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1. Introduction

Soleyman Castle is mentioned in written sources of the Islamic era
and is very important in the modern culture of the people of Halilrud.
due to this importance, false stories and information about this castle
have been formed among the people of the region. Therefore, research
on Soleyman Castle and its function will lead to a revision of the
views that have already been presented without scientific evidence
and reasons.
In this article, an attempt has been made to discuss a historical
monument, while analyzing this important work, to examine a corner
of the dark corners of the region's history. This article, which is a
monograph on Suleyman Castle, consists of two general sections; In
the first part, this important castle is described and in the second part,
historical texts are examined. Although they only mention the name of
this castle, they are very important because they have hidden points
that without them, it will not be possible to understand exactly what
this monument is.
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2. Methodology

This research is basic research in terms of the nature of research and
historical in terms of the type of research. The information of this
article is collected by field and library methods and the method of
using the data is descriptive-analytical. In this article, first, the
appearance of the castle is discussed and elements such as the
topographic features of the mountain on which the castle is located,
architectural works, etc. are described and spatially analyzed. Then,
the data of historical texts are analyzed.
3.Discussion
Location

Soleyman Castle is located in the southwest of Jiroft, on top of a
single mountain of the same name, at the southern end of the western
mountain range of Jiroft called Mata, and can only be reached from a
difficult route. Despite the low height of this mountain compared to
the northern peaks of the Bahr-e-Asman mountain range, it has a
complete view and control over the Jiroft plain, and this mountain
itself can be seen from very far distances and from four directions.
There is only one way to reach the surface of Solomon Castle from
the northeast (Photo 4) and access to this castle from other directions
is impossible. Mount Solomon's Castle minus the north side, which
has a relatively gentle slope, can be likened to a rectangular cube, of
course, on two floors with a sloping head. The height of the mountain
from the ground level to the second level floor is approximately 150
meters and from the second level floor to the highest part of the
mountain is estimated at about 110 meters (Photo 6). In fact, it seems
that the most important part of the castle is the strip that exists in the
eastern part of the mountain. There is no other structure on the surface
of this strip except 12 water storage ponds. Access to the mountain
level on which the castle is built is possible only from one point and
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one route. To do this, you have to walk the entire eastern side of the
mountain - which is about 550 meters - around the southern end of the
mountain and reach a very narrow gap in the mountain wall.
Contrary to expectations, the surface of the castle is very steep and
has a very steep slope to the east. At this level, no other construction
can be seen except for two artificial and man-made features, one at the
southern end and the other near the northern end, including three
reservoirs. Photo 16 shows the position of these three structures
relative to each other and at the castle level.
Text review: In the texts, this fort is mentioned in two periods of
time, first in the events related to the late Seljuk dynasty of Kerman
and second in the period of Al-Muzaffar. The first reference is made
in the book Bada'i al-Azman by Afzal following the events of 570
AH. At this time, one of the elders of the Seljuk court [named Amir
Mukhlis al-Din Massoud] was angered and sent to Soleyman castle for
imprisonment (Afzal Addin Kermani, 1948, p. 57. Mirzā Mohammad
Ebrahim Khabisi, 2008, p. 456-458).
There are several important points in this reference: First, the castle
was state-owned and administered by the government, at least during
the Seljuk period. Second probably one of its main uses was prison,
sending political prisoners or important prisoners there. The second
period is related to the time of Al-Muzaffar and during this time,
Suleiman's castle was famous for its invincibility and greatness
(Moinuddin Yazdi, 1948, p. 176). During this period, there were
clashes between the rulers of Al-Muzaffar and the Mongol tribes of
Oghan and Jerma, known as the Hazareh of the Mongol tribes (for
these two tribes, see Hafez Abru, 2001, p. 193) - who fled to this fort
and took refuge in it. It took place (Kotobi, 1986, p. 53; Moinuddin
Yazdi, 1947, pp. 187-188; Hafez Abro, 2001, pp. 194-195).
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Analysis
Depending on the location, accessibility, distance from main routes,
distance from settlements and villages, distance from water resources
and the shape and plan of the castle and its spatial facilities. It is not
with a defensive function or control of the path, but according to the
authors, it is a work that was developed in a certain period, probably
during the Seljuk period, with a specific purpose, but later different
groups used it with different purposes. Of course, it is quite acceptable
that other groups have known and used it under any name before this
date, but there is no convincing textual evidence and archaeological
evidence to prove this hypothesis.
There are many mountain castles in different parts of Iran that are
very similar to Suleiman Castle in terms of various conditions such as
distance from settlements and large population centers, difficulty of
access, topographic features, etc., which was used as a prison
according to historical texts. They will be useful, including Qahqaheh
Castle in Ardabil and Alamut Castle in Qazvin, Istkhar Castle in Fars
and Olonjoq Castle in Marand. Alamut Castle apparently served as a
prison in pre- and post-Ismaili periods.
4.Conclusion

