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Sofeh Mountain is a natural-historic landscape where its value lay on 
all the natural and cultural components of the landscape. Thus, in 
order to protect and preserve the landscape, it is necessary to identify, 
record, and study Sofeh landscape in its entirety. The core 
components of the landscape consisted of mainly architectural 
remains of the Shahdez fortress or the Div fortress on the crest, 
Takht-e Soleyman Palace on the slopy part and other scattered 
structures on lower slope and base of the mountain up to the 
Zayandeh-Rud river side. The archaeological evidence point to the 
profound knowledge of the lands' inhabitants into the environment 
and geographical potentials of Isfahan. The present article is an 
attempt to determine the role and position of the Sofeh landscape in 
different historical periods by examining written sources and 
conducting archaeological investigations. The detailed documentation 
of archaeological evidence and investigating their characteristics not 
only help us to gain insight into the life history of the landscape but 
also facilitate determining its natural and historic boundaries and 
defining the core and buffer zones of the site that was registered as a 
national heritage list in 2005. The study demonstrates that Sofeh 
Mountain and its architectural complex is one of the concert 
achievements of Isfahan's inhabitants where a symbiotic relation 
between mountains, plains and rivers had been realized. The Sofeh 
mountain with its strategic location has always maintained its close 
relation with the city and particularly during the flourishing periods of 
Isfahan in the Islamic era, it was able to provide security and facilities 
for the city and the surrounding areas.  
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 ؛ار کوه صفۀ اصفهاندژ و دیگر آثشاه ۀمنظر فرهنگی قلع
 1حریمه و صتعیین عرضرورت 

 1علی شجاعی اصفهانی
 jaei@aui.ac.ira.sho رایانامه:  ، اصفهان، ایران.گروه باستان شناسی دانشگاه هنر اصفهان. 1

 چکیده اطالعات مقاله
ـته بـه ت ـاز ا ـ ا       انداز طبیعی ـ تاریخی بـا ارز   کوه صفه یک چشم پژوهشی نوع مقاله: هـا  وابت

زز رهنگی اثر الفاز اعتبار محافظت منظر آن است. به ه ین سبب برا   ۀدهندتشکیل
 و همطالع و ناساییش ،در وضعیت کنونی طبیعی ـ تاریخی انداز است ت از ا  ا  چشم

دژ یـا  ۀ شاهاز قلعآثار مت رک  در قلۀ کوه به ن ۀمج وع ،ثبت و حفاظت شوند. این ا  ا
 تخت سلی ان له کاخقلعۀ دیو و شواهد پراکندۀ وابتته و مرتبط و غیرمرتبط با آن از   

ـت رار    و شود که در ایجـاد ها  دامنۀ کوه را شامل میدر دیگر بخش ـتر  و اس گت
کی یکه  وه صفۀ اصفهانکآثار ایجادشده در  ۀاند. مج وعنقش شاخص داشته ه،وطمح

ن شان از شناخت درست ساکنان سرزمیناست، ترین دستاوردها  مع ار  از ارزش ند
منـاب    ال  دارد بـا بررسـی  تـ حاضر  ۀدر اصفهان دارد. مقال یها   غرافیایاز قابلیت

هـا  مختلـ    ، اه یت محـدوده در دوره ختیشناها  باستانمکتوب و انجاز بررسی
-ویژه بخشـ به مانده در کوه صفهو ض ن ثبت شواهد باقیسازد تاریخی را مشخص 

ـ    ،ها  آنو بیان ویژگیاست ـ  هایی که تا کنون دیده نشده ـنهاد  بـرا  تعی ین پیش
 دهد اینیمطالعۀ حاضر نشان مدهد. به دست  قلعهحریم محدوده و ضوابط عرصه و 

کم در و دست نقطۀ راهبرد  ه واره ارتباط متت ر خود را با شهر اصفهان حفظ کرده
تض ین  است امنیت شهر و نقاط پیرامون رادوران شکوفا  اسالمی، به خوبی توانتته

-یهالاخت کند. نظر به اه یت اثر و توسعۀ افتارگتیختۀ شهر، ه چنین ضرورت شن

و  عرصه ۀدودمحقوانین  حدود و تدوین تعیین مدفون در زیر زمین، الزز است درها  
، شناسی که در شناخت و حفاظت از محوطه نقش شاخص دارندمتائل باستان ،حریم

 یرد.ر اولویت قرار گد ،مع ار  و مرمت و ها  شهر مربوط به حوزهوارد در کنار م

 تاریخ دریافت:

 1400آبان  3
 

 تاریخ انتشار: 
 1401 مهر 5

 ها:کلیدواژه
دژ، اصفهان، کوه صفه، قلعۀ شاه
ثبتی،  ۀکاخ تخت سلی ان، عرص

 .گانه، حریم منظرسه ها حریم

 استناد
دژ و دیگر آثار کوه صفۀ شاه ۀمنظر فرهنگی قلع(. 1401شجاعی اصفهانی، علی )

 .127-107 (،1) 12، شناسیها  ایرانپژوهشحریم. ه و صتعیین عر؛ ضرورت اصفهان

              تشارات دانشگاه تهران.                             مؤسته ان ناشر 

                                                           

ـیار  از ت  تو هی به آثار ارزش ند تاریخی کـوه، کوه صفه و بی ۀ  شهردار  اصفهان در محدودهاپس از فعالیت .1 ـا    شـکل بت ـا  مـرتبط ب ه
ـار  و بـه درخوا  انجاز دادند و نگارندحریم محدوده تعیین عرصه و درخصوص ها  ارزش ند  پیگیر  ،میراث مرحـوز  سـت  ه به صورت افتخ

 .اددتحویل هاد و پیشنآن را  ۀوابط محدودض، اه یت اثر و اصفهان کل استاناداره آقا  دکتر فریدون اللهیار ، ریاست وقت
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 مقدمه. 1
، شهر اصـفهان  بر شهر یهودیهدژ شده رو  آن به ناز شاهو قلعۀ احداثاشراف و تتلط کوه صفه 

 شـد، سـاز فـراوان در آن   ومنجر به اه یت قلعـه در میـان سـایر قـالس و سـاخت      دوران اسالمی،
 ۀتـرین قلعـه در ت ـاز خـور    ترین و معـروف از رو  کار آمدن صفویان، ب رگیش پکه تا طور به

بـا رو  کـار آمـدن حکومـت ملـی،       ،صـفویه  ۀ(. در دور1398 ی،شجاع)آمد به حتاب میاصفهان 
امـا گتـتر  شـهر بـه سـ ت       شد،چنینی ک رنگ اه یت مرزها  داخلی و به تب  آن قالس این

و اه یـت  شـد  وآمد فـراوان منجـر   به رفت ،د در دامنۀ کوهوساز زیاغرب و ساخت نوب و  نوب
طبق نظر قدما آغـاز دامنـۀ کـوه    ، اگر صورتاین دیگر  را برا  کوه صفه و آثار آن رقم زد. در 

ه و به تعبیر دیگر   نوب رودخان اصفهان را از ش ال باغ ه ار ریب شهر و حد نهایی طول صفه
ویژه از دوران صـفو ، قابـل شناسـایی    ا  در این محدوده، بهوساز گتتردهساخت ،در نظر گیریم

. (36: 1342، ؛ تحویلـدار 42: 1340، اربـاب اصـفهانی  ؛ 3/215: 1811شـاردن،  ؛ 544: 1382اسـکندربیک،  )است 
 ،قبرسـتان گبرهـا  محله و آباد، خیابان چهارباغ باال و بناها  آن، روستاهایی از   له  لفا و حتن

آیند که هایی به ش ار میه گی   و مکان ،آبادو شهر فرحارامنه کاخ و باغ ه ار ریب، گورستان 
و ـود در  ه ین دلیل اطالعـات م  . به1(1اند )نقشه ش ارۀ صفه احداث شدهدامنۀ کوه بخشی از در 

حتـی از خـود قلعـۀ    بیش از دیگر ارتفاعـات اسـت و    ،ز آنوسااز کوه صفه و ساخت مناب  مکتوب
هـا   تصـاویر  در نوشـته  دژ که در دوران صفو  اه یت راهبرد  خود را از دست داده بود، شاه

( )عکـس  298: 2010؛ اعالیـی،  124ــ 122: 1723؛ بـایرون،  T. IX: 1968ک پفر، ) استسیاحان باقی مانده
غیـر از دو فصـل   بـه  ،شناسـی مطالعات میدانی باسـتان  ،صفه . با و ود اه یت زیاد کوه2 (1ش ارۀ 
عرصـه و  بـدون تعیـین   دژ به صورت متت ر دنبال نشـد و  قلعۀ شاهارگ مرک   در فقط  ،کاو 
تـتر  شـهر و اقـدامات    گکـه  درحالیبه ثبت ملی رسید؛  14280فقط خود قلعه با ش ارۀ  ،حریم

