ﻗﻠﻌﻪ ﻣﺎرﮐﻮه
ﻗﻠﻌﻪ ﻣﺎرﮐﻮه ﺑﺮ ﺑﺎﻻی ﮐﻮه ﻣﺎرﮐﻮه در ﺳﻤﺖ ﺷﺮق ﮐﺘﺎﻟﻢ از ﺗﻮاﺑﻊ ﺷﻬﺮ راﻣﺴﺮ
واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻗﻠﻌﻪ ﻣﺎرﮐﻮه ﮐﻪ ﯾ از آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻣ ﺑﺎﺷﺪ
در ﺳﺎل  ۱۳۷۹ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨ و ﮔﺮدﺷﺮی ﺑﺎ ﺷﻤﺎره  ۳۴۸۴در
ﻓﻬﺮﺳﺖ آﺛﺎر ﻣﻠ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪ .اﯾﻦ ﻗﻠﻌﻪ ﯾ ﻗﻠﻌﻪ اﺳﺘﺮاژﯾ ﺑﻮده ﮐﻪ از
ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺎﻣ در ﻗﺮون  ۶ – ۳و  ۸ﻫﺠﺮی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﻗﻠﻌﻪ در دورهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﻼﻣ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﺎه ﻧﻈﺎﻣ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻬﺎﺟﻢ
دﺷﻤﻨﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از ﻧﺎﻣﺶ ﺑﺮ ﻣ آﯾﺪ ﻗﻠﻌﻪ ﻣﺎرﮐﻮه روی ﮐﻮه ﻣﺎرﮐﻮه ﻗﺮار دارد و ﺑﺎ
ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻗﺮن ﻫﻨﻮز آﺛﺎری از آن ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻨﺎی اﯾﻦ ﻗﻠﻌﻪ
ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ وﻗﺎﯾﻌ ﮐﻪ در ﻧﯿﻤﻪ اول ﻗﺮن ﺷﺸﻢ ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی
در آن ﺟﺎ رخ داد ﺣﺎﯾﺖ از ﻗﺪﻣﺖ ﺗﺎرﯾﺨ ﻗﻠﻌﻪ دارد و ﺑﯿﺎﻧﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻗﻠﻌﻪ ﭘﯿﺶ از آن ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻤﻮر ﺑﻮده و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣ ﮔﺮﻓﺖ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻨﺎی آن ﺑﻪ ﭘﯿﺶ از اﺳﻼم ﻣ رﺳﺪ.
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻗﻠﻌﻪ ﻣﺎرﮐﻮه ﺣﺪود  ۶۰۰ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ و از اﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎری ﻋﻈﯿﻢ ﺗﻨﻬﺎ
 ۴ﺣﺼﺎر ﺟﺎﻧﺒ و ﺑﺮج ﻫﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن آن ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ
در ﻗﻠﻌﻪ ﻣﺎرﮐﻮه ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺳﻨ و ﺳﺎروج و ﮔﭻ اﺳﺖ .وﺿﻊ داﺧﻠ ﻗﻠﻌﻪ ﻣﺎرﮐﻮه
از ﻟﺤﺎظ وﺳﻌﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ ﺻﺪ ﺳﺮﺑﺎز را دارد و ﻫﻤ ﺑﻪ
راﺣﺘ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در آن ﺳﻨ ﮔﺰﯾﻨﻨﺪ .در وﺳﻂ ﻗﻠﻌﻪ ﭼﺎﻫ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس
رواﯾﺎت ﻣﺤﻠ ،روزﮔﺎری ﻣﯿﺎن آن و ﻗﻠﻌﻪ ای ﺑﻪ ﻧﺎم ﻗﻠﻌﻪ ﺑﺎغ ﮐﻪ در ﻧﯿﺎﺳﺘﻪ
راﻣﺴﺮ واﻗﻊ اﺳﺖ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﻪ زﯾﺎدی ﺑﺎ ﻣﺎرﮐﻮه دارد راه ارﺗﺒﺎﻃ وﺟﻮد
داﺷﺖ .وﺟﻮد ﻗﻄﻌﺎت ﺳﻔﺎﻟﯿﻦ ﺷﺴﺘﻪ در داﺧﻞ ﻗﻠﻌﻪ ﻣﺎرﮐﻮه ﺣﺎﮐ از آن اﺳﺖ
ﮐﻪ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧ ﻗﻠﻌﻪ از ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎی دورد دﺳﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣ ﮔﺮدﯾﺪ.

