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 شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ابهرکارشناس ارشد باستان
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 فرزین زرگوش

 شناسی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایالمباستانکارشناس ارشد 

 

 چکیده

انتقال مرکز حکومت از جنوب ایران به نواحی غرب امپراتوری در زمان ساسانیان، آغازی برای تحوالت گوناگون در این خطه از 

شهرهایی گیری شکل، رونق گرفتن مسیرهای ارتباطی و مناطقترین تحوالت صورت گرفته در این . از عمدهبودگسترة امپراتوری 

ساخته شده که امروزه بقایای نیز های فراوانی ها قلعهبه موازات این راه غرب قرار داشتند.های غرب به جنوببود که در امتداد راه

های ت قلعة آبدانان است که در دامنهاند. از جملة این قالع باستانی، بنای پشها به عینه قابل رویتمعماری و آثار مرتبط با آن

های مختلف شناختی این قلعه منجر به شناخت بخشجنوبی کبیر کوه و در محدودة فرهنگی پشتکوه قرار دارد. مطالعات باستان

شناسی و مطالعة سبکشد.  نشینهای نگهبانی، ورودی، تونل و راهرو الحاقی، بخش مسکونی و شاهبارو، برجکهمچون  ،نآ

استقرار در آن را تا تداوم ها زمان ساخت آن را به دورة ساسانی منتسب کرد و حل ساخت و ساز و نیز سنجش تطبیقی سفالمرا

 اثبات رسانید.  به دورة سلجوقی

 پشت قلعة آبدانان، دورة ساسانی، دورة اسالمی، کبیر کوه.:کلید واژه
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 مقدمه

 کنشبر هم و محل فرهنگی بین مهم دارد و از مناطق شناختی ایرانباستانای در مطالعات منطقة فرهنگی پشتکوه جایگاه ویژه

 از که است، خاصی و جغرافیایی طبیعی هایویژگی منطقه دارای رود. اینبه شمار می تاریخ و تاریخی از ها در دوران پیشفرهنگ

 به دلیل قرار گردد،وزة فرهنگی محسوب میحکه بخشی از این  شهرستان آبداناناست.  بوده انسانی توجه جوامع مورد دیرباز

های دائمی و وجود رودخانهمورموری خوزستان از طریق دشت دشت ارتباط با و دینارکوه، گرفتن در حدفاصل ارتفاعات کبیرکوه 

دورة  ر ازفراوان همچون دویرج، سیاه گاو و عبور رودخانه کرخه در بخش غربی، آبدانان را از جمله کانونهای سکونت و حیات بش

 گردانیده است.نوسنگی تا عصر حاضر 

توزیع رو از این یابد.های فرهنگی ادامه بوده که حیات به صورت تداوم دورهشرایط زیست محیطی مناسب در منطقه مزید بر علت 

و  کوهستاندر بخش نوسنگی غارنشینی و های دوره متعلق بههای وطهحمبیشتر ای است که استقرارهای باستانی به گونه

از دوره ساسانی و متعاقب آن  فراوانیآثار  اند.پراکندهپیش از تاریخ منطقه در دشت کالت مورموری  های مربوط به ادوارمحوطه

مشهود است )مترجم،  در سراسر منطقهغرب جنوبغرب به قرارگرفتن بر سر راه به دلیل نزدیکی به پایتخت و قرون اولیه اسالمی 

9731 :91.) 

صورت گرفته است. دوره آن دوران تاریخی مورد خصوصاً در  این منطقهای در عمده شناختیها باستانسالهای اخیر فعالیتدر 

که این دوره آغاز مراحلی مهم از تغییرات فرهنگی، اقتصادی، چرا  آید؛به حساب میمنطقه  تحولی این ساسانی از مهمترین ادوار

 است.ایران  وسیاسی، اجتماعی و ... در منطقه 

با توجه به حجم مطالعات  است. بنای پشت قلعه آبدانان منطقة پشتکوهبناهای شاخص و پا برجای دوره ساسانی در جمله از 

 باقی مانده است و هناشناخت تا حدودیانجام گرفته، اما این بنای شاخص  منطقههای ساسانی شناختی که در خصوص قلعهباستان

حاضر  نوشتارهدف از  رواز اینو توسعه آن در دست نیست.  ، روند تکمیلاستقراریدورة چگونگی ساخت، هنوز آگاهی چندانی از 

 پرداخت.وص آن صدر خمطرح شده بررسی وضعیت این بنا است، تا بر اساس آن بتوان به مباحثی 

 

 مکانی و طبیعی موقعیت 

متر از  77ًدر ارتفاع  شرقی 73ْ 57ََ 16ًًًجغرافیایی شمالی و طول  77ْ 73ََ 66ًًًبا مختصات عرض جغرافیایی پشت قلعه  بنای

غرب روستای پشت قلعه از توابع بخش مرکزی  امروزه این بنا از نظر تقسیمات سیاسی در شمالسطح آبهای آزاد قرار دارد. 