و ایـن مکـان   حفظ اصـالت و منظـر فرهنگـی     بدون تو ه به ،ساماندهی کوه ۀشهردار  به بهان
 چکیـدۀ  توانمی که پهنه این بر را ناپذیر  بران صدمات ،ها  احت الی مدفون در زیر زمینداده
است. ایـن  کرده دارخدشه را آن فرهنگی اعتبار ساخته و وارد کرد مشاهده آن در را اصفهان تاریخ
را نختـتین اقـداز در راسـتا  حفاظـت و      عرصـه و حـریم کـوه و آثـار آن     ۀضرورت تهیـ مهم، 
کاخ  دژ وپیش رو تال  دارد ض ن معرفی قلعۀ شاه ۀ. مقالداندمیری   برا  مطالعات آتی برنامه

هکتـار  پنجـاه  ا  بـه وسـعت   محدودهدر که را ـ  ها به آنو غیروابتته آثار وابتته  تخت سلی ان،

                                                           

شـود. نگارنـده   ز بـرده مـی  ا  به ناز کوشک مادر شاه مربوط به آخر دوران صفویه نادر محدودۀ کنونی اراضی ارتش، از تپه .1
 شاخص در  نوب اصفهان اضافه شود.ها  مکان است، اما در صورت صحت باید بهموفق به بازدید از محل نشده

 است.برداشته 1393تا  1392ها  ها را نگارنده در خالل سالت از عکس .2
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هـا  تـاریخی و   ناخت کنـونی حاصـل از بررسـی   ه چنین با تو ه به ش اند ـ معرفی کند. پراکنده
تـدوین  در است ـ چگونگی ا ـرا  راهبردهـایی مناسـب     شناسی ـ که در ادامۀ مقاله آمده باستان

ها  ثبتی بناهـا  ها  موفق پروندین منظور با ک ک ن ونهد. بسازدمیمطرح را ثر اعرصه و حریم 
، درگیـر در محـدوده  مشـکالت   و ن شـرایط ه چنـی و ه فکر  با کارشناسان امر و  هاو محوطه

 د.شپیشنهاد  ،حریم منظر و 3 ۀدر  و 2 ۀدر  و 1ۀ حریم در  و خطوط مربوط به عرصه
سالمی تا از دوران مطالعۀ کنونی مبتنی بر بررسی مناب  مکتوب مربوط به ادوار مختل ، از آغا

فه اسـت. در  فتـه در کـوه صـ   گرهـا  صـورت  ها و پی ایشدوران قا ار و پهلو ، در کنار بررسی
نتان مانده از حضور اها  کوه بررسی و شواهد ماد  باقیمطالعات میدانی تال  شد ت از بخش

ـ  د، شـ وب حاصـل  و تغییر بتتر کوه ثبت و ضبط شود تا در کنار شناختی که از بررسی مناب  مکت
ـ  منـاب   بر وهها به دست داد. عالو حریم و ضوابط آن عرصهبتوان پیشنهاد  برا  خطوط   أخرمت

 صـفه  کوه در( 1379) مهریار و( 1971) میناسیان مطالعات پهلو ، و قا ار دوران اواخر به مربوط
ـ  خورشـید  انجـاز   هفتاد دهۀ در( 1381) زند  عفر  و خورشید  پنجاه دهۀ در  در. اسـت هگرفت

 هـا  سـال  در انـارکی  را سـعید   شناسـی باستان کاو  فصل دو کنون تا نی  ارگ اصلی بخش
 در. دهدمی نشان را اسالز از قبل و اسالمی آثار دوران از شواهد  انجاز داده که 1395 و 1386
شده، مناب  دیگر  از دورۀ سلجوقی ها  معرفیض ن بازبینی کتاب تا شده تال  حاضر پژوهش

هـایی  ن بخشه چنی تاریخی، معرفی و تحلیل شود. اسناد و منظوز و منثور مناب  به بعد، از قبیل
 یشنهاد شود.ها، محدودۀ عرصه و حریم پاز کوه که تا کنون بررسی نشده، مطالعه و بنا بر ت از آن

 

 ژ تا قبل از دورۀ صفویهدشاه ۀکوه صفه و قلع. 2
ر گیر  شهبا تغییر ساختار قدرت در اواخر دوران ساسانی و آغاز دوران اسالمی و به تب  آن شکل

 ۀبه دسـت آورد و در دور این منطقه شراف مناسبی بر ژ اِدو قلعۀ شاه کوه صفه )اصفهان(، یهودیه
 ،نـه بـرا  ن و  ؛(140: 1398شـجاعی،  ) ترین قلعه در پایتخت حکومت تبـدیل شـد  به مهم سلجوقی

پیشـانی   ،از بلند »دژ آورده ( در توصی  شاهق ر  597( )وفات 88: 1980ع ادالدین اصفهانی )
العراضـه فـی الحکایـه    یـا در کتـاب    «کـرد سایید و با افالک ه تـر  مـی  س اک می ۀبر ستار

معرفی شـده  « ا  متینحصنی حصین و قلعه...  دزکوه ۀقلع»( ق ر  716ـ713)تالی   التلجوقیه
 «پایـان ر آن چون کوه شامخ ثابت و راسخ و خندق آن مانند دریا  ع ـان عـریو و بـی   سو»و 

طور که در (. ه ان156ـ151: 1908، قالنتیک. ابنن؛ ه چنین 73: 1388، حتینی ی د است )شده وص 
دلیل ساخت کاخ تخت سلی ان در دورۀ صفویه مبنی بر اشراف بر شهر گفته شد، مشـخص   ۀادام
که تا قبل از دورۀ صـفویه بـه دلیـل     بودهها مورد تو ه قلعه بر شهر در ت از دورهشود اشراف می

 قابل بررسی است. ،و ت اشا  دورن ا  شهردیدار  صفو  و بعد به دالیل  ۀنظامی و در دور
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بـه  « دزکوه»دژ با شهر اصفهان و نقش ملکشاه در ساخت قلعه و تبدیل آن از مجاورت قلعۀ شاه
وُشاقان خـرد و  »محل نگهدار  سالح و آموز  ،  واهر و اموال سلطنتی ۀذخیرکرد با کار« دزشاه»

، قالنتـی ابـن ) 1عتبار زیاد این مکان در مرک  حکومت سـلجوقی دارد انشان از  ه گی ،«دختران سرا 

، نی؛ حتـی 156، 153: 1364، راونـد   ؛40، 32: 1390ه ان،  ؛46، 44 ،30 :2004؛ ظهیرالدین نیشابور ، 151: 1908
؛  ابر  164: 1371؛ ق وینی، 396تا: ؛ ق وینی، بی1497: 2003خلدون، ؛ ابن541 و 451 :2001 اثیر،؛ ابن111: 1980

 ،قلعه بود)توسعه( ال لک که مخال  ساخت بینی خوا ه نظازطبق پیشدر نهایت (. 19: 1378، انصـار  
بـه  معلم در  ایگاه ز رهبران  نبش اس اعیلی نختتین که ا ،از مرگ ملکشاه، اح د بن عطا پس 

مشـکالت   ،تصـرف قلعـه   ملکشـاه بـا  اعت اد دژدار را  لب کرد و بعد از مرگ  ،وآمد داشتقلعه رفت
، ؛ راونـد  541: 2001اثیـر،  ؛ ابـن 46: 2004ظهیرالـدین نیشـابور ،    د  برا  حاک ان سلجوقی ایجاد کرد )

 (.140: 1398شجاعی،  ؛19: 1378، ؛  ابر  انصار 156: 1364
و در زمـان بـروز    از مـرگ ملکشـاه  پـس  یعنی دو سال ق ر   488از سال  اح د بن عطا 

؛ 544: 2001اثیـر،  ابـن ژ تتـلط داشـت )  دبه مدت دوازده سال بر قلعۀ شاه ،اختالفات برا   انشینی

هـا  چشـ گیر  را در تتـلط بـر     او موفقیت ،. با تتلط بر قلعۀ اصفهان2 (19: 1378،  ابر  انصار 
و قلعه راهبرد  از مناطق   عیتی اطراف به دست آورد که نشان از اه یت  گیر تامنطقه و مالی

(، ق ر  630)وفات  اثیر(. عالوه بر ابن140: 1398شـجاعی،  ) داردقدرت گتتردۀ او در خارج از قلعه 
بن د ن ه راه با  ریان حاکم، در قبل و بعد از او مانند ع ادالدین اصفهانی حضور اح ار مورخدیگ