ﻃﻮل ﺿﻠﻊ ﺷﺮﻗ آن  ۷۰/۱۷ﻣﺘﺮ و ﻗﻌﺮ آن  ۳۰/۲ﻣﺘﺮ و ارﺗﻔﺎﻋﺶ  ۳۰/۶ﻣﺘﺮ و
ﻃﻮل ﺿﻠﻊ ﻏﺮﺑ آن  ۹ﻣﺘﺮ ﺗﻤﺎم اﺳﺖ .ﺿﻠﻊ ﺷﻤﺎﻟ ﺑﺎ ﺳﻨ ﮐﻪ در اﻣﺘﺪاد آن
ﻗﺮار دارد ﺑﻪ دو ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣ ﺷﻮد  :ﻗﺴﻤﺖ ﻏﺮﺑ آن  ۸۰/۱۴ﻣﺘﺮ و ﻗﺴﻤﺖ
ﺷﺮﻗ آن ﮐﻪ از ﺳﺮ ﺳﻨ ﺟﺪا ﻣ ﮔﺮدد  ۱۵ﻣﺘﺮ اﺳﺖ )از آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ اﺳﺘﺎرآﺑﺎد،ج
،۳ص .(۳۷
ﻧﻘﺎره ﺧﺎﻧﻪ ﻗﻠﻌﻪ ﻣﺎرﮐﻮه :
ﻣﯿﺰرا ﺣﺴﻦ ﺧﺎن اﻋﻨﻤﺎد اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻠﻌﻪ را از ﻧﺰدﯾ دﯾﺪه اﺳﺖ ﻣ
ﻧﻮﯾﺴﺪ “ :در ﺗﻨﺎﺑﻦ ﮐﻮﻫ اﺳﺖ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﻣﺎرﮐﻮه و دﺧﻤﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد و ﺷﺐ
ﭘﺮه ﻫﺎی زﯾﺎدی در اﯾﻦ دﺧﻤﻪ ﻫﺎ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ آدم و ﭼﺮاغ ﻣ زﻧﻨﺪ و
ﻣﺎﻧﻊ از دﺧﻮل ﺑﻪ دﺧﻤﻪ ﻫﺎ ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺎﻻی آن ﮐﻮه ،ﺟﺎﯾ اﺳﺖ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ
ﻧﻘﺎره ﺧﺎﻧﻪ ،ﻫﺮﮔﺎه ﺳﻨ ﺑﺮ آن ﻣﻮﺿﻊ ﺑﺰﻧﻨﺪ ﺻﺪاﯾ ﻣﺜﻞ ﻃﺒﻞ ﺣﺎدث ﻣ ﺷﻮد

و ﺗﺎ ﻧﯿﻢ ﻓﺮﺳﺦ آن ﺻﺪا ﻣ رود” )ﻣﺮآه اﻟﺒﻠﺪان ،ج  ،۱ص .(۸۱۲
ﮐﻮه ﻣﺎرﮐﻮه ﯾﺎ ﻗﻠﻪ ﻣﺎرﮐﻮه ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺎم اﯾﻦ ﮐﻮه اﺳﺖ ﻧﺎم روﺳﺘﺎﯾ ﻧﯿﺰ
ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در داﻣﻨﻪ ﺷﻤﺎﻟ آن ﻗﺮار دارد و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ داﺧﻞ ﻣﺤﺪوده
ﺷﻬﺮ ﮐﺘﺎﻟﻢ اﺳﺖ و آن را ﻣﺎرﮐﻮﺑﻦ ﻣ ﻧﺎﻣﻨﺪ و ﺟﺎده آﺳﻔﺎﻟﺘﻪ ﮐﺘﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺗﺎﻻرﺳﺮ از
ﮐﻨﺎر آن ﻣ ﮔﺬرد.
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وﯾﮋه
ﻣﺴﯿﺮ دﺳﺘﺮﺳ ﺑﻪ ﻣﺎرﮐﻮه و ﻗﻠﻌﻪ ﻣﺎرﮐﻮه :
ﺑﺮای دﯾﺪن اﯾﻦ ﮐﻮه ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮان آن را ﺑﺎم راﻣﺴﺮ ﻫﻢ ﻧﺎﻣﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ وارد ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺎده
راﻣﺴﺮ ـ ﺗﻨﺎﺑﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗ ﺷﻬﺮ ﮐﺘﺎﻟﻢ اﯾﻦ ﮐﻮه ﺗ و ﺗﻨﻬﺎ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
ﺑﻪ داﻣﻨﻪ ﻣﺎرﮐﻮه ﮐﻪ رﺳﯿﺪﯾﺪ ،ﺟﺎده ای ﻧﯿﻤﻪ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺑﻘﺎﯾﺎی دژ
ﺑﺎﺳﺘﺎﻧ ﻣﺎرﮐﻮه راﻫﻨﻤﺎﯾ ﻣ ﮐﻨﺪ .از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﺮای ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ
از  ۳۱۱ﭘﻠﻪ آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﻠﻪ ﻫﺎ اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻮﺗﺎﻫﻨﺪ و ﻋﺮض ﻣﻨﺎﺳﺒ ﺑﺮای ﻋﺒﻮر دارﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﯾﺎدﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ زﻣﺎن ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ از ﭘﻠﻪ ﻫﺎ ﺑﻄﺮی آب را دم دﺳﺘﺘﺎن
ﺑﺬارﯾﺪ.
ﺑﻪ ﺑﺎﻻی ﭘﻠﻪ ﻫﺎ ﮐﻪ رﺳﯿﺪﯾﺪ ،ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻫﺪﯾﻪ ﻏﺎﻓﻠﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪه ای ﺑﺮای
ﺷﻤﺎ دارد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺧﺴﺘ ﺗﺎن را ﺑﻪ در ﻣ ﮐﻨﺪ.