نا از طریق جاده آبدانان به مورموری که خود بخشی (. دسترسی به این ب9 نقشهشهرستان آبدانان در استان ایالم واقع شده است )

ای  گردد. از منظر طبیعی بنا بر فراز تپه ماهوری متشکل از یک رگة صخره میاز راه مواصالتی ایالم به خوزستان است، امکان پذیر 

شرقی کامالً نمایان و دارای این رگه در بخش شرقی و جنوب. (9)تصویر  خاک قرار دارداز ای نسبتاً قطور  مدفون در زیر الیه

های سنگی در نتیجه فرسایشات طبیعی به صورت پرتگاهی  غربی به دلیل ریزش رگههای غربی و جنوب شیب مالیم است. بخش

 (.99: 973ًگردد )اسدبیگی،  منتهی می درآمده که به تنگة رودخانة دویرج

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  4931آبان ماه  -دومین همایش ملی باستان شناسی ایران                   

 دبیرخانه دائمی همایش ملی باستان شناسی ایران                                

 

 

3 

 

های  در محدودة یک پهنة کوهستانی، حاصل رسوبات ناشی از آبرفت ،از نظر توپوگرافی تپة ماهوری که بنا بر روی آن قرار دارد

های کبیرکوه  شناسی قرارگرفته است. این پهنة کوهستانی در محدودة زاگرس چین خورده و میان رشته کوه دوران چهارم زمین

های زاگرس دارای جهت  غربی که همگی مثل دیگر رشته کوهسیاه کوه و دالپری در غرب و جنوبدر شمال و دینارکوه، 

انتخاب این تپه ماهور و ساخت قلعه برروی آن (. 17:  9751شرقی می باشند، واقع شده است )رزم آرا، غربی ـ جنوب شمال

راتژیک، ارتفاع های همجوار، دارا بودن موقعیت مناسب طبیعی و است تواند به دالیل مختلفی چون منفک بودن از سایر تپه می

غرب، تسلط بر مسیر راه مواصالتی، غیر های مواصالتی غرب به جنوب مناسب، اشراف داشتن بر کل منطقه، قرارگیری در مسیر راه

قابل دسترسی بودن از چهار جهت اصلی، نزدیکی و دسترسی آسان به منابع آبی، وفور مصالح ساخت و سهولت در تهیة مصالح و 

 (.9تصویر ها باشد ) نظیر آن

 
 . موقعیت پشت قلعه آبدانان در تقسیمات سیاسی استان9نقشة 
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 . عکس هوایی از موقعیت پشت قلعه آبدانان9تصویر 

 

 پیشینة پژوهشی

گردد، زمانی که لویی واندنبرگ نخستین بار  باز میآغاز مطالعات باستان شناختی منطقة آبدانان به حدود دهة پنجاه شمسی 

شناختی شهرستان آبدانان به صورت  استانهای ب بررسی(. 9ً3: 97ً3گورستان قبر نای انجام داد )واندنبرگ،  هایی را در کاوش

فر فصل دوم  (. یک سال بعد یعقوب محمدی9731توسط عباس مترجم آغاز شد )مترجم،  9731هدفمند برای اولین بار در سال 

(، در 97ً7ابراهیم مرادی فصل سوم )مرادی،  97ً7این ترتیب در سال (. به 97ً1فر و مترجم،  ها را ادامه داد )محمدی بررسی

اردشیر جوانمردزاده فصل پنجم )جوانمردزاده،  97ً1(، در سال الف 97ً3علی اکبر احمدی فصل چهارم )احمدی،  97ً3سال 

 رسید. ( به انجام9711راد،  عبدالهی و صادقیتوسط مصطفی عبدالهی ) 9711( و فصل ششم نیز در سال 97ً1

آن را شناسایی و  9731های سال  فر طی بررسی وب محمدییعقنخستین بار  صوص پیشینة پژوهشی بنای پشت قلعه،در خ

تسطیح اراضی و گسترش روستا، کار تعیین عرصه و حریم آن  لبه دلی 97ً6در سال . (97ً1فر، )محمدی کردمستند سازی 

طرح مطالعاتی توسط بخش خصوصی با همکاری سازمان میراث فرهنگی در  973ًدر سال . (97ً6)پیرانی،  انجام گرفت

به دلیل نزدیکی روستا و احتمال گسترش آن به داخل محوطه،  (.973ً)شرکت مهراز کهن ساز، خصوص این بنا به انجام رسید 