خلـدون )وفـات   ابن(. 88: 1980ع ادالدین اصـفهانی،  ) عطا  را بالیی بر اصفهان و ضیاس آن نوشت
-را منجر بـه گرفتـار   ژ دبر شاه عطا تتلط ابننی  به این مشکالت اشاره دارد و ( ق ر  808

« ۀأطلق أید  فی نواحیها یخیفون التابلۀ من کل ناحیـ » دانتتمیزیاد  در ت از مناطق ها  
بـه عنـوان سـند رسـ ی حکومـت      که  ،ژدشاه ۀناموس در فتحاز این موض(. 1495: 2003خلدون، ابن)

کشـتن متـل انان و   مـا را   سـخن گفتـه و در آن    ،فه ارسال شده راه با سر عطا  برا  خلی
؛ 153: 1908، قالنتیابن) استهکردبیان  را ساکنان قلعهبه دست ها غارت اموال و ح له و فریب آن

بـه مـدت     ـر  ق 494از سـال   سلجوقی سلطان مح د ،برا  دف  این فتنه .(140: 1398شـجاعی،  
از  ،امیـر اننرـر    ـر  ق 492از او نیـ  در سـال   آغـاز نهـاد. پـیش    خود را  ۀشش یا هفت سال مبارز

                                                           

 یـا  زکر. استشده برده ناز «اصفهاندر » بر واق  و «مجاور»، «یبقر»، «قرب»ها  واژه با دژشاه قلعۀ از مذکور، مناب  در .1
نفـر   به دست یکاز ساخت قلعه  یتیروا ونوشته  ق ر  500ساخت قلعه را به اشتباه در سال  یخ( تارق ر  682)وفات  ینیق و

 از روز به فرمان ملکشاه دارد.

 ۀان شروس مبـارز آورده که زم ق ر  494ژ را در حوادث سال دبر شاه اح د بن عطا  یرگیداستان چ( 451: 2001) یراثابن. 2
تصـرف   یلیانبود که اسـ اع   اقلعه ینژ دومدشاه ۀقلع (1495: 2003) خلدوناوست. به گفته ابن یهعل یسلجوق سلطان مح د

اما بـا تو ـه    ت،اسنوشته ال وت ۀبر قلع یابیاز دستپیش صرف آن را و ت «ژدصفهان و اس ها شاهإقلعۀ  یثم استولوا عل»: کردند
 پذیرفت.را این روایت  توانین  ،در دست است  ر ق 483 یعنیال وت  ۀکه از تصرف قلع یقیدق یخبه تار
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: 2004ظهیرالدین نیشـابور ،  اما موفق به تصرف آن نشد ) د،قلعه را محاصره کر ،فرماندهان برکیارق

 .1(423: 2001اثیر، ؛ ابن77: 1388،  د حتینی ی ؛158، 153: 1364، ؛ راوند 44
یـا   500شدت بیشتر  گرفت و سـرانجاز در سـال    ر  ق 499سلطان مح د در سال  ۀمبارز
؛ 410: 1389، ناشناس)شد و دستور تخریب قلعه را داد  عطا ابنموفق به شکتت  501اوایل سال 

؛ 88: 1980، ؛ ع ادالـدین اصـفهانی  161: 1364، ؛ راونـد  50: 2004 ، ؛ ظهیرالدین نیشـابور 544: 2001، اثیرابن

 6 ه درمحاصـر  ،اول قرن هفتم ۀلی  نی أت الکاملدر  اثیرابن ۀبه گفت .(155ـ154: 1908، قالنتیابن
 ۀتا نوروز قلعـ  ها  زیاد قرار بر این شد که عطا و بعد از کش کششد شروس  500شعبان سال 

تاریخ محاصره برابر  .2(543ـ542: 2001 اثیر،ابن) نقل مکان کند جاننلنخا ۀژ را تخلیه و به قلعدشاه
دهد کـه او ه چنـان قـدرت و نفـوذ زیـاد       شود و نشان میمی خورشید  486فروردین  19با 

و در قلعـۀ دیگـر  بـا فاصـلۀ      خیر بیندازدأه توانتته برا  یک سال خروج از قلعه را به تداشته ک
بـه   از سوءقصد  که از طرف یـاران عطـا   سرانجاز پس اما  بیشتر  از اصفهان سکونت گیرد،

دسـت   غیر از بخشـی کـه در  بهـ تر و سلطان مح د قلعه را محاصره تنگ ۀحلق ، ان سلطان شد
و ورزید بار نی  از تتلیم شدن خوددار  این (. عطا 544: 2001اثیر، ابنتخریب کرد )د ـ  بو عطا 

ه ـراه بـا    این شـرایط عطـا   در  .ح له را دوباره آغاز کرد 500 ۀالقعدسلطان مح د در دوز ذ 
ا  در بـه بلنـد  قلـه    ،داده را پس بگیرندها  ازدسته این امید که بتوانند قت تآخرین گروه ب
تـرین  کـه از نفوذناپـذیرترین و سـخت   « دالـون »یـا   «داالن»ژ بـه نـاز   دها  شاهیکی از بخش

نگید تا نهایتاً با خیانـت یکـی از   اندک خود  انانه  متیرها  قلعه بود پناه برد و در آنجا با گروه 
(. این ناز هنـوز  544: 2001اثیر، ؛ ابن154: 1908، قالنتیابنیارانش قلعه سقوط کرد و او دستگیر شد )

ه ـین نـاز    ا  بهشود که در کنار آن غار و چش هاطالق می ها  کوه صفهبه یکی از بخشهم 
ها  مشکل برا  صـعود بـه شـ ار    محل  و  ،نوردانلونی( و ود دارد و در بین کوه)دا «داالنی»
و محل دسـتگیر شـدن او در    توان این محل را آخرین پناهگاه عطا ه ین دلیل می به .رودمی

و ارائـۀ   ر   ئیـات بـدون ذکـ  ( 46ــ 45: 1971) . میناسیان(2و  1) دول ش ارۀ  کوه صفه دانتت
 آ ر و تنور را ثبت کـرده  و هایی ه راه با سفالویرانه ،و حوالی آن دالونی ۀدر پایین چش  تصویر،
شواهد از دیوار چینی  ،در این قت ت ،رض. در حال حایتتسفانه محل دقیق آن مشخص نأمت که

کـوه و پـا  غـار ایجـاد      ۀسکوهایی که در دیوارها و سنگی به ارتفاس بیش از دو متر ه راه با پله
 .(2)عکس ش ارۀ  دانتتین دوران به ه است که شاید بتوان آن را مربوط باقی مانده ،شده
 

                                                           

 .استنوشته ملکشاهبه دست سال اما به اشتباه هفت نی  محاصره را ( 165: 1371)ق وینی  .1

 محاصره را در ماه ر ب نوشته است.( 1497: 2003)خلدون ابن .2
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 کوه صفه در دورۀ صفوی و معروف شدن کوه به این نام. 3
ـ  آرا  عباسیتاریخ عالم ل ؤم ( در توصـی  احـداث خیابـان    ق ـر   1037تـا   1025 لـد دوز در  لی  أ)ت

اسـت  نوشـته  «کـوه  انـب  نـوبی شـهر    »، انتها  خیابان را بدون ناز بردن از صفه، منتهـی بـه   چهارباغ
ت: مانده از دوران شاه عباس بـ رگ )حکومـ  ها  اروپایی باقی( و در بررسی سفرنامه544 :1382اسکندربیک، )

( در 1105ــ 1075صفو  )حکومت  شاه سلی ان ۀ( به این ناز برخورد نشد. حتی در دورق ر  1038ـ996
ز ناز بـرده شـده کـه منطبـق بـا نـا       «کوه صفاهان»( از کوه صفه به ناز 1094)تألی   سب  ال ثانیدیوان 
؛ ع ادالـدین  67: 1378، عظی ـی است )ـ ژ  ددر قلعۀ شاه ناز رایج در زمان حضور اس اعیلیانـ  « بل اصفهان»

اقامـت  سـبب   در شعر دیگر  نـاز صـفه را بـه    سب  ال ثانینویتندۀ . 1(423: 2001اثیر، ؛ ابن88: 1980اصفهانی، 
: 1378، عظی ـی ) داردهر دو ناز زمان از استفادۀ همدر کوه دانتته که نشان  «میرعلی صفه»درویشی به ناز 

و صـفو    مربـوط بـه زمـان شـاه سـلی ان      ،ناز برده «صفه»ا  که از کوه به ناز ترین نوشته. قدی ی2(67
ـ  ۀبر صـف  «تخت سلی ان»پادشاه به ناز  ا هساخت یکی از قصر شـ الی کـوه اسـت. مـاده تـاریخ       ۀدامن