Soleyman Castle is one of the most famous mountain castles in
Jiroft and south of Kerman, which is an invincible natural fortress due
to its special shape, location and location on a single all-rock
mountain. But this castle has features such as location, shape, plan,
distance from the road and large settlements, water supply and lack of
vast space facilities that make it unused for a long time and can only
be provided if food and water are provided. The required time spent in
it means that if the castle is besieged by the enemy, the besieged will
not last long.
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Although cultural materials are slightly scattered on the surface of
Soleyman Castle, but due to the similarity of its pottery pieces with
the examples of Sadr Islam to the Middle Ages in the old city of Jiroft
and also based on historical sources, three historical periods can be
considered for this castle: The period before the Seljuks, the period of
the Seljuks and the periods after that. Although the oldest evidence of
the use of this castle dates back to the first centuries AH, but its use in
earlier and even pre-Islamic periods due to its natural features is quite
possible, but it can not be considered its use. In the Seljuk period,
according to a very important reference to the text of Badāye' alAzman written by Afzal al-Din Kermani, this fort had a governmental
function and was probably a prison or at least a prison of certain
people whose natural characteristics of the monumental confirm such
a use. Comparing this castle with several castles in different regions of
Iran, such as Alamot, Qahqahe, Istakhr and Olonjok castles, which are
comparable to Soleyman Castle in different ways and have been used
as prisons based on the texts, strengthens such an assumption. The
third period after the extinction of the Seljuks includes this period in
which the castle seems to have been abandoned and lost its former use
and was used only by various groups that generally fought with the
central government (in Kerman). Considering all the features that have
been enumerated, Soleyman Castle has never been a military,
defensive, orWith the function of controlling important
communication roads.
Keywords: Jiroft, Qaleh-ye Soleyman, Islamic period, Sljuks of
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چکيده
یکی از مهمترین و معروفترین قلعههای جیرفت و حوزۀ هلیلرود ،قلعۀ سلیمان است .این قلعه
در جنوب غربی شهر جیرفت قرار گرفته و از جمله قلعههای کوهستانی است .با وجود شهرت این
قلعه و ذکر نام آن در منابع تاریخی ،پژوهشهای زیادی دربارۀ آن صورت نگرفته و به نظر می-
رسد اطالعاتی که دربارۀ آن وجود دارد چندان قرین صحت نیست .این پژوهش در قالب یک
تکنگاری به این اثر پرداخته و با طرح این پرسش که چه کاربردهایی میتوان برای این اثر طبیعی
ر تاریخی متصوّر شد ،تال کرده از زوایای مختلفی بدان بنگرد .شیوۀگردآوری اطالعات در این
پژوهش میدانی و کتابخانهای است و از شیوۀ تحلیل فضایی و تحلیل محتوای متون استفاده شده
است .بر پایۀ نتایج ،این قلعه ویژگیهایی دارد که با وجود شرایح دفاعی فو العاده نمیتوان آن را
یک قلعۀ مسکونی ،نظامی یا مسکونی یا حتی پادگان نظامی دانست بلکه به نظر میرسددر دورۀ
سلجوقیان برای منظورهای خاصی از جمله برای نگهداری و حبس زندانیان خاص ساخته یا در نظر
گرفته شده است ،اما در دورههای بعد ،پس از فروپاشی سلجوقیان ،این کارکردحکومتی خود را از
دست داده و توسح گروههای مختلف عموما مخالف با حکومتهای وقت استفاده شده است.
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.1مقدّمه
نزدیک به دو دهه است که پژوهشهای جدی باستانشناسی در حوزۀ فرهنگی هلیلرود
آغاز شده و اطالعات اندك اما قابل توجهی از رهگهر این پژوهشها به دست آمده است.
همین اندك اطالعات موجود هم نامتوازن و پراکندهاند زیراحاصل فعالیتهای
باستانشناختی متمرکز ،فراگیر ،مستمر و هدفمند نیستند .چنین وضعیتی باعث شده به بعضی
مقولهها و موضوعات بیشتر توجه شود و بعضی مباحث به کلی فرامو شوند .برای نمونه
دوران پیش از تاریخ منطقه در کانون توجهات قرار گرفته و بیشترین پژوهشها را به خود
اختصاص می دهد و دورۀ بسیار مهم تاریخی و حتی دوران اسالمی به کلی مغفول مانده و
از قلم افتادهاند .برداشتی که از این حجم نامتوازن اطالعات حاصل میشود این است که
حوزۀ فرهنگی هلیلرود تنها در دورههای پیش از تاریخ حائز اهمیت بوده و در دورههای
اسالمی و تاریخی چندان رونق و اهمیتی نداشته است حال آنکه ت ملی در پژوهشهای
مقدماتی صورتگرفته نادرستی این گزاره را نشان میدهد.
دوران اسالمی منطقه ر که با ورود اعراب مسلمان به منطقه در سال  17هجری(طبری،
 .1119 :1739ابناثیر .163 :1786 ،منشی کرمانی)17 :1761 ،آغاز میشود ر بسیار ناشناخته
است و ابهامات بسیاری در بخشهای مختلف آن وجود دارد .در این خصوص دو مسئله
وجود دارد :از یک سو در متون تاریخی و جغرافیای تاریخی چندان ذکری از منطقه نرفته
و موارد ذکر شده هم از حد اشاره و ذکر نام فراتر نمیرود از سوی دیگرآثار و مکانهای
باستانی بسیاری در قسمتهای مختلف منطقه در بررسیهای باستانشناسی شناسایی شده
است که حکایت از رونق و آبادانی این منطقه دارند که از جملۀ میتوان به محوطۀ عظیم
شهر قدیم جیرفت موسوم به دقیانوا (یا کَلِنگی) در نزدیکی شهر امروزی جیرفت با بیش
از  1411هکتار مساحت اشاره کرد که بر اساا شواهد سطحی تمامای به دوران اسالمی تعلق
دارد .همین وضعیت برای دورههای پیش از اسالم نیز صاد است.
این تناقپها لزوم انجام پژوهشهای دامنهدار ،هدفمند و منظم را نشان میدهد و
پژوهش درباره قلعه سلیمان نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ زیرا قلعۀ سلیمان در منابع
مکتوب دوران اسالمی مورد توجه بوده و در فرهنگ امروزی مردمان حوزه هلیلرود نیز
اهمیت زیادی دارد؛ درحالیکه به دلیل همین اهمیت ،داستانها و اطالعات نادرستی دربارۀ
این قلعه در میان مردمان منطقه شکل گرفته است .بنابراین پژوهش درباره قلعه سلیمان و
کارکرد آن به بازنگری نظراتی منجر خواهد شد که پیش از این ،بدون شواهد و دالیل
علمی ارائه شدهاند .در این مقاله تال شده با طرح بحثی در بارۀ یک اثرتاریخی با
رویکردی از جز به کل ضمن تحلیل این اثر مهم گوشهای از زوایای تاریک تاریخ منطقه
را مورد بررسی قرار دهد .این مقاله که یک تکنگاری دربارۀ قلعۀ سلیمان است شامل دو
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بخش کلی است :در بخش نخست به توصیف این قلعۀ مهم پرداخته ودر بخش دیگر متون
تاریخی مورد بررسی قرار گرفتهاند .این متون با وجود این که تنها اشارهای به این قلعه
داشته اند اما اهمیت بسیار زیادی دارندزیرا نکاتی در خود مستتر دارند که بدون توجه به
آنها درك درست چیستی این اثر میسر نخواهد بود.
 .3-3شرح و بيان مسئله

یکی از مسایلی که در مطالعات باستانشناختی حوزۀ فرهنگی هلیلرود مغفول مانده،
قلعههای کوهستانی این حوزه است .توجه به این نکته که بیش از  91درصد منطقۀ موسوم
به حوزۀ هلیلرود کوهستانی است (مطالعات جامع احیا و توسعۀ کشاورزی و منابع طبیعی
حوزۀ آبریز هلیلرود ،بیتا )14 :اهمیت این مهم را نشان میدهد .در این ارتفاعات قلعههای
زیادی وجود دارد که میتوان آنها را به لحا میزان شناخت به سه دسته بخش نمود :الف.
برخی از آنها و در حقیقت مشاهیر آنها به ویژه قلعههای سموران و سلیمان و دختر
جیرفت شناسایی شده و اطالعات مختصری از آنها در دست است .ب .تعدادی در
بررسیهای باستانشناختی شناسایی شدهاند اما تنها موقعیت آنها گزار شده است و هیچ
اطالعاتی از ویژگیهای آنها در دست نیست .ج .تعدادی که روایتهای محلی از وجود
آنها خبر میدهد ،اما در بررسیهای باستانشناسی ،شناسایی و معرفی نشدهاند.
پرواضح است که از این اطالعات پراکنده طرفی نمیتوان بربست و یک بررسی جامع
که تمامی این قلعهها را در برگیرد ،نیاز است .با توجه به اینکه در حال حاضر تمام
قلعههای کوهستانی منطقه شناسایی نشدهاند و جامعۀ آماری کاملی از آنها در دست نیست
هرگونه نتیجهگیری کلی ناقد خواهد بود اما میتوان به طور موردی به این قلعهها
پرداخت .یکی از مهمترین این قلعهها قلعۀ سلیمان جیرفت است که در متون تاریخی نیز نام
آن آمده است .امیرحاجلو و شهسواری در مقالهای با بررسی تعدادی از قلعههای کوهستانی
منطقۀ جیرفت مانند سموران ،سلیمان ،زاخت و ملکآباد و جملی دلفارد این قلعهها را
بخشی از استحکامات دفاع منطقهای دانسته که در حفظ امنیت ساکنان دشت جیرفت در
سدههای میانی جیرفت نقش داشتهاند (امیرحاجلو و شهسواری .)99 :1749 ،نگارندگان اما
پس از بررسیهای بیشتر دریافتند که ایرادهایی اساسی به این دیدگاه وارد است به این
معنی که نمیتوان قلعه سلیمان را بخشی از یک سیستم دفاعی منطقهای بهشمارآورد.
پرسشی که پس از این مطرح میشد این بود که کارکرد قلعه سلیمان جیرفت چه بوده
است؟ از یک سو کوهی که قلعه بر آن واقع شده با وجود فراهم کردن امکانات تدافعی
طبیعی ،به علت شرایح خاص توپوگرافیک فاقد سطح الزم برای استقرار است ،از سوی
دیگر کار عظیمی در این قلعه صورت گرفته و  19آبانبار در آن ساخته شده است.
چگونه میتوان این تناقپ را توضیح داد؟
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.2-3روش پژوهش