ای مرمتی شامل استحکام بخشی باروی  رنامهبدر فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید و در همان سال نیز  97ًًاین بنا در سال 

های  اثر توسط سازمان میراث فرهنگی بر روی این اثر به انجام رسید. همزمان نیز کار پاکسازی و آوار برداری آن جهت مرمت

مجدداً ابراهیم مرادی بنا را بررسی و آن را به دوران ساسانی و  97ً1در سال  .نشین بنا صورت گرفت اضطراری در بخشی از شاه

انتخاب موضوع رسالة خود با عنوان فرزین زرگوش با  9715سرانجام در سال پایان دورة سلجوقی نسبت داد.  اسالم تادورة اوایل 

در نوشتار حاضر (. 9715، زرگوش)نا پرداخت این ببررسی  به، «شناختی محوطه پشت قلعه آبدانانمطالعه و تحلیل باستان»

 محقق گردید.رساله راستای این 
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 قلعهپراکنش ساختارها درمحدودة معماری و  اجزاء

ری متر با پالنی بیضی شکل در دامنه شمال شرقی تپه ماهو 67عرض بیشترین متر و 971بنای پشت قلعه در محدودة به طول 

نشین که  قلعه شاهبخش مسکونی و  جزء. به (5)تصویر  شرق ساخته شده استبه شمالغرب با شبیی مالیم در راستای جنوب

ساختارهای در گذشته است. اگر  ساختارفاقد مابقی محوطه  اند،را در برگرفتهاز کل صحن داخلی باروی قلعه  کمیمساحت 

و از میان های کشاورزی اهالی به طور کامل نابودی  وجود داشته، طی سالیان اخیر و در پی فعالیتدر فضای داخلی بارو دیگری 

 رفته است. 

 
 دید از شمال -. بنای پشت قلعه 5تصویر 

مسکونی  بخشهای دیدبانی و نگهبانی، ورودی قلعه،  های متعددی از جمله باروی قلعه، برجک پشت قلعه دارای بخشقلعة امروزه 

 :پردازیمکه به شرح هر یک می(، 5)نقشه  (51: 97ً6)پیرانی،  تونل بوده است نشین و و شاه
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 . پالن بنای پشت قلعه5نقشة 

 

گرفته است. احداث دیوار رأس تپه ماهور را فرادیواری با پالن بیضی شکل و شبیی کامالً مالیم دور تا دور در  باروی قلعه: -1

قی مانده از آن سانتیمتر و بیشترین ارتفاع با 951تا  911داخلی آن را فراهم آورده است. عرض دیوار  زمینة مسکونی شدن فضای

که امکان  –شرقی و جنوبی های شمالی، شمال ر خصوصاً در بخش. برای استحکام دیوا(7)تصویر  رسد متر می 7به حدود 

های مدوری تعبیه شده که  در فواصل تقریباً یکسان پشتیبان –های زیرین دیوار وجود داشته  خالی شدن الیهفرسایش خاک و 

های  ها برجک ین پشتیباناعالوه بر استحکام بیشتر باروی قلعه در برابر رانش از لحاظ معماری نیز به بنا جلوه داده است. برروی 

 نگهبانی ساخته شده است.

دهد. در برخی نقاط نیز به  تشکیل میکوب  ت گچ نیمی و مالا های رودخانه ا قلوه سنگهرالح به کار رفته برای احداث بارومص

های  به صورت رجهای نگهبانی را  اند. بارو، دیوارهای پشتیبان و برجک های تراش خورده استفاده کرده صورت جزئی از سنگ

اما در  استها کمتر تخریب گردیده  شرقی و شمالی به نسبت بقیة قسمت جنوب های دیوار بارو در بخش اند. منظم ساخته

ای، شیب تند، ارتفاع زیاد دیوارها و عدم ساخت پشتیبان به مرور زمان  صخرهغربی و غربی به دلیل ریزش بستر  جنوب های بخش

تخریب شده و کامالً از میان رفته است. بر روی دیوار باقی مانده در بخش شمالی آثار یک ردیف روزنة مربع شکل )تیرکش( 

گزارش وضعیت محیط خارج از  بانی ودیدها عالوه بر سبک کردن وزن بارو و باال بردن مقاومت آن در کار  زنهمایان است. این رون

 کند. قلعه به نگهبانان کمک می

به  سانتیمتر 511×961های باروی قلعه، هشت برج نگهبانی با پالن مدور در ابعاد  برروی پشتیبان های نگهبانی: برجک –2

 911ها دارای ورودی به عرض  . هریک از برجک(7)تصویر  اند های آن ساخته شده و پشتیبانصورت قفل بند با دیوار بارو 
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ها را با  هاللی و چند روزنة مجزا )تیرکش( برای سهولت در کار دیدبانی است. فضای داخلی این برجک یسانتیمتر با طاق