 1079سـال   ،بـه حـروف ابجـد    ،شاه سلی ان دورۀ شاعران ، ازساخت این قصر در شعر  از سایر مشهد 
انـد و  از صـفو  کـوه مطالعـه داشـته     (. برخالف محققانی که رو  آثار قبل113: 1384، ه اییاست )  ر ق
ـیان،  است )اند که استحکامات اصلی کوه رو  آن واق  شدها  دانتتهصفهعلت گذار  را به ناز : 1971میناس

                                                           

 عاشقان م تاز بود یاندر م  شهباز بود یکی صفه یعلیرم. 1
  ا یشکرده در کوه صفهان خو  هابا ه ه قدرت ن وده ترک

 فه بد  آنجا مکانص یکه عل  گشته بد مشهور از آن کوه صفه .2
احتـراز  دلیل  بهچه شاعر آن به ارمغان آورده باشد و نه آن  ناز را برا ینکوه صفه ا ۀشخص در صف ینرسد حضور ایبه نظر م
 است.صفه قائل بوده یعل  و اغراق برا
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xiii ،ویژه ساخت کـاخ تخـت   به ،ها  آنباید گفت فضا  مناسب دامنۀ کوه صفه و ویژگی. 1(9: 1379؛ مهریار
بـه صـفه    ،ت از کوه بعد از گتـتر  شـهر بـه سـ ت  نـوب     شاه سلی ان در دورۀ باعث شد تا  ،سلی ان

 (.92: 1386، ه ان؛ 61: 1376؛  ناب، 113ـ112: 1384، ه ایی) معروف شود
 کـوه  ۀمیان پی ایی دره ار قدز راه پس از تخت سلی ان( 119ـ8/117: 1811) 2شاردن ۀبه گفت
 سال و غار بـا چنـدین سـاخت ان کوچـک در طـول شـش روز      ، درختان کهنآب ۀچش در محل 

احداث شد! عالوه بر آن، متیر  ایجاد شد که امکان حرکت چهارپایان و صعود به این بخـش از  
، 54، 46: 1712) 3. ک پفـر کـرد کوه را که قبالً به صورت پیاده و با سختی ه راه بـود آسـان مـی   

تفر گـاه کوچـک تابتـتانی شـاه     ( عالوه بر ارائۀ موقعیـت و تصـویر  از   211، 210، 197، 195
کـه چهـار    اسـت مقابل اصفهان نوشـته  ،آمده در کوه تخت صفها  پیشرا بر صخره ، آنسلی ان
و شـده  شـ ال واقـ     ترین قت ت کوه در سـ ت . صفه در زیر مرتف دارده دیگر بر باال  صفه 

کـه   هنی  در کنار آن  ـار  بـود   ا  معروف به ناز پاچنارکوه، چش ه ۀمند  از سایعالوه بر بهره
کـافی و   ۀآب، زمین متطح، سای ۀ(. چش 62ـ61: 1376 ناب، ه چنان به ه ین ناز معروف است )

ـ  ،داشت انداز خوبی که این محل بر شهر اصفهانچشم سـاخت تفر گـاه شـاه سـلی ان را      ۀزمین
: 1807) 4هـا اشـاره دارنـد. اولویـه    مناب  دوران قا ار به ایـن ویژگـی  که  گونهه ان ساخت؛فراهم 

اسـت  ها  کاخ کوچک تخت سلی ان نـاز بـرده  ق ر  از خرابه 1112االول ( در ربی 196ـ5/195
ه شد و پادشاه به ت یین آن پرداخت، اما وض  آن هنوز بـه  که به دست درویشی به ناز حیدر ساخت

ض ن ناز بـردن از   (ق ر  1308تا  1294لی  أ( )ت36: 1342)تحویلدار ا  بود که پس از او گونه
ت اشـاگه  »گویـد:  ه انند سیاحان اروپایی می ،حیاط، صفه، برج، اتاق و طویلهفضاها  کاخ یعنی 

 5، فالنـدن قبـل از او . «ا  پیداسـت اطـراف ت ـاز در دامنـه    شهر و رودخانه و دهات ،خوبی است
یـک   شـامل ا ر تخـت سـلی ان   ا  ا  کاخ( ق ر  1256صفر  22 )ورود به اصفهان( 22:1851)

آبـی در کنـار آن    ۀتاالر مرک   و دو اتاق در دو طرف آن با بر ی در س ت راسـت بنـا و چشـ    
ضـ ن توصــی    ق ـر   1298شـوال   20تـاریخ   در (322ــ 321: 1887) 7. دیوالفـوا 6اسـت نوشـته 

کـاخ  خرابـی ک تـر از   با ویرانه آن را  ،بناها  بدون بیان بخش، و استفاده از آ رچگونگی ساخت 

                                                           

آن نیـ   ( 172: 1381) زنـد  عفر داند که می قت ت  نوبی کوهدلیل به کوه را ـ با احت ال ـ   گذار  ناز (92: 1357) هنرفر .1
 .ایوانی را مشرف به اراضی اصفهان پدید آورده بود ،شبیه به صفهاست. این بخش کردهتکرار را 

2. Jean Chardin. 

3. Engelbert Kaempfer. 
4. Guillaume-Antoine Olivier. 

5. Eugène Flandin. 
 .استیدهم نامرستتخت یا ی انسلدانتته و آن را تخت یکیم رستمحل را با تخت یناشتباه ابه (22: 1851) فالندن .6

7. Jane Dieulafoy. 
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دیوالفـوا در   است. به این ترتیب باید خراب شدن کاخ را مابین بازدیـد تحویلـدار و  نوشته آبادفرح
ه چنان  ق ر  1343 /خورشید  1303اگرچه در سال  دانتت؛ ق ر  1298تا  1294ها  سال

: 1384) (. حتـی ه ـایی  61: 1376 ناب، از آن به ناز چهارطاقی باقی مانده بود )  شواهد مختصر
رت آن آثار ع ـا » خود به خرابی آن اشاره دارد، اما( در زمان بازدید خورشید  1359( )فوت 292
، سـازۀ  از ع ارتشده و بازساز مانده اثر باقیدر حال حاضر، یگانه . استدانتته« حتوس]را [ م

آن را احت االً بـه   (115: )ه ان ه اییاست که متر پنج برج به ارتفاس حدود مدور سنگی شبیه به 
. (3)عکس شـ ارۀ   (21: 1379، یارمهر) !استدهکرمعرفی  «متجد رستم» نقل از افراد محل به ناز

کـه انتظـار   منجر شد به تخریب یا محو اندک بقایایی  ،ساماندهی در محلدلیل تغییرات اخیر به 
در این محـدوده کـه   نگارنده، شناسی مشخص شوند. در بررسی رفت با انجاز مطالعات باستانمی

هیچ شـواهد  از آثـار    ،استناز برده ! «کوهچه بلقیس»به ناز از آن  با احت ال (5: 1376) هنرفر
ۀ نیـ  در بررسـی خـود در دهـ     (338، 166: 1381زند )منقول و غیرمنقول به دست نیامد.  عفر 

معرفـی   «بـرج »عنـوان  شـده، تصـویر سـازۀ دیگـر  را بـه     اثر معرفـی غیر از بههفتاد خورشید  
مشـخص شـده    فعلی شرق برجش الو  ترارتفاس پاییناین اثر در . و ود نداردکه دیگر است کرده
 .استراحت قبل از رسیدن به کاخ باشد ی برا محل ،شاردن ۀنوشتم کن است منطبق با که 

)حضور در اصـفهان   (69ـ68ها  : میان صفحه1732) 1مو ود با تصویرکرنلیس دو بروین برج
 که کتاب خود را در سـال ( 50ـ49ها  : میان صفحه1854) 2( و واردانس یوزوکچیانق ر  1115
رفته ها  ازبینتوان موقعیت سایر بخشمی اینبنابر ؛قابل انطباق است ،منتشر کرده  ر ق 1270

مربـوط بـه    3یـا و آلبـرت  ویکتور ۀتصویر ارزش ند دیگر  در آرشیو موز ،عالوههرا مشخص کرد. ب
دهـد  اطـراف آن را بـه خـوبی نشـان مـی      ۀکـاخ و محوطـ     ازن ـا  بـازتر   ق ر  1248سال 
(152885vam/item/O)4یمناسـب  عالوه بر برج، چند ساخت ان دیگـر در وضـ    ،. در این تصویر 

ابـل  ق ،هـا اند و با دیگـر تصـاویر پیشـین و شـرح نوشـته     که در شرق برج واق  شده شوده میدید
گونـه کـه گفتـه شـد،     ، ه انتر از تخت سلی ان. در ارتفاس پایین(4)عکس ش ارۀ  مقایته هتتند