این پژوهش از نظر ماهیت تحقیق ،بنیادی و از نظر نوع تحقیق ،تاریخی است .اطالعات
این مقاله با رو میدانی و کتابخانهای گردآوری شده است .رو استفاده از دادهها
توصیفی ر تحلیلی است .در این مقاله نخست به ویژگیهای ظاهری قلعه ر به دلیل اهمیتی
که در تحلیل نهایی دارند ر پرداخته شده و عناصری مانند ویژگیهای توپوگرافیک کوهی
که قلعه بر آن واقع شده ،آثار معماری ساخته شده و  ...توصیف و تحلیل فضایی شدهاست؛
سپس به تحلیل دادههای متون تاریخی تاریخی پرداخته شده است.
.1 -3پيشينة پژوهشی

دربارۀ قالع حوزه هلیلرود ،پژوهشهای اندکی صورت گرفته است .شهسواری()1749
در مقالهای قلعهدختر جیرفت را معرفی کرده است؛ همچنین حاجحسینی و شیخاکبری
( )1749مقالهای با موضوع ردپای فرقۀ اسماعیلیه در قلعه سموران نگاشتهاند .اما تاکنون
هیچ پژوهش مستقلی دربارۀ قلعه سلیمان صورتنگرفته و تنها پژوهش معتبر دربارۀ این
قلعه ،مقالهای است با عنوان «تحلیل سیستم دفاعی ساکنان دشت جیرفت در سدههای
نخست تا میانۀ اسالمی» اثر امیرحاجلو و شهسواری )1749(،که به بررسی تعدادی از
قلعههای کوهستانی منطقۀ جیرفت مانند سموران ،سلیمان ،زاخت و ملکآباد و جملی
دلفارد پرداخته است .عزیزاهلل صفا نیز اشارۀ گهرایی ( )191 :1741به این قلعه دارد.
.2بحث و بررسی
.3-2توصيف
 .3-3-2موقعيت

قلعۀ سلیمان در جنوب غربی شهر جیرفت بر فراز کوهی منفرد به همین نام ،در انتهای
جنوبی رشته کوههای غربی جیرفت موسوم به متا یا مطا ساخته شده و دسترسی به آن تنها
از یک مسیر صعبالعبور امکان پهیر است .با وجود ارتفاع کم این کوه نسبت به قلّههای
شمالی رشته کوه بحرآسمان ،چشمانداز و تسلّح کاملی بر دشت جیرفت دارد و خود این
کوه از فواصل بسیار دور و از چهار جهت دیده میشود (عکس .)1
این کوه در مسیر واقعی تقریبا در  91کیلومتری جنوب غربی شهر جیرفت واقع است.
برای دسترسی به این قلعه باید از جادۀ جیرفت ر بلوك به سمت بلوك [به سوی جنوب]
حرکت کرد ،پس از طی حدودکیلومتر ( 11از محل میدان کهورویه ر انتهای پل قدیم
هلیلرود) در محل روستای کریمآباد پایین ،یک دوراهی وجود دارد که به سمت غرب و
منطقه و روستای جنگلگرگی میرود؛ تقریبا یک کیلومتر اول این جاده آسفالت است.
فاصلۀ حدودا  18کیلومتری میان این دو راهی تا محل قلعه را باید دریک راه خاکی پیمود
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که بخش زیادی از آن سنگالخی ،نیمهکوهستانی و بیراهه است و پر از پیچوخم و
ناهمواری و شیبهای تند ،از طریق این جاده میتوان به حدود  1911متری قلعه رسید .در
این قسمت به دلیل وجود درههای عمیق امکان عبور با خودرو وجود ندارد .با توجه به
راستای شمالی ر جنوبیِ کوهی که قلعه سلیمان بر آن واقع شده ،این محل در مقابل دماغۀ
شمالی کوه مزبور قرار میگیرد.
ارتفاع این کوه منفرد نسبت به دشتهای پیرامونی یا روستای کریمآباد در حدود 961
متر و نسبت به سطح آبهای آزاد  1161متر برآورد میشود .این ارتفاع نسبت به پای خود
کوه در حدود  711متر است.در عکسهای 1و  1مسیر دسترسی به این قلعه از محل
روستای کریمآباد پایین نشان داده شده است .در این عکس چند نکتۀ مهم وجود دارد:
کوهی که قلعه روی آن قرار گرفته ر با وجود قابل رؤیتبودن از دوردست ر در میان
ارتفاعاتی قرار گرفته که دسترسی به آن بسیار دشوار است .در این عکس مشاهده میشود
که تنها یک مسیر نسبتا آسان وجود دارد که با خودرو نیز میتوان آن را پیمود و آن از
شمال و از طریق بستر رودخانه ها است .از طرف جنوب نیز مالروهایی وجود دارد اما هم
دشوارترند و هم طوالنیتر .نکتۀ سومی که این عکس نشان میدهد جدا و منفردبودن این
کوه است که همین عامل با وجود کوتاه بودن آن نسبت به ارتفاعات شمالیتر خود باعث
شده است از کیلومترها دورتر قابل مشاهده باشد.
یک نکتۀ بسیار مهم که باید بر آن ت کید شود این است که قلعۀ سلیمان درواقع
موجودیت جدا و متمایزی از کوهی که این قلعه بر روی قرار گرفته نیست در ادامه بیشتر
در این باره گفته خواهد شد اما در عکس  7این وضعیت نشان داده شده است که کوه
مزبور یک صخرۀ عظیم یکپارچه است که بیش از  111متر ارتفاع و در حدود  791متر
طول [طول شمالی ر جنوبی] دارد .روی این صخرۀ عظیم چند فضای معماری و سازۀ دیگر
به صورت پراکنده ساخته شده که قلعۀ سلیمان را تشکیل میدهند.
 .2-3-2راههای دسترسی

