features uncovered at the historical site. The results of this research show 
that the architecture is that of a castle built in the late Sassanid period. It was used as 
food storage and warehouse of goods, and most probably was destroyed in the early 
Islamic period.

Keywords: Sassanid period, Sassanid architecture, Sassanid castles, Damavand, 
Veliran.
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