قـرار   شدندارتفاس کوه صفه محتوب میها  کمها  شاخص دیگر  که ه گی   و دامنهمکان
بنا در دامنۀ کوه با دانتت. ها ترین آنشاخصرا باغ ه ار ریب توان ها میداشتند که در میان آن

( 166: 1378) شد کـه تـا زمـان  ـابر  انصـار      آن مشخص می ۀچهار برج کبوتر در چهارگوش
قتـ تی از حصـار    (78: 1357) . در زمان هنرفـر (1)نقشۀ ش ارۀ  (195: 1712، ک پفرو ود داشت )

                                                           

1. Cornelis de Bruyn. 

2. Vardanes Uzukjian. 

3  . Victoria and Albert Museum. 
 است.ق ر ( ترسیم کرده 1280ـGodfrey Vigne( )1216این نقاشی را گادفر  ویگن ) .4
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شواهد انـدکی از آن   ونامیدند باقی بود می عباسیی که آن را دیوار شاهغربی شامل دیوارها  گل
پروندۀ ثبتـی  ) استثبت شده «شرقی باغ ه ار ریبغربی و  نوبدو برج  نوب»ثبتی  ۀدر پروند

ـ    (. دو برج 19/08/1354مورخ  1698 ۀبه ش اراثر  ب، مذکور به عنوان تنهـا شـواهد بـاغ ه ار ری
ویر هـوایی  اتصـ و در  و ـود دارنـد   ،دانشگاه اصفهان و دیگر  در میدانی به ه ـین نـاز  یکی در 

هـا  آن  و  ـو  هـا  داخلـی   بند تقتیم و باغ ۀمحدود سی و چهل خورشید ، ۀمربوط به ده
که طـرح آن در نقاشـی   عالوه شواهد  از سردر باغ هب .به خوبی مشخص استشاه از  له ماد 

 ها : میان صفحه1854) یوزوکچیان( و پس از آن 131ـ130ها  : میان صفحه1732ن )دو بروی
سفانه بـدون  أبه دست آمد که مت در ع لیات ساخت ایتتگاه مترو شریعتی ،است( ثبت شده48ـ47

 مـورخ  ایـران  ۀه راه آثار دیگر  در زمان ساخت خط یک مترو تخریب شد )روزنام ،تو ه به آن
 (.1388اردیبهشت  8مورخ   م آنالیناز؛  1385آبان  18
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و کاخ  کوه توصیفات محدود به فضاها  دامنۀ ۀع د ،که دیده شد در دورۀ صفو  رطوه ان
ب اشت مطلا ندتخت سلی ان شده بود و از ساختارها  قلعه که در این دوران اه یت سابق ر

 ۀاز بقایا  قلع ، انصی  تخت سلیبعد از تو( 196: 1712)ک پفر فقط است. زیاد  گفته نشده
ر آثا، هانیدهش طبق  (119 /8: 1811)  کوه ناز برده و شاردن ها  آن بر باالقدی ی و ویرانه

 نگ،  رایطش در مردز که دانتتهپنج و شش ق ر   قرن حوادث بهط مربو را دژقلعۀ شاه
 کردند.یمخبررسانی  دشت ساکنان به آتش با و برده آنجا به را خود داراییو  بتتگان
 

  شدهی شناساییهاچشمهو  هاپناهگاهو  وساز در کوه صفهشواهد ساخت. 4
( 50ــ 21: 1971)کتـاب ارزشـ ند میناسـیان     ،بیش از ه ه ،مانده در قلعهآثار مع ار  باقی رۀدربا

ا  و نقشهکند د را ثبت شواه زت ا ،ها  میدانیقابل ذکر است که نویتنده تال  کرده با بررسی
قلعـۀ  هـایی از ارگ مرکـ     بخـش  خورشید  1394و 1383. در سال 1از پراکندگی آثار ارائه دهد

                                                           

 نـاب  او از  و قبـل  (1379) یـار زمـان مهر هـم  یناسـیان، است. عـالوه بـر م  چاپ شدهو  کتاب   در ابتدا و انتها یناسیانم  هانقشه .1
( 187ــ 165: 1381)زنـد    عفـر  یشانو پس از ا( 116ـ112: 1384شیراز  اصفهانی ) ییو ه ا( 95ـ92: 1386؛ ه ان، 62ـ61: 1376)

 .دهدن میرا نشا هز کوه و قلعاپراکنده  یمطالب ،مناب  مرتبط با اصفهان ی. بررساندبه دست دادهدژ شاه ۀاز قلع یفاتیتوص
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شـواهد   شـد و کـاو    ،متـر قـرار دارد   20تـا   15و عرض  150ا  به طول که رو  صفهدژ شاه
ت آن انجـاز و  بخشـی از مطالعـا  تنها ینات بنا و وسایل روزمره به دست آمد که ئارزش ند  از ت 
ـ   و ساسـانی  ۀدر سه دور براین اساس  انـد معرفـی شـده  اسـالمی و دوران سـلجوقی    ۀقـرون اولی

 .1(با سرپرست کاو    نویتندهگفتگو؛ 1395و  1386سعید ، ؛ 1387کری یان، )
ها  رنده در ت از بخشها  نگامعرفی کرده، در بررسی در کوه صفه عالوه بر آنچه میناسیان

آثـار دیـوار در    شاسایی شد. ع دۀ این مـوارد شـامل   شواهد دیگر  ،ها  مختل  آنکوه و  بهه
شـ الی   ۀچین در پنج قت ت در دامنـ ها  سنگهایی از ردی چهار محل منتهی به قلعه و نشانه

عه است )عکـس شـ ارۀ   یا پی دیوارها  قلها  ارتباطی ساز  راهمربوط به ک احت االً که  است
ـ التلطها  ظلها  معروف به پله. ه چنین پله(2؛ نقشۀ ش ارۀ 8ـ5  ۀان شناسایی شد که به گفت
ن برا  شکار در کوه صفه ایجاد شده بـود. شـواهد ایـن    التلطاظلوآمد رفتمنظور نوردان بهکوه

)عکس ش ارۀ  شودمتر به خط متتقیم دیده می 113در متیر  به طول  غرب کوهآثار، در ش ال
 چین و با ک ـک از مـالت سـاخته   آثار ایجادشده با استفاده از سنگ به دو صورت خشکهت از . 2(9

ه گی برا  مشخص کردن که  هایی از کوه شکل گرفته بودندشده و در موارد  با کندن بخش
 .(3)نقشۀ ش ارۀ  شا بودیک راهگ ۀحریم در عرصه و  وطخط

شـ ارۀ  د ) دول شدر کوه مشخص  چش ه 14پناهگاه و  14محل شده، ها  انجازدر بررسی
شـ الی و غربـی کـوه یعنـی      و در قت ت شرقی ،شدهغارها  شناسایی (.3)نقشۀ ش ارۀ  (2و  1

هـا اشـراف   انـد کـه از طریـق آن   مشرف به شهرها  اصفهان و ارتفاعات شرق و غرب واق  شده
بـه دسـت   ها  طبیعـی کـوه   است. شکافها  اطراف و ود داشتهو رستاق کاملی بر رستاق  ی

از شـده بودنـد و در مواقـ  لـ وز      گاه و محل دیدبانی تبدیلو به مخفی ساکنان توسعه پیدا کرده
بدون تغییر نداشتند، ها   نوبی کوه که چنین موقعیتی شکاف ،. برخالف آنشدمیاستفاده ها آن

ییـد  بـر اه یـت    أو خود تاست  پذیراند که با تو ه به شرایط توپوگرافیکی کوه تو یهباقی مانده
دیگر  ،از غار داالن که به آن اشاره شدغیر از ن. بهستهاک تر بخش  نوبی نتبت به دیگر بخش

 رۀ. دربـا 3انـد کـرده گـذار   نوردان نـاز کوهرا ها و تعداد  از آنندارند اسامی غارها شواهد تاریخی 

                                                           

قلعـه را    سـاختارها  ۀ ـ ه د خورشی 1347قلعه به سال  یدبود که در بازد( 283: 1386) یلیو یترپ ۀبرخالف گفت یجنتا ینا .1
 است.دوره دانتته یکو مربوط به  یکتان

ـ انواس  انورا یتتزبرا   یمحل قابل تو ه ،مناسب یطشرا و صفه کوه دلیل و ود به اصفهان  نوبی بخش. 2 ـ بـوده و   یو وحشـ  ین اهل ه ب
ـند اسـت هشدیمشاهده م یحوال یناز   له پلنگ در ا یواناتیح  ،تا اواخر دوران پهلو ،سالنوردان کهننقل از کوه ـنا     . در س د مربـوط بـه اس

 (.629 ۀش ار سند: 1397 کشانی و ستوده،است )در کوه داده گخبر از شکار او در کوه صفه و حضور پازن و پلن ،التلطانظل
نـوردان در  کـوه سـت  بـه د دو  ب رگ هر یواربدون ناز در کنار د یگر و د « اماسه»به ناز  یکی یگردو غار د ین،عالوه بر ا .3