برای دسترسی به سطح قلعۀ سلیمان تنها یک راه از سمت شمالشرقی وجود دارد
(عکس  )9و دسترسی به این قلعه از جهتهای دیگر غیرممکن است .موانع طبیعی
مختصری که در این قسمت وجود دارد مشکل چندانی ایجاد نمیکنند و میتوان با قدری
احتیاط آنها را پشت سر گهاشت .درواقع به همین دلیل است که در این قسمت از کوه
(دامنۀ شمالشرقی) تعدادی حصار نهچندان قوی وجود دارد؛ این حصارها که از جنس
سنگهای رودخانهای و بیشتر بدون مالت یا گاه با مالت گل ساخته شدهاند و نقد
دفاعی کوه را جبران میکنند ،فقح در این ضلع از کوه مشاهده میشوند .این حصارها در
چند سطح و چند الیه قرار گرفتهاند .شمالیترین قسمت این حصارها در فاصلۀ حدود 191
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متری شمال دماغۀ شمالی قلعه قرار گرفته که یک سازۀ نعلی شکل سنگرمانند است که
همچون یک برج دیدهبانی نیز عمل میکرده است .یک نمونه از دیوارهایی که پای قلعه
ساخته شدهاند ،که عموما فروریخته و تنها آواری از آنها برجای مانده ،در عکس  9نشان
داده شده است.
برای درك بهتر چگونگی دسترسی به سطح قلعه باید قدری مفصلتر در بارۀ توپوگرافی
و شکل این کوه سخن گفت .کوه قلعه سلیمان را منهای ضلع شمالی ،که شیب نسبتای
مالیمی دارد میتوان به یک مکعب مستطیل البته در دو طبقه مانند کرد که سر آن پخ
است .این دو طبقه بودن ،بدون هیچ تفاوتی در ساخت و جنس میان این دو بخش ،در
عکس  6به خوبی دیده می شود .ارتفاع کوه از سطح زمین تا کف سطح دوم به طور
تقریبی  191متر و از کف سطح دوم تا بلندترین قسمت کوه در حدود  111متر برآورد
میشود (عکس  .) 6البته این اعداد افزون بر این که تخمینی هستند در فواصل مختلف به
دلیل شکل کوه متغیرند .برای دسترسی به سطح قلعه باید از همین باریکهای استفاده کرد
که میان این دو طبقه قرار گرفته و در حدود  11متر پهنا دارد (عکس.)6
درواقع به نظر میرسد مهمترین قسمت قلعه همین باریکه بوده است .اینباریکه چندان
هموار نیست و هم به سمت جنوب هم به سمت شر شیبدار است به این معنی که به
سمت جنوب رفته رفته ارتفاع افزوده میشود بهگونهایکه اختالف ارتفاع دو انتهای شمالی
و جنوبی این باریکه به حدود  91متر میرسد .همزمان این باریکه به طرف شر و
درحقیقت طرف به پرتگاه نیز شیب تندی دارد .در عکس  3میتوان این شیب نسبتای تند را
مالحظه کرد .بر سطح این باریکه به غیر از  11حوضچۀ ذخیرۀ آب سازۀ دیگری دیده
نمیشود .درواقع آن چه که در قلعه سلیمان به دست انسان ساخته شده به غیر از حصارهای
سادۀ سنگچین این حوضچهها هستند که  11مورد آنها در همین باریکه با بستر سنگی،
حفر شدهاند و سه مورد با مصالحی متفاوت بر سطح کوه ساخته شدهاند .این حوضچهها با
اندازه ها و عمق متفاوت ،پای صخرۀ اصلی و چسبیده به آن جای گرفتهاند (عکس  .)8این
حوضچهها به صورت ردیفی و در امتداد یکدیگر و چسبیده به هم هستند و در میان هر
یک از آنها فقح یک دیوارۀ نهچندان عریپ وجود دارد .در عکس  4یکی از
بزرگترین این حوضچهها را میتوان دید.
 .1-3-2سطح قلعه

دسترسی به سطح کوهی که قلعه بر آن ساخته شده تنها از یک نقطه و یک مسیر
امکان پهیر است .به این منظور بایستی تمام ضلع شرقی کوه را ر که حدود  991متر است ر
پیمود ،انتهای جنوبی کوه را دور زد و به یک شکاف بسیار کمعرض در دیوارۀ کوه رسید.
پیداکردن این شکاف هم کار آسانی نیست .این شکاف در فاصلۀ حدود  99متری منتهاالیه
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جنوبی کوه واقع است .شکل این سوی کوه نیز مانند شکل ضلع شرقی است و کوه دو
طبقه میشود ،در این قسمت نیز یک باریکۀ کوچک وجود دارد که نسبت به باریکۀ شرقی
هم پهنای بسیار کمتری دارد و هم شیب بسیار بیشتری (عکس  .)11از این سمت نیز کوه
قلعه سلیمان کامال آزاد است و یک دره بسیار عمیق منتهی میشود که بیش از  111متر
عمق دارد .همان گونه که گفته شد .برای رسیدن به سطح کوه و بخش اصلی قلعه باید از
یک شکاف یا شیار عمودی گهشت؛ این شکاف بسیار باریک است و تنها یک نفر
میتواند از آن باال برود (عکس  ،)11این شکاف طبیعی است اما شواهد مختصری از کار
دست انسان نیز در آن مشاهده میشود.
این شکاف دسترسی غیر به سطح قلعه را غیرممکن مینماید بهگونهایکه میتوان با
کمترین اسباب دفاعی حتی با قلوهسنگ از ورود یک ارتش پرشمار و قدرتمند به این
سطح در صورت عبور از موانع طبیعی پیشین ،جلوگیری کرد .نمونۀ آن را میتوان در متن
مواهب الهی دید :زمانی که سپاه مظفری به فرماندهی شاه شجاع نهایتا خود را به این سطح
رسانید « دشمنان دفع آن سیل (انتقام را به سنگ باران) پیش آمدند و تسکین آن دریای
آشفته را به کوهپارهها انتصاب نمود تا به حدی که بر روی مبارکش زخمی مولم رسید»..
درنهایت وی ناموفق بوده و نتوانست به سطح قلعه برسد و «به هزار حیله و افسون او را از
آن میان به معسکر آوردند( »...معینالدین یزدی .)134-138 :1716 ،جلوی همین ورودی
دشوار نیز یک دیوار ساختهاند که به آن پرداخته خواهد شد.
برخالف انتظار سطح قلعه به شدت شیبدار است و شیب بسیار تندی متمایل به شر
دارد .شیب بسیار تند این سطح ر که در بیشترین قسمت پهنای آن به حدود  89متر
میرسد ر در عکس  11از دید جنوب و در عکسهای  17و 19از سمت شمال نشان داده
شده است .به سمت جنوب از عرض این سطح کاسته شده ،بهگونهایکه در انتهای جنوبی
به حدود  11متر میرسد .بر این سطح به غیر از دو عارضۀ مصنوعی و ساختۀ دست بشر
یکی در منتهیالیه جنوبی و دیگری در نزدیکیهای انتهای شمالی ،هیچ ساختوساز
دیگری دیده نمیشود؛ آنچه در قسمت جنوبی ساخته شده یک فضای اتا مانند و
دیوارهای مختصری است که با مصالح سنگهای محل به صورت خشکهچین برپا شده
است که درست در محل شکاف یاد شده و باالی آن واقعاند و بخشی از ضلع غربی سطح
کوه را ر روی خحالرأا ر نیز در برمیگیرند (عکس .)19
قدم زدن روی این سطح پرشیب و سنگالخی ،بسیار خطرناك است؛ به گونهای با
کوچکترین لغزشی سقوط کامال محتمل است .اما مهمترین بخش قلعه در انتهای شمالی
و آن بر حاشیۀ ضلع شرقی قرار گرفته است که شامل بقایای سه سازۀ جالب توجه و نسبتا
بزرگ است .در عکس  16موقعیت این سه سازه نسبت به هم و در سطح قلعه نشان داده
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شده است .با توجه به شکل و محل قرارگیری ،به نظر میرسد کاربرد این سه سازه« ،آب
انبار» است .دو مورد از این سازهها راستگوشه و متمایل به مربع و یک مورد گرد است.
پیکان قرمز رنگ موجود در عکس  16اشاره به یکی از این آبانبارها دارد .نخستین سازه
از سوی جنوب سالمتر از دو دیگر است و تقریبا کامل برجای مانده است؛ این سازه با آجر
و مالت ساروج ساخته شده و چیدمان بسیار زیبا و استادانهای دارد .این سازه ،روی یک
شالودۀ سنگیبنا شده (عکس  )13و هستۀ دیوارهای آن با الشهسنگ و مالت ساروج
ساخته شده و سپس آجرنما شده است .در عکس  13شیوۀ چیدمان آجرها نشان داده شده
که در آن آجرها به صورت ایستاده در نمای سازه کارشدهاند و در فاصلۀ هر آجر از روبه
رو یک آجر از تیغه کار شده است .در همین عکس (عکس  :13پایین سمت چپ) یک
بازسازی از نمای شمالی این سازه ارایه شده است.
 .2-2بررسی متون

