دژ رشکان
بقایای این دژ در شمال شرقی ری در فاصله میان کارخانه سیمان و کارخانه گلیسیرین قرار دارد.بنابر نقل"آتنه"
ری در عهد اشکانیان پایتخت بهاره بوده و نام ارشکیه داشته است .که بدون شک شاهان این سلسله در این
شهر مستحد ثانی جهت اسکان و یا حفاظت از شهر در برابر دشمنان خود داشتهاند که امروزه خرابه دژی به نام
این سلسله در این منطقه باقی است.
دژ عظیم رشکان مخفف ارشکان میباشد ارشکان منسوب به ارشک است و چون بنیانگذار این سلسله ارشک نام
داشت دیگر پادشاهان این سلسله جهت افتخار کلمه ارشک را به نام خویش میافزودهاند و بدین سبب این
دودمان را ارشکانیان یا اشکانیان گفتهاند.
آنچه از بقایای این اثر مشخص است بنای دژ مرکب بوده است از سه دژ قلعه تو در تو که از بالای کوه به سوی
دامنه دامنه جنوبی امتداد داشته است .امروزه فقط قسمتهایی از آن باقی مانده که عبارت است از برج دیدهبانی
بالای کوه ،بقایای دامنه جنوبی و بقایای دیواره و برج دیدهبانیغربی که دارای سوراخهایی جهت پرتاب تیر
کمان است.
دژ رشکان دارای ساختاری متشکل از سنگ و ساروج است و از قلاع محافظ هسته اولیه ری بهشمار میرود.
کرپرتر ،اوزلی ،جاکسن و  ...از سیاحان اروپایی به شمار میروند که در بازدید از ری از این دژ دیدن کردهاند و
در سفرنامههای خود از آن نام بردهاند .تپه باقیمانده از خرابههای این دژ در سال  5831و  38مورد کاوش
باستان شناسان قرار گرفت وآثار سفالی و همچنین وسایل و ادوات جنگی زیادی از این دژ به دست آمده است
که هم اکنون در موزه ایران باستان موجود میباشد.
Rashkan castle
The remains of this castle are located at the North East of Ray between cement plant and
glycerin factory. According to Atene, Ray is spring Capital named as Arashkie.
Undoubtedly the kings of this dynasty have enough equipment to accommodation and
protect the city against their enemies. Today, the ruins of a castle under the name of this
dynasty remain in this area.
The name of Rashkan huge castle is abbreviation of Arashkan attributed to Arashk, the
founder of this dynasty, and other kings added Arashk to their names to honor of him,
and for this reason this dynasty called Arashkanian or Ashkanian.
What is clear from the remains of this monument is that this castle is combination of
three nested castle, along the southern slopes of the mountain. Today, only some parts of

it remain that is: watchtower on the top of the mountain, the remains of the southern
slopes and the remains of the western wall and watchtower with some holes in it to
launch arrow.
Rashkan Castle is constructed of stone and mortar (Sarooj) which is among the primary
core of guarding Ray. Kerepter, Ozli, Jackson are among the European travelers which
have visited this castle in their trips to Ray. The remains of the ruins of the castle in 5831
and 5831 were excavated by archaeologist and some potteries and war equipment were
obtained from the castle which are available now in the National Museum of Iran.