 اند.شده یجادکوه ا
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ـ د ها  کوه صـفه ، مابقی چش هچش هو هفت توتی ۀغیر از دو چش به ،مناب  آب شـ الی   ۀر دامن
ها در چند محـل اقـداز بـه    اند و در قت ت  نوبی نی  با ایجاد بند در متیر سیالبکوه واق  شده
 (.46ـ45و  36ـ34: 1971میناسیان، آب کرده بودند ) ۀاستفاده و ذخیر

 

 
 

تـرین پناهگـاه محتـوب    بـ رگ ، «غار قنبر»پناهگاه معروف به  ،ها  کوه صفهدر میان پناهگاه
بیش از دیگر غارها  کوه صفه است. این غار بـه طـول تقریبـاً     ،شود و تغییرات ایجادشده در آنمی
شـ الی کـوه صـفه و انـدکی بـه سـ ت غـرب واقـ           ۀمتر در  بهـ  70/6و پهنا   20ارتفاس  و 45
 80 متر و ابعـاد  10ونل مدور به طول ناگ یر باید از ت ،(. در متیر غار45ـ42: 1971میناسیان، ) استشده
ـ  است  سازدستکه برخالف گفتۀ میناسیان کامالً متر سانتی 85در  غـار   ۀعبور کرد تا به پـایین دهان
 ،غار، اشـراف کـاملی بـه دشـت اصـفهان و ـود دارد       ۀ. از پایین دهن1(11و  10)عکس ش ارۀ  رسید

                                                           

 .شوددیده می اها  یدر برخ  کارباشد و شواهد چکش یعیطب تواندیاما با تو ه به فرز آن ن  ،هدانتت یعیتونل را طب یناسیانم .1
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از عبـور از تونـل و طـی    پـس  شـود.  خوبی از آن دیـده مـی   به علی منارو  که متجد  ام طور به
و آشـنایی  نیاز به تجهی ات  ،شود که برا  صعود به غارغار ن ایان می ۀدهن ،متر 180متافت حدود 

هـا   متر با شواهد زیتت از قبیـل سـفال   40فضا  به طول بیش از غار، داخل نورد  است. کوه با
طبقه کرند و در انتها به صورت دوه و تغییرات ایجادشده در دیوارۀ کوه و فضاها  مع ار  دستذخیر

رهبـران   ۀتوانتت مورد استفادمحل مناسبی بود که می . غار قنبر(12است )عکس ش ارۀ ایجاد شده
، که در منـاب  مختلـ  از   ه قرار گیردبویآلحکومت ویژه قبل از رو  کار آمدن به ،مخالفان حکومت

 (. 306ـ303و  281ـ280و  256 :1390ال لک طوسی، خوا ه نظاز)قابل ردیابی است  سیرال لوک  له 
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 حریم منظری کوه صفهو نگارش ضوابط محدوده . رهیافت برای تعیین 5

هـا   وده با دیگر ارتفاعات و بخـش با تو ه به اه یت آثار تاریخی کوه صفه و ارتباطی که این محد
گانه، به موضوس نظیر ملی در کنار حریم سهشهر اصفهان داشته، الزز است در حفاظت از این اثر بی

راسـتا و  ها  درگیر در مـدیریت شـهر، هـم   ها  سازمانحریم منظر اه یت داده شود و ت از فعالیت
بـا  بایتتی دژ یم منظر  کوه صفه و قلعۀ شاهحر. 1ه اهنگ با سازمان میراث فرهنگی صورت پذیرد

ـ رود و ارتفاعات مرتبط با کـوه صـفه     زاینده ۀیعنی رودخانـ ها  طبیعی و تاریخی تو ه به شاخصه
رود که به درستی در نظـر  زاینده ۀاز ش ال به درتوان محدوده را میین ترتیب دد. بودر نظر گرفته ش

س ارتفاعـات  أالـر شد و از س ت  نوب بـه خـط  ظر گرفته میقدما شروس کوه صفه از  نوب آن در ن
ـ    کوه ماهرشته مین امنیـت  أدشت که هر دو مج وعه کوه با آثار ایجادشـده در آن نقـش بـارز  در ت

توانـد  مـی  در سـ ت شـرق و غـرب   منظـر  . حریم کرداند، محدود مداخل ورود به اصفهان را داشته
 و غرب اصفهان یعنی کـوه دسـتگرد  ره و ارتفاعات  نوببه اراضی ه ارد ،ا منطبق با عوارض  اده

. دداکه ه گی با کوه صفه مج وعه واحد  را تشکیل مـی تعیین شود کوه سفید و کوه تخت رستم 
سـاز حضـور پررنـگ    ها  خاص را رقم زده که زمینـه بخشی از ویژگی ،این بتتر محیطی و طبیعی

                                                           

 است.هرار نگرفتتو ه ق مورد یگفرهن یراثسازمان م ها میدر بخش ثبت عرصه و حر  از نظر ادارمبحث حریم منظر تا کنون  .1
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شـهرها  اصـلی اصـفهان در     ،که بـه مـدد آن  ر طوبه شد،اصفهان در تاریخ ایران و  هان اسالز 
هـا و روسـتاها    بـه ه ـراه حومـه   ـ یهودیـه     ،یعنی  ی، قه، مـاربین ـ دوران قبل و بعد از اسالز  

در این محدوده کـه  . واضح است تشکل گرف ،ها در مناب  متعدد تاریخی آمدهارزش ند  که ناز آن
و وا د ارز  دیگر  نیـ  و ـود دارد کـه بایتـتی      شود، آثار ثبتیه ار هکتار بالغ می24به بیش از 
 ۀحال هر یک از آثار مـذکور دارا  حـریم و ضـوابط ویـژ    درعینها صادق باشد. کنونی بر آنضوابط 

گونه که از ماهیت ضوابط حریم منظـر  ه ان .شودمیاعالز  خود نی  هتتند که اعالز شده یا متعاقباً
ها  متئول، خـود  و به صورتی نوشته شود که دیگر نهاد مدنظر است، قوانین بایتتی به شکلی کلی

حفظ پیوستگی میان را موظ  به حفظ حداکثر  میراث فرهنگی بدانند. بر این اساس، هدف اصلی، 
ـ    تـاریخی و طبیعـی  ـ    هـا  فرهنگـی  رود و ه چنـین حفـظ ارز   زاینده ۀدشت و رودخان و کوه

 است.کوه اندازها  طبیعی با تو ه به چشم ،محیطیزیتت
 

در کوه صفه گانه سهحریم عرصه و . رهیافت برای تعیین خطوط و نگارش ضوابط 6

 (3)نقشۀ شمارۀ 
دربارۀ عرصۀ اثر، منطبق با قوانین مو ود در دفتر حرائم وزارت میراث فرهنگی، گردشگر  و صنای  

شـود. ازآنجاکـه   یآثار دیدنی( به عنوان عرصه پیشنهاد مها  عرصهدستی، بقایا  مع ار  مو ود )
دژ، و ـود  گیـر  شـاه  شناسی قبل از دورۀ سـلجوقی و شـکل  بنا بر مناب  مکتوب و مطالعات باستان

وسـاز  شـد محـرز اسـت، بخـش زیـاد  از سـاخت      آثار  در این بخش که به ناز دزکوه نامیده مـی 
دارد. به ه ین سـبب   شناسیایجادشده در کوه زیر زمین مدفون شده و نیاز به انجاز مطالعات باستان

شده، ترسیم و بـرا  آن  ها  مع ار  شناساییبایتتی محدودۀ حریم در ۀ یک به وسعت ت از لکه
ا  باشـد  . عالوه بر این، ضوابط بایتتی بـه گونـه  1ا  از  نس عرصه تعیین شودگیرانهقوانین سخت

پا  ضوابطی داشته باشند که برا  شناسی مدفون در زیر زمین اعتبار خود را همها  باستانکه داده
متـر   1700بخش اعظ ی از کوه صفه از ارتفاس حـدود  در ۀ یک، حریم شود. آثار مع ار  نوشته می
که مداخالت شهر  به شدت آنچه در شـهر بـا    شودمیشامل متر را  2300تا باالترین ارتفاس حدود 

هـا   فعالیـت  ۀور  در راسـتا  توسـع  انجـاز امـ   ،اقـداز یگانـه  شـود و  آن موا ه هتتیم دیده ن ـی 
. این موضوس، موقعیت و فرصت مناسبی را برا  سـازمان میـراث فرهنگـی فـراهم     گردشگر  است

دخالت و نفوذ خـود را بـه منظـور فهـم بخشـی از تـاریخ        ۀزمین ،آورد تا با تو ه به اه یت محلمی