در متون در دو برهۀ زمانی از این قلعه نامی به میان آمده است نخست در وقایع مربوط به
اواخر دودمان سلجوقیان کرمان و دیگر در دوران آلمظفر .اشارۀ نخست در کتاب
بدایعاالزمان ،اثر افضل و به تبع آن در کتاب سلجوقیان و غز در کرمان تحریر میرزا
محمدابراهیم در ذیل اتفاقات سال  931هجری آمده است .در این زمان یکی از بزرگان
دربار سلجوقی [به نام امیرمخلدالدین مسعود] مورد غضب واقع میشود و او را به قلعۀ
سلیمان به حبس میفرستند:
 . . .و آن قلعه در حدود مغون 1است ،شمسالدین ،شحنۀ جیرفت ،به حکم سواری فرستاد،
کوتوالی [دژبان] که بود او را رها نکرد ،از آن که از صورت حال و شکل واقعه وقوف نداشت،
دیگرباره شمسالدین کس فرستاد احوال اِنها کرد [یعنی آگاه کرد] ،هم راه منع رفت [کوتوال باور
نکرد] اتابک بفرمود که شمسالدین را هالك کنند زنهار خواست و گفت این نوبت اگر او را
نیاورند حکم سیاست به جای میآرد و شمسالدین به خح خویش رقعه [نامه] نبشت و بر خح او
تزویر نتوانستی کرد [خح او را نمیشد جعل کرد]  ...و نشانی که میان ایشان بود باز نمود ،او
[مخلدالدین مسعود] را خالص دادند( .افضلالدین کرمانی93 :1716 ،؛ میرزامحمدابراهیم:1786 ،
)998-996

در این اشاره چند نکتۀ مهم نهفته است :نخست ،این قلعه دستکم در زمان سلجوقیان،
دولتی بوده و از طرف حکومت اداره میشده است .دوم این که ،احتماالی یکی از
کاربردهای اصلی آن زندان بوده است و محکومان سیاسی یا زندانیان مهم را به آنجا
میفرستادهاند .این مسئله که زندانیان را در کدام بخش از قلعه نگهمیداشتند بدون پاسخ
خواهد ماند هر چند که شاید بتوان فضاهای آبانباری واقع بر سطح قلعه یا حتی
حوضانبارهای کندهشده در سنگ را ر که برخی از آنها بسیار عمیقاند ر مناسب برای
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چنین احتمالی مطرح کرد .به نظر میرسد این کارکرد دولتی در دورههای بعد از دست
رفته و قلعه به حال خود رها شده است .پس از این زمان نامی از این قلعه در متون نیست.
این به این معنی است که پس از سلجوقیان قلعۀ سلیمان کامال رها شده و استفادۀ دولتی از
آن نمیشده است.
برهۀ زمانی دوم مربوط به دوران آلمظفر است و در این زمان ،قلعه سلیمان به
تسخیرناپهیری و عظمت مشهوربود .چنان که معینالدین یزدی در اواسح سدۀ هشتم
هجریدربارۀ این قلعه چنین نوشته است:
قلعۀ سلیمان که از حصانت [استواری ،استحکام] مبانی [بنیانها] به ساختۀ عفاریت شهرت یافت و
از رفعت اساطین [ستونها]به اعمال شیاطین مهکور گشته  ...از وفور محال و مضایق [تنگهها] که در
مداخل آن بود اندیشه به حوالی آن نمیرسید و از فرط مخارم [درهها] ،که در تنگراههای آن واقع،
هم به نزدیک آن مجال آمد و شد نداشت( .معینالدین یزدی)136 :1716 ،

در این دوره ،درگیریهایی میان حاکمان آلمظفر با طایفههای مغولی اوغان و جرما
موسوم به هزاره از طوایف مغول (دربارۀ این دو طایفه بنگرید به حافظ ابرو )147 :1781 ،ر
که به سوی این قلعه گریخته و در آن پناه گرفته بودند ر صورت گرفت .در نخستین
درگیری در سال  393هجری ،نزدیک بود امیر مبارزالدین محمد مظفر به هالکت برسد.
امیرمبارزالدین محمد در حمله نخست مقاومت اوغانیان و جرماییان را در هم شکست و
...پس از این طغاه [طغیانکنندگان] ،نفواِ شریر را جاناجان به قلعۀ سلیمان انداختند ...شجعان
لشکر منصور چون بر خاطف بر روی آن کوه بررفتند و شاه شرفالدین مظفر قصد باال کرد تا به
جایی رسید که با موزه مجال گام زدن نماند  ...موزه را از پای بینداخت و با گرز گران سر روی به در
قلعه آورد ...دشمنان دفع آن سیل (انتقام را به سنگ باران) پیش آمدند و تسکین آن دریای آشفته را
به کوهپارهها انتصاب نمود تا به حدی که بر روی مبارکش  ...زخمی مولم رسید ...به هزار حیله و
افسون او را از آن میان به معسکر آوردند( ...همان134-138 :؛ کتبی .97 :1769 ،حافظ ابرو:1738 ،
)119

 ...اوغانیان جمعی را شفیع ساختند و امان خواستند ،ملتمس آنکه اگر یک دو فرسنگ
لشکر از این مقام کوچ کنند ما خیل و حشم را به خانهها نشانیم و بعد از آن به دستبوا
آییم( ...کتبی91 :1769 ،؛ معینالدین یزدی134 :1716 ،؛ حافظ ابرو)119 :1738 ،
امیرمبارزالدین قبول کرد و امان داد اما «مغوالن چون از آن تنگی خالصی یافتند ،چیزی
چند به باال کشیدند و باز با سر جنگ آمدند( »...کتبی .97 :1769 ،معینالدین یزدی:1716 ،
 )1و چون در قشال به واسطۀ آن که هوا روی به گرمی کرده و توقف تعهری داشت،
استکفای این مهم را چند روزی توقف فرموده روی همت همایون را به مستقر سریر
پادشاهی آورد (همان.)181 :مدتی پس از برگشت خبر رسید که اوغانیان و جرماییان در
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منطقه به غارتگری میپردازند و«از شیراز جمعی کثیر به ایشان ملحق میشوند چنانکه این
نوبت در صحرا به جنگ خواهند ایستاد و از تحصّن به قالع کفایت خواهند نمود»
(معینالدین یزدی)181 :1716 ،؛ درنتیجه امیرمبارزالدین ناگزیر برای دفع آنها به جیرفت
بازگشت ،در صحرای خاوُن 1دو لشکر به هم رسیدند (همانجا).
«...در اول حال اوغانیان شکسته شدند و لشکر به غارت و جمع غنایم مشغول بودند که
اوغانیان باز مراجعت نمودند و بر یک طرف لشکر زدند و شمشیر در نهادند .لشکر متفر
شدند و هفت زخم بر اعضای امیرمبارزالدین زدند ...پهلوان علیشاه بمی از مرکب فرود آمد
و اسب خود را پیش کشید .امیرمبارزالدین سوار نمیشد تا به الحاح بسیار سوار شد و بیرون
رفت و پهلوان علیشاه با هشتصد مرد نامدار شهید شدند( »...کتبی .97 :1769 ،معینالدین
یزدی.188-183 :1716 ،حافظ ابرو.)149-149 :1781 ،
1
به گفتۀ وزیری ،در این سال امیرمحمد مظفر طرح بنای مسجد جامع کرمان را ریخت
(وزیری )946 :1769 ،اما به زغم باستانیپاریزی وی این مسجد را به شکرانۀ همین جان به
دربردن و به شکرانۀ این نعمت و موهبت خدادادی ساخت (باستانیپاریزی.)78 :1976 ،
«پس از این واقعه ،در سال  394بار دیگر این طایفه طغیان کردند و در گرمسیر کرمان به
غارتگری پرداختند و پناهگاه آنها قلعه سلیمان بود .شاه شجاع ر پسر امیرمبارزالدین
محمد آنها را سرکوب و مطیع نمود» (کتبی .49 :1769 ،حافظ ابرو.)117 :1781 ،
 .1-2تحليل
در این بخش با برشمردن ویژگیهای قلعه سلیمان و بررسی آن از جنبههای مختلف به
تحلیل فضاییاین قلعه پرداخته شده است .این ویژگیها موقعیت ،امکاندسترسی ،فاصله از
مسیرهای اصلی ،فاصله از آبادیها و روستاها ،فاصله از منابع آب و شکل و پالن قلعه و
امکانات فضایی آن را شامل میشوند.
الف .مواد فرهنگی بسیار اندکی بر سطح و اطراف این قلعه پراکنده است .این مواد
فرهنگی شامل قطعاتی از سفالهای بدون لعاب و لعابدار سادۀ تکرنگ و منقو است که
با نمونههای سفال صدراسالم تا سدههای میانی شهر قدیم جیرفت همسان هستند
(امیرحاجلو و شهسواری .)99 :1749 ،براساا همین شواهد اندك از این قلعه در سدههای
اولیه تا میانی هجری ر یعنی دستکم تا اواسح سدۀ هشتم هجری ر استفاده میشده است؛
اما شواهدی از سکونت در آن در دوران پیش از اسالم و پس از سدۀ نهم هجری در دست