از این رو  به  ،اند صرفاً کاربری نگهبانی و حفاظتی داشته ها کبرج اینچنان که گفته شد اند.  های هاللی کور تزئین نموده طاقچه

اند. با توجه به بقایای معماری  شرقی باروی قلعه احداث شده های شمالی و شمال جز چند مورد در بخش جنوبی مابقی در قسمت

 اند. مسقف گردیده ،ضربی اجرا شده بودند ةشیو های قوسی شکل )طاق آهنگ( که به ها به وسیله طاق برج و سبک ساخت،

  
 دید از شرق     -. برجک باقی مانده بر روی باروی جنوبی7تصویر                دید از شرق  -. باروی شمالی قلعه 7تصویر 

 

اند که  ساخته شدهگاه مدور )دیوار پشتیبان( با فاصلة نزدیک به هم  در بخش شرقی باروی قلعه دو تکیه ورودی قلعه: –3

. شیب (7)تصویر  ها ایوانی ساخته شده که به نظر ورودی قلعه است ها متفاوت است. در مرکز آن ساختارشان با دیگر پشتیبان

ها و عدم امکان تردد در سایر جهات به علل مختلف  به نسبت سایر بخش  مالیم، نزدیکی به اماکن مسکونی، کنترل آسان

گیری دقیق  ین مکان برای احداث ورودی قلعه است. تخریبات صورت گرفته در این بخش مانع از اندازهمهمترین دلیل انتخاب ا

های  شود اما بقایا معماری نشان از وجود درگاهی با طاقی قوسی شکل بزرگ و پالنی ویژه به مانند سایر قلعه این ورودی می

 .معاصر دارد

متری بخش خارجی باروی  75و در فاصله ماهور غربی تپه دامنة ای در  صخرهو بر روی شیب تند  :راهرو الحاقیتونل و  –4

تونلی وجود دارد. این تونل سرپوشیده با شیبی بسیار تند به  –شود  منتهی میقسمتی که شیب تپه به تنگه و رودخانه  –قلعه 

ری از تخریب یسنگی تونل باعث جلوگ . ساختاراستمتر به صورت نیمه مخروبه  7الی  7متر و ارتفاع  7/9متر، عرض  97طول 

متر  75آمد در حد فاصله تونل تا دیوار قلعه که حدود  آن شده است. معماران جهت مالیم نمودن شیب تند و سهولت در رفت و

را به   اند و آن متر نموده 71متر و طول  7/9های قوسی یا جناقی به عرض  اقدام به ساخت راهرو یا داالنی مسقف با طاق ،است

-ها باقی مانده، امکان ثاری از آناند. تردد در داخل تونل به وسیلة یکسری پلکان که اکنون تخریب شده و تنها آ تونل مرتبط کرده

شود که کار  می . بقایای از پی سنگی برجک نگهبانی با پالن مربعی شکل در مسیر تونل مشاهده(3و  6)تصاویر  پذیر بوده است

الحاقی به آن صرفاً جهت دسترسی  راهروداشته است. احداث تونل و در این قسمت را بر عهده  ر و مرورعبوکنترل  حفاظت و

تر از دهانه  ینگذشته است؛ هر چند که امروزه سطح آب رودخانه پای جانبی بوده که دقیقاً از پای دهانه تونل می ةآسان به رودخان
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ای بزرگ در  غرب رودخانه منجر به کشف تک بنایی منفرد بر روی صخرهتپه ماهوره واقع در  دامنةباشد. بررسی  تونل می

 روی دهانة کانال و مشرف بر آن شد که احتماالً کار کنترل و نظارت بر دهانة تونل را بر عهده داشته است. هروب
 

   
                                  در پادامنه قلعه . مسیر کنده شده دسترسی به تونل 6تصویر         . ایوان ورودی قلعه در بخش شرقی بر روی باروی آن7تصویر 

 دید از شرق قلعه                 -غربی تپه                                                                                                        

 

 
 دید از شمال -باروی قلعه ادامه داشته است  که به طرفتونل  اجرا شده دربخشی ازطاق  . دهانه تونل و3تصویر 
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 در بخشی که ارتفاع سطح تپهفضای داخلی باروی قلعه شرق  جنوب به جنوبالیه  در منتهینشین:  بخش مسکونی و شاه –5

کمی از باروی قسمت جنوبی ساخته  ةبه فاصل. .نشین، اماکن مسکونی، انبارها و . قلعة شاه ها بیشتر است، از سایر قسمت ماهور

مساحت جزئی از کل فضای داخلی