                                                           

 گـران، یاللـه و د ) رفـت مصـوب انجـاز گ    هـا و مشابه ن ونه یراثوزارت م یمکارشناسان ثبت و حرا  مهم با ه فکر ینا .1
ـ شـرح خـدمات   » دسـتورالع ل  ؛«...غار ت ت ان یو ضوابط حفاظت یمعرصه و حر ۀمحدود»ۀ قش؛ نتایبزاده، ؛ رحیم1390   راب
 «.یعیطب یخیثار تارآ یمحر یینتع
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ناپذیر  که کوه در بیتت برانها   د  و  از   له ختارت اصفهان در این محوطه اف ایش دهد.
سال اخیر متح ل شده، حضور انبوه گردشگر و ایجاد تأسیتات  دید بدون تو ه به متـائل میـراث   

 شده مورد تو ه  د  قرار گیرد.بایتتی در ضوابط تهیهفرهنگی بوده که می
دوز  ۀر ـ حـریم د شود پیشنهاد می «پرستاقارب»و  «شهدا  صفه» ب رگراهبا تو ه به احداث 

تـا خـط   اه نقطۀ مرک   ب رگـر د که بخش داخلی حدفاصل وتقتیم ش یبه دو بخش داخلی و بیرون
 ۀریم در حب رگراه به س ت شرق و ش ال تا خط نقطۀ مرک   یک و بخش خار ی از  ۀحریم در 

ه تر  داشـت واضح است قوانین بخش داخلی حریم در ۀ دوز بایتتی حتاسیت بیشـ  سه خواهد بود.
شناسی در بخـش  ها  زیتتی مناسب در این محدوده باید مطالعات باستاناما به دلیل شاخصباشد، 

د. وسـاز و گـودبردار  بـا  ـدیت دنبـال شـو      بیرونی حریم در ۀ دوز، قبل از توسعۀ شهر ، ساخت
تالف کی یا محلی که اخـ متیرها  خا و ها  فرعیبا استفاده از راهخطوط ترسی ی در دیگر  هات 

هـا  احـداثی و   تفاس سـاخت ان شود. موضوس ارهاست ترسیم در کوه مشهودتر از سایر قت تارتفاس 
 ور ـۀ دوز  دخالتی که در منظر کوه صفه خواهند داشت، مقولۀ مهم دیگر  اسـت کـه در حـریم د   

ـ اراضی ارتش  ۀحریم در داخل محدود ۀبخشی از محدودسوز بایتتی به آن پرداخت.  ه کـ رار دارد ق
ی  رهنگی، صـنا الزز است سازمان میراث فعلت تخلیه و خروج از آن است. به ه ین  ارتش در حال

ه در حـدود  کـ شناسایی شواهد احت الی آثار باستانی در این محدوده درخصوص دستی و گردشگر  
هـا   خت انو ه چنین شناسایی و ثبت سـا یکصد سال ک ترین می ان مداخله در آن صورت گرفته 

م در ۀ ترین شاخص در حریمهم اقداز کند.نظر فرهنگی اه یت زیاد  دارند  مربوط به ارتش که از
د  مبـا ـ تـاریخی در     هـا  طبیعـی  یکی از شاخصدژ به مثابۀ سوز، تأکید بر کوه صفه و قلعۀ شاه
رود  وویـژه ب رگـراه   بـه  ،انداز آن از سایر مناطقچشماست؛ بنابراین ورود  شهر و هویت اصفهان 

 د.قرار گیر در این حریم مورد تو هشهر تا ب رگراه شهدا  صفه، بایتتی اهانشهر حدفاصل سپ
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 . نتیجه7
ها  شاخص آثار در کنار انتخاب عواملی کـه  در مطالعۀ اخیر تال  شد تا فهم وسعت پراکندگی و دوره

سـفانه  أمت ی شـود. بایتتی در تعیین عرصه و حریم برا  حفاظت حداکثر  اثر مدنظر قرار گیرند بررسـ 
امـا نبـود مطالعـات     شـد، شناسی در این محدوده بیش از پنج دهـه پـیش آغـاز    شروس مطالعات باستان

هـا   سهم مه ی در حوادث مربوط بـه شـهر در دوران  ـ که بخش  این منتجم، مان  شناخت کافی از 
حـریم   و رصـه تعیین محدوده و ضوابط ع است. بر ه ین اساس، ضرورتشده ـ  مختل  تاریخی داشته

شناخت و حفاظـت از آن  با هدف یک سند ملی حقوقی تهیه گانه و حریم منظر کوه صفه به منظور سه
مصادف با رشد شهر و پرداخـت   ،اخیر ۀ. نبود چنین سند  در طول چند دهبایتتی در اولویت قرار گیرد

. ایـن امـر   اسـت شدهجر گردشگر  را منبعد  نگاه تکشهر  و  ۀگتیختلجاز ۀزیاد، توسع  هاه ینه
میـراث طبیعـی کـوه را     ،عالوه بر صدمات زیاد  که بر شواهد مو ود و مدفون در زیر زمین وارد آورد

شـرایط   ،تـاریخی  ـ   میراث طبیعـی در  ایگاه است. کوه صفه و آثار ایجادشده در آن دچار نقصان کرده
نظور  لـوگیر  از تخریـب بـیش از    د، به مآمحفاظتی خاص خود را دارد و با شناختی که از آن حاصل 

ابالغ و بر  و تهیه ،بایتتی خطوط عرصه و حریم ،بدون پیوست میراث فرهنگی یهایحد و ا را  طرح
هـا   ها و قابلیـت ارز  ،محدوده ۀض ن متتندنگار  اولیدر این مطالعه، حتن انجاز آن نظارت شود. 

  متناسب با حیات پایدار منطقه در آن شـکل بگیـرد.   اروند توسعهپیشنهاد شد تا آن شناسایی و  ۀبالقو
کاخ تخت سلی ان و عناصـر   و دژشناختی نشان داد که قلعۀ شاهها  باستانمطالعات تاریخی و بررسی

نقـش  ویژه دوران دیل ی ـ سلجوقی و دورۀ صـفو ،   به ،در ت از دوران اسالمیکم دست ،هاآن ۀپیوست
شـناخت درسـت از   در نتیجـه  اند و ها و مراک    عیتی اصفهان داشتهپررنگی در حوادث مرتبط با شهر

بنـا بـر منـاب      ،که دیده شد گونهاست. ه ان ها  مشابهاین مج وعه و ن ونهمتتل ز فهم  ،تاریخ شهر
گرفتـه و بناهـا    مـی  شناسـیم را در بـر  تر از آنچه امروز میا  بتیار وسی کوه صفه محدوده ،تاریخی

ایـن  انـد.  ها محو شـده شواهد احت الی آن ۀها  اخیر ع در آن احداث شده بود که در توسعهمتعدد  د
ا  کـه در اوج قـدرت دورۀ سـلجوقی در    وساز مفصل و شاهانهدژ و ساختموضوس درخصوص قلعۀ شاه

 وآمد نخبگان به این مکان، اه یت بتـیار  بـه  شده و رفتآن صورت گرفت، در کنار کارکردها  گفته
 ،خطـوط پیشـنهاد    ،هـا  بیشـتر  طبیعتاً با انجاز بررسـی آن داد که امروزه اطالس زیاد  از آن نداریم. 

 ،درسـت آثـار باشـد    ۀحفاظت و عرض ۀکه اولویت و دغدغروز شدن دارد و درصورتیامکان اصالح و به
هـا و دیگـر   راهاما در پیشنهاد کنونی تال  شـد تـا بـا اسـتفاده از ب رگـ      هتت،امکان بازنگر  در آن 

 ،الـرأس یـا محـل شـروس دامنـۀ کـوه      منطبق با عوارض طبیعی در خـط و نی  ها  اصلی و فرعی  اده
 ۀعرصـه طبـق توصـی    ۀد. محـدود شو پیشنهاد هاحریمکه قوانین ادار  نی  بر آن تأکید دارند، محدوده 

مانـده و  آثـار بـاقی   هایی شـد کـه شـواهد   محدود به بخش ،دفتر ثبت و حرائم سازمان میراث فرهنگی
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ذکـر   یک بنـدهایی  ۀدر حریم در  ،بینی استها  زیرین قابل پیشازآنجاکه و ود آثار مدفون در الیه
گرفته در این محوطه امکان ثبت اثـر در  مداخالت صورتدانیم که میتا این مهم مدنظر قرار گیرد.  شد

شناسی در ایـن بخـش   العات میدانی باستاناما با انجاز مط ،استفهرست میراث  هانی را از دست داده
و شهر اصـفهان  توان درک درستی از محوطه می ،مختل  تاریخیها  دورهاز شهر و شناسایی شواهد 