1

مسجد مظفری امروزی.
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نیست .این مواد فرهنگی اندك نشاندهندۀ استفادۀ نهچندان زیاد و استفادههای گاهگاهی از
این قلعهاند.
ب.نزدیکترین جاده به این قلعه ،جادۀ امروزی جیرفت ر بلوکر فاریاب است که در
فاصلۀ حدود  14کیلومتری در مسیر واقعی ( و فاصلۀ حدود  19کیلومتری در مسیر مستقیم)
آن قرار دارد .این جاده که امروزه یک جادۀ ارتباطی مهم است و صدها روستا به یکدیگر
و به مراکز شهری متصل میکند ،در گهشته نیز اهمیت بسیاری داشته و اصلیترین مسیر یا
شاهراهی بوده که کرمان را با دریا و خلیج فارا پیوند میداده است (در خصوص این
مسیر بنگرید به شهسواری11-14 :1788 ،؛ شهسواری ،مهرآفرین .)189 :1784 ،استخری
( )199 :1799و ابنحوقل ( )81 :1766به ذکر منازل این راه پرداختهاند .با توجه به فاصلۀ
نسبتا زیاد قلعه سلیمان با این جاده و موقعیت آن نمیتوان میان این دو پدیده ارتباطی قائل
شد.
ج .قلعۀ سلیمان با نزدیکترین آبادی امروزی کیلومترها فاصله دارد (عکس  .)1با توجه
به موقعیت دورافتادۀ قلعه و محاصرۀ آن با کوههایبلند ،به نظر میرسد چنین موقعیتی
همچون تیغ دولبهای برای ساکنان آن عمل میکرده به این ترتیب که با وجود دستنیافتنی
بودن ،محاصرۀ قلعه به راحتی میسر بوده و فرار برای محاصره شدگان تقریبا غیرممکن بوده
است .در نتیجه ساکنان قلعه حتی با وجود ت مین آذوقه و علیق امکان پایداری مدت زمان
طوالنی را نخواهند داشت همانگونه که در ماجرای اوغانیان و جرماییان مالحظه شد.
د .این قلعه در میان کوههای نسبتا بلند قرار گرفته و با اینکه از اطراف به خوبی دیده
میشود و کامالی شناخته شده است اما پیدا کردن مسیر آن بسیار دشوار است.
ه .اگرچه این قلعه در بنبست قرار ندارد و رسیدن به نزدیکیِ آن از جهات مختلف
امکان پهیر است اما دسترسی به آن با پای پیاده یا چهارپا تنها از شمال و جنوب ممکن
است .از دو جبهۀ شرقی و غربی دستیابی به این اثر اگر غیرممکن نباشد بسیار دشوار و
خطرناك است.
و .هیچ منبع آب دائمی چشمه ،قنات یا رود دائمی در اطراف این قلعه وجود ندارد؛
درنتیجه به نظر میرسد که تمام اتّکای ساکنان آن به آب باران است؛ وجود آبانبارهای
متعدد این وضعیت را نشان میدهد.این اتّ کا به ویژه در فصل تابستان که بارندگی بسیار کم
است هر گونه استقرار دایم را با چالش جدی مواجه میکند کما اینکه استفاده از آبی که
روزها و بلکه ماهها درون آبانبارها مانده نیز معضل دیگری است.
چ .مجموع فضاهای قابل سکونتدر این قلعه چه در قسمت باریکۀ شرقی و چه در سطح،
بسیار اندك است و کفاف گروههای پرجمعیت را نمیکند .همانگونه که در توصیف
سطح قلعه گفته شد شیب این قسمت به اندازهای زیاد است که حفظ تعادل در آن دشوار
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است سنگالخی بودن آن نیز مزید بر علت است .این مسئله افزون بر نامناسببودن قلعه
برای استفاده توسح چنین گروههایی موجب میشد چنانچه آن گروه خود را به هر شکل
به قلعه میرساند و پناه میگرفت ناگزیر میشد اسباب و اثاثیۀ خود را در کوهها و درههای
اطراف پنهان کند:
«...طایفۀ عصاه [عاصیان ،منظور قبایل اوغان و جرما] از اودیه [درهها و مسیلها] و هضاب
[کوهها و پشتهها] معقلی [پناهگاه] برساخته و از مجالی و شعاب [درهها]حصنی تصور
کرده ،صامت و ناطق اموال را به قید استحکام آورده و انعام [گوسفندان] و دواب
[چهارپایان] را به اسباب ضبح محصور داشته( »...معینالدین یزدی.)133 :1716 ،
به نظر میرسد این مسئله نقطهضعف بزرگی برای قلعه سلیمان بوده است زیرا این مناطق
بهراحتی در اختیار مهاجمان قرار میگرفتند .در ماجرای حملۀ آلمظفر ،لشکر مظفری به
یک حمله اطراف قلعه را گرفته و اموالی را که اوغانیان و جرماییان در درهها و تنگهها
پنهان ساخته بودند غارت کرده و غنیمت گرفت اما تصرف خود قلعه بسیار دشوار بوده
است (همانجا).
با توجه به موارد باال قلعه سلیمان یک قلعۀ مسکونی با قابلیت استقرار طوالنیمدت یا
یک بنای نظامی یا پادگان یا قلعهای با کارکرد دفاعی یا کنترل مسیر نیست بلکه به زعم
نگارندگان اثری است که در دورۀ خاصی احتماالی دوران سلجوقیان ،با هدف مشخصی
توسعه یافته ،اما بعدها گروههای مختلف با اهداف متفاوت از آن استفاده کردهاند .البته این
مسئله که پیش از این تاریخ نیز گروههای دیگری با هر عنوانی آن را میشناخته و از آن
استفاده کردهاند کامالی قابل پهیر است اما مدارك متنی و شواهد باستانشناختی متقن
برای اثبات این فرض در دست نیست.
نگارنده نخست ،در پژوهشی دربارۀ قلعه دختر جیرفت پیشنهاد کرد اگرچه پهیر
استفاده از این قلعه در طول تاریخ از سوی گروههای مختلفی همچون زردشتیان ،خوارج و
اسماعیلیان با تفکر مبارزاتی و انقالبی ،قابل دفاع است اما با توجه به شواهد موجود به نظر
میرسد کارکرد اصلی قلعه دختر جانپناه و گریزگاهی بوده است که توسح مردمان ساکن
در دهات و روستاهای اطراف آن ساخته شده تا پناهگاهی باشد برای فرار از دست
گروههای یاغی ،دزد و چپاولگری که به طور منظم احتماال در فصل برداشت به این
روستاها حمله کرده و محصوالت آنها را غارت کرده و اهالی را به اسیری و بردگی
میگرفتند (شهسواری .)1749 ،چنین کاربردی را برای قلعه سلیمان به واسطۀ دوری بسیار
زیاد از روستاهای اطراف نمیتوان متصوّر شد؛ هرچند که نمیتوان آن را به تمامی از نظر
دور داشت و رد کرد ،اما پهیر استفاده از آن به عنوان یک مکان دولتی در زمان
سلجوقیان به عنوان زندان بر اساا اشارۀ بسیار مهم بدایعاالزمان (بنگرید به باال) کامالی قابل

 JOURNAL OF IRANIAN STUDIESمجلّۀ مطالعات ایرانی197 /

دفاع است؛ درواقع در این صورت تمام ویژگیهای ذکر شده در باال نه تنها نقطه ضعفی و
ایرادی برای آن به شمار نمیروند بلکه تمامای قابل توجیه و توضیح و نوعی برتری هستند.
در توجیه بند «الف» و کمبود مواد فرهنگی میتوان چنین گفت که گروه معدودی از افراد
و سپاهیان در این محل به خدمت مشغول بوده که نیازمندیهای مشخصی داشتهاند و بقایای
اندکی از آنها بر جای مانده است.
دربارۀ بندهای«ب»« ،پ» و«ت» فاصله از جادۀ اصلی و نیز مراکز استقراری برای چنین
منظوری بسیار مغتنم و حتی الزم است ضمن این که قرار گرفتن در محلی که پیدا کردن
آن برای غریبهگان وتازهواردها دشوار باشد مزیت بزرگی است؛ خاصه که اشراف
فو العادهای بر اطراف خود نیز داشته باشد و از دور دستها بتواند کوچکترین تحرکات
را بپاید .در بند «پ» ضعف قلعه در محاصرههای طوالنیمدت مطرح شد .نکتهای که در
صورت پهیر کارکرد دول تی برای آن اهمیتی نخواهد داشت زیرا در این حالت خبر این
محاصره به دالیل مختلف از جمله رفتو-آمد دائم سربازان و نگهبانان به منظور تعویپ
نوبت و یا شیوههای دیگر به مراکز شهری و روستایی اطرافبه ویژه جیرفت و مغون رسیده و
احتماال به سرعت نیروهای دولتی به محل قلعه اعزام میشدند.
در توصیفی که ابن حوقل ( )81 :1766از مسیر جیرفت تا بندر هرموز میکند نام تعدادی
از این شهركها مانند کاریزشاه در یک منزلی ر هر منزل برابر است با حدود  98کیلومتر (
صفی نژاد  .19 :1781پاپلی یزدی  )91 :1781ر و مغون در دو منزلی شهر جیرفت ذکر شده
است که مکان شهرك نخستین را میتوان با روستای چشمهشاه و مکان مغون را میتوان
با شهر امروزی بلوك مطابقت داد (بنگرید به پانویس یکم همین مقاله) .البته در
بررسیهای باستانشناسی چندین محوطۀ بزرگ متعلق به دورۀ اسالمی شناسایی شده از
جمله در حسینآباد دهدار ،شریفآباد مرجان ،ورامین که جملگی آنها هم در فاصلۀ
نزدیکی از قلعه سلیمان قرار دارند و هم استقرارهای بزرگ متعلق به دوران سلجوقی در
آنها شناسایی شده است (عکس .)18
قلعه سلیمان در مسیر مستقیم با شهر بلوك  17کیلومتر و با روستای چشمهشاه ر در
صورت پهیر این محل به عنوان محل کاریزشاه باستانی ر  19کیلومتر فاصله دارد که این
فاصلهها در مسیر واقعی چیزی در حدود  18تا  71کیلومتر تا بلوك و  17تا  19کیلومتر تا
کاریزشاه برآورد میشوند .قطعا دسترسی دشوار که در بند «ث» به آن اشاره شد مورد
توجه افرادی بوده است که این کوه را برای چنان منظوری انتخاب کردهاند .مسئلۀ ت مین
آب که موضوع بند «ج» بود بر این اساا چندان معضل مهمی نخواهد بود زیرا افزون بر
وجود آبانبارهای متعدد ،سربازان و نگهبانان به جهت تعویپ ،دائمای در رفتوآمد
بودهاند و در این رفتوآمدها آب و آذوقۀ مورد نیاز را با خود به همراه میداشتهاند؛
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درنتیجه به نظر نمیرسد این مورد چندان مهم بوده باشد .به همین ترتیب کمبود فضاهای
الزم مورد نظر بند «چ» اگرچه ممکن است هرگونه فعالیتی را با دشواری مواجه کند اما
برای استفادهای خاص به ویژه زندان مانع مهمی به شمار نمیرود .از سوی دیگر بیش از 19
حلقه آب انبار نسبتا عمیق نیز در این قلعه کنده شده که ذکر آنها رفت ،تعدادی از این
فضاها با ابعاد  9×7با عمق بیش از سه متر به راحتی قابلیت تبدیل شدن به یک سلول
سیاهچالمانند را دارند خاصه که به نظر نمیرسد ورود به آنها بدون استفاده از نردبان به
آسانی ممکن باشد.
این که این قلعه در دوران پیش ازسلجوقیان چه کاربردی داشته مشخد نیست.
همان گونه که در بند الف گفته شد شواهدی از استفاده از آن در دوران پیش از اسالم در
دست نیست و از سدههای نخستین هجری هم شواهد اندکی بر سطح پراکنده است؛ بدون
هیچ مدرکی ت نها به عنوان یک پیشنهاد شاید بتوان ایدۀ استفاده از این محل به عنوان زندان
یا هر استفادۀ دولتی یا حکومتی دیگر را مربوط به پیش از دوران سلجوقیان دانست.
قلعههای کوهستانی متعددی در جایجای ایران وجود دارد که از نظر شرایح مختلفی
مانند دوری از آبادیها و مراکز بزرگ جمعیتی ،دشواری دسترسی ،ویژگیهای
توپوگرافیک و  ...بسیار مشابه قلعه سلیمان هستند که بر اساا متون تاریخی به عنوان زندان
مورد استفاده قرار میگرفتهاند .با توجه به اهمیتی که این همانندی در پژوهش حاضر در
جهت ت یید فرض زندان بودن قلعه سلیمان دستکم در دوران سلجوقیان کرمان دارد،
پرداختن به چند مورد از این قلعه ها از جمله قلعۀ قهقهه در اردبیل و قلعۀ الموت در قزوین،
قلعۀ اصطخر در فارا و قلعۀ النجق در مرند مفید خواهد بود .قلعۀ الموت در دورههای
پیش و پس از اسماعیلیان ظاهرا کاربری محبس و زندان داشته است؛ ابن اسفندیار از
زندانی شدن حسن بن قاسم معروف داعی صغیر در سال  713/716هجری در این قلعه (ابن
اسفندیار )181 :1766 ،گزار کردهاست .بهنظرمیرسد پس از اسماعیلیان تنها کارکرد
قلعۀ الموت ،محبس زندانیان سیاسی بوده است .در سال  391قمری ملک اشرف چوپانی
وزیر را در بند کرده و به قلعۀ الموت میفرستد تا حبس کنند (عبدالرزا سمرقندی،
 ) 161 :1731و ظهیرالدین مرعشی نیز از نیز حبس محترمانۀ سیدمحمد توسح فرزندانش در
این قلعه خبر داده است که نهایتای وی در همین قلعه و در حبس در تاریخ سبع و ثلثین