 .1آوردرا فراهم 

 منابع
 ،الثۀالطبعۀ الثالثامن،  ال جلد  ،ع ر عبدالتالز تدمر یق، تحقیخالتار یالکامل ف، 2001 ،اثیر، ع الدینابن
 ی.دارالکتاب العرب یروت،ب
 .ح زبنادار  یروت،ب الج ء االول،، خلدونابن یخالعبر تارعبدالرح ان بن مح د،  ید، ابوز2003خلدون، ابن
 یدن.آمدروز، ل یح، تصحدمشق یختار یلذ، 1908 ی،قالنتابن

 یۀتحش و یح، تصحاالصفهان ی تعر ینص   هان ف، 1340بن مح درضا،   مح دمهد ی،ارباب اصفهان
 یرکبیر.ام با ه کار  أییدمنوچهر ستوده، ت

 یرکبیر.، امتهران، 2 لد افشار،  یرجا یح، تصحیعباس  آراعالم یختار، 1382ترک ان،  یکاسکندرب
و  یعـی طب یـا  راف غ ،اصـفهان  یختارخان، یمخان پتر مح دابراهینحت یرزا، م1342 ی،اصفهان یلدارتحو

 .چهر ستوده، تهران، دانشگاه تهران، به کوشش منوو آمار اصناف شهر یانتان
، مشـعل بـا   اصـفهان   ،مظاهر ید  ش یقو تعل یحو تصح یب، ترتاصفهان یختار ،1378  ،انصار   ابر

 ی.شرکت به  ه کار
 .، تهران، آناز اسالز یشاصفهان پ، 1381رضا، یزند، عل  عفر

 ی.رهنگف یراثسازمان م تهران، یاضی،، به کوشش مح درضا راالصفهان، 1376 ی،علیدسیر ناب، م
عصـار، اصـفهان،   پور رضـوان  یحو تصـح  ین، تـدو اصفهان یخیتار یۀآثار و ابن، 1386 ، ــــــــــــــــ

 .اصفهان  شهردار
 ی،ش تـ یرم یم، بـه کوشـش مـر   یۀالتـلجوق  یۀالحکا یف ۀالعراض، 1388مح د بن نظاز،  ی د ، ینیحت

 .موقوفات دکتر مح ود افشار یادتهران، بن
، یۀوقال لـوک التـلج  واخبار االمراء  یف یخزبدۀ التواربن ناصر،  یابوالحتن عل ین، صدرالد1980 ،ینیحت

 .متکو یاتوف،بون یاءالدینض یقتعل
 .تهران، نگاه ی،عالمدکتر مح د است یح، تصحیر ال لوک، سیحتن بن عل، 1390 ی،طوس ال لکنظازخوا ه 
مح د اقبال، با  یحو تصح ی، به سعالتّرور یۀلصّدور و آراحۀ ا، 1364 ی ان،بن سل یمح د بن عل  ،راوند

                                                           

برانگیـ  ایشـان   ها  مجدانـه و تحتـین  زیتت که پیگیر میراث فرهنگی و محیط ۀفعال حوز ،در پایان از  ناب آقا  احتان رعنایی .1

 ،خـانم زینـب هـاد     د و سرکارشهایی از ضوابط مذکور با ک ک ایشان تک یل دژ بود و بخشقلعه شاه ۀپروند پیشنهاداصلی برا   ۀبهان

ر وزارت میـراث  کارشناسان محترز دفتر ثبت آثـا  طورنه یو  ها ه کار  کردندنقشه ۀکه در تهی ،شناسیباستان ۀرشت دانشجو  دکتر 

 ارز.ک ال تشکر را دویژه  ناب آقا  ح ید یگانگی، متئول بخش حرایم دفتر ثبت، فرهنگی، صنای  دستی و گردشگر ، به
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 یرکبیر.تهران، ام ینو ،م یمجتب یحاتتوض
 زنگر و نهـر سـو  ۀشـادروان و چشـ    یمثبت عرصه و حر یشنهاد گ ار  پ»تا، یزاده، مح درضا، بیمرح

 ، منتشرنشده.«رقط
 و نوسـاز   انسـازم  آرشـیو  ،«دژشـاه  قلعـۀ  کـاو   فصـل  اولینگ ار  »، 1386 فریبا، انارکی، سعید 

 منتشرنشده. اصفهان، شهردار  بهتاز 
 اسـتان  فرهنگی میراث کلاداره آرشیو، «دژشاه قلعۀ کاو  فصل دومینگ ار  » ،1395ـــــــــــــ، 
 منتشرنشده. اصفهان،

وره اصـفهان و  مشرف بر مرک  خ یقالس کوهتتان ۀشبک»، 1398بهار و تابتتان  ی،عل ی،اصفهان یشجاع
 .152ـ133 ، صص1 ۀ، ش ار11 ۀ، دوریمطالعات باستانشناس، «اصفهان یدارپا یاتها در حقش آنن
 یح، تصـح یمابـراه  ابوحامد مح د بن ۀسلجوقنام یلسلجوقنامه به انض از ذ، 1390 یشابور ،ن یرالدینظه

 یر.چاپ اول، تهران، اساط ی،افشار و مح د رمضان یلاس اع یرزام
 وارمینتتر، گیب.، به کوشش مورتنن، سلجوقنامه، 2004 یشابور ،ن یرالدینظه
 .69ـ66، صص 12 ۀ، ش ارفرهنگ اصفهان، «کوه صفه یۀو ه تت » ،1378اهلل، تابتتان احتان یدس ی ی،عظ

ـ  بن مح ـد،  یاختصار الفتح بن علسلجوق، دولۀ آل یختار، 1980 ی،اصفهان ینع ادالد  ی،اصـفهان   داربن
 یدۀ.داراالفاق الجد یروت،ب
 مراد بن عبـدالرح ان،  مح د ۀ، تر  آثار البالد و اخبار العباد، 1371بن مح د بن مح ود،  یازکر ینی،ق و

 .تهران، دانشگاه تهران لد دوز،   ،مح د شاه راد یحتصح
 .الصادر داریروت، ، بآثار البالد و اخبار العبادتا، ی بـــــ، 
 ـ   کـاخ   گـار و گاهن  کـاربر  یینتع»، 1387 ر ،انا فریبا سعید    واح دی عباسعل و حتن ی یان،کر

 ینتـان او علـوز   یـات ادب ۀدانشـکد ، «شناسـانه باستان یاتحفر یجشاهدژ اصفهان با استناد به نتا ۀقلع
 .110ـ79 ، صص186 ۀ، ش اردانشگاه تهران

 اصـفهان، ، التـلطان ظـل  یواند یخیاسناد تار یفهرست ا  ال ،1397 ،و مولود ستوده مح درضا کشانی،
 اصفهان. شهردار  ورزشی، ا ت اعی، فرهنگی، سازمان

 ۀاز دور یخیو تـار  یعـی طب ۀدر گتـتر  یشـابور شـهر کهـن ن   ۀپهنگ ار  »، 1390 یگران،و د یدهها ،الله
  نظرم یمحر و یشابورآثار شهر کهن ن ۀمج وع یم، گ ار  ثبت عرصه و حر«قا ار ۀتا دور یساسان
 ، منتشرنشده.آن
 .ناصفها  شهردار یحیو تفر ی، اصفهان، سازمان رفاهدز کجاستشاه، 1379مح د،  یار،مهر
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 یستد ی صنا یهنگفر یراثدر سازمان م یبباغ ه ار ر یو  نوب شرق ی نوب غرب  هابرج یثبت ۀپروند
 .19/08/1354مورخ  1698 ۀکشور به ش ار  و گردشگر

ورخ مـ  14280 ۀکشور به ش ار  رو گردشگ یدست ی صنا ی،فرهنگ یراثدژ در سازمان مشاه یبتث ۀپروند
9/11/1384. 

  هـا هـا و عرصـه  مج وعـه  بناهـا،  «یعـی طب یخیآثار تـار  یمحر یینتع  شرح خدمات برا»دستورالع ل 
 ی، صنای  دستی و گردشگر .فرهنگ یراثسازمان م یخی،تار
 ۀقلعـ  ۀمحوطـ  ی،سـ آقـا قلعـه  یلاسـ اع  ۀغار ت ت ان، مقبـر  یضوابط حفاظت و یمعرصه و حر ۀمحدود ۀنقش

 یه.روماشهرستان  ی،غربیجانت ت ان(، استان آذربا ۀآقا )مج وعیلاس اع یسنگ  هاآقا و دخ هیلاس اع
 .1399به ن  26تاریخ دسترسی  8/2/88 م آنالین، ؛  از20: 85آبان  18ایران،  ۀروزنام
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