ثمانمایه  873قمری در میگهرد (مرعشی .7)189-187 :1769 ،در تمام سدۀ نهم به نظر
میرسد قلعۀ الموت دارای چنین کارکردی بوده است زیرا در جایجای کتاب تاریخ
گیالن و دیلمان به این مس له اشاره شده است و عمومای محبوسان ،افراد بلندپایه و نزدیک به
خاندانهای حاکم بودهاند (مرعشی 111 :1769 ،و  .)177در دورۀ صفویه نیز این قلعه
کاربری زندان داشته است .در تاریخ عالمآرای عباسی از چند تن از شاهزادگان
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مکحولالبصر یادشده که در قلعۀ الموت به سر میبردند (اسکندربیک ترکمان و
محمدیوسف مورخ .)43 :1713 ،در تاریخ عالمآرای عباسی از آن با عنوان فراموشخانه یاد
شده است (میرجعفری .)1738 ،قلعۀ مهم دیگر قلعۀ قهقهه در استان اردبیل است که در
سمت شمال شهر مشکینشهر قرار دارد .این قلعه در تمام دورهها به ویژه در دوران صفوی
از زندانهای مخوف این عصر به شمار میرفت که به خاطر استحکاماتش و دوری از
مرکز ،معموال محل نگهداری مدعیان حکومت و زندانیان سیاسی بود (همان .)9 :پیش از
دورۀ صفویه نیز این قلعه چنین کاربری داشته است (همان .)8 :سومین مورد قلعۀ
اصطخر(یا استخر) فارا است که در روزگار آ قویونلوها و دورۀ صفویه به عنوان زندان
استفاده میشد (اشراقی)1797 ،؛ این قلعه در انتهای شمالغربی جلگۀ مرودشت فارا بر
باالی کوهی موسوم به استخر قرار گرفته است (همان .)13 :نخستین اشارهای که به استفاده
از این قلعه به عنوان زندان شده است مربوط به دوران آ قویونلوهاست که به دستور
یعقوب بیک پسر اوزون حسن ،در سال  847قمری شاه اسماعیل صفوی ،زمانی که یکسال
بیشت ر نداشت ،در این قلعه به همراه مادر و برادرانش زندانی شد (خواندمیر.)979 :1777 ،
از معروفترین زندانیان این قلعه میتوان به خاناحمد گیالنی و یعقوبخان ذوالقدر اشاره
کرد (اشراقی .)11 :1797 ،قلعۀ دیگر قلعۀ موسوم به النجق در مرند است که در کتاب مطلع
سعدین و مجمع بحرین در دوران چوپانیان به کرات (عبدالرزا سمرقندی )167 :1731 ،و
کتاب فتوحات شاهی در ذیل وقایع در زمان آ قویونلوها سال  ( 846امینی )67 :1787 ،و
 ...ذکر شده که از این قلعه ،عنوان محبس استفاده شده است.
.1نتيجهگيری
قلعۀ سلیمان یکی از معروفترین قلعههای کوهستانی جیرفت و جنوب کرمان است که
به دلیل شکل خاص ،موقعیت و قرار گرفتن بر روی یک کوه منفرد تمام صخرهای ،یک
دژ طبیعی تسخیرناپهیر را با کمترین نیاز به ایجاد استحکامات مصنوعی در اختیار قرار
میدهد ،اما این قلعه دارای ویژگیهایی است مانند موقعیت ،شکل ،پالن ،فاصله از جاده و
مراکز سکونتگاهی بزرگ ،ت مین منابع آب و فقدان امکانات فضایی وسیع و گسترده که
قابلیت استفادۀ طوالنی مدت را از آن سلب میکند و تنها میتوان ،در صورت ت مین آذوقه
و آب مورد نیاز برای مدت زمان مشخد در آن به سر برد به این معنی که در صورت
محاصرۀ قلعه توسح دشمن ،محاصرهشدگان چندان دوام نخواهند آورد .با وجود آنکه
مواد فرهنگی اندکی در سطح قلعه سلیمان پراکنده است ،اما به دلیل همسانی قطعات سفال
آن با نمونههای صدراسالم تا سدههای میانی در شهر قدیم جیرفت و همچنین بر پایۀ
اشارات منابع تاریخی ،میتوان سه دوره تاریخی را برای این قلعه قایل شد :دورۀ پیش از
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سلجوقیان ،دورۀ سلجوقیان و دورههای پس از آن .با این که قدیمترین شواهد استفاده از
این قلعه به سدههای نخستین هجری برمیگردد اما استفاده از آن در دورههای پیشتر
وحتی پیش از اسالم به واسطۀ ویژگیهای طبیعی آن که برشمرده شد کامالی محتمل است،
اما نوع استفاده از آن مشخد نیست .در دورۀ سلجوقیان با توجه به اشارۀ بسیار مهم متن
بدایعاالزمان نوشتۀ افضلالدین کرمانی ،این قلعه کارکردی دولتی یا حکومتی داشته و
احتماال زندان یا دستکم زندان افراد خاص بوده است ویژگیهای طبیعی اثر چنین
کاربردی را ت یید میکنند .مقایسۀ این قلعه با چند قلعه در نقاط مختلف ایران مانند قلعههای
الموت ،قهقهه ،استخر و النجق که از جهات مختلفی با قلعه سلیمان قابل مقایسهاند و بر
اساا متون کاربری زندان داشتهاند چنین فرضی را تقویت میکند .دورۀ سوم پس از
انقراض سلجوقیان را شامل میشود که در این دوره به نظر میرسد قلعۀ مورد نظر رها شده
و کاربری پیشین خود را از دست داده و تنها توسح گروههای مختلفی مورد استفاده قرار
میگرفته که عمومای با حکومت مرکزی جنگ داشتهاند .با توجه تمام ویژگیهایی که
برشمرده شد ،نهایتای قلعۀ سلیمان در هیچ دورهای قلعهای نظامی ،دفاعی یا با کارکرد کنترل
راههای مهم ارتباطی نبوده است.
ياداشت
 .1مغون را چوبک با فاریاب (چوبک )119 :1787 ،مطابقت داده که درست نیست بلکه این محل را
بایستی در حوالی قریه (یا جدیدا شهر) بلوك امروزی (عبداهلل گروسی )171 :1739 ،ر در حدود 31
کیلومتری جنوب شهر جیرفت ر جستجو نمود .وجود محوطۀ باستانی موسوم به کالتک در سمت شر شهر
بلوك امروزی با یک قلعۀ مستحکم که بقایای باروی برجدار و خند گرداگرد آن به خوبی قابل تشخید
است فرض تطابق بلوك امروزی با مغون باستانی را تقویت میکند.
 .1در تاریخ آل مظفر یکجا به صورت خاوون هم آمده است (کتبی)94 :1769 ،؛ نجمی آن را بیابانی
در غرب جیرفت دانسته است (نجمی.)176 :1781 ،
 .7مسجد مظفری امروزی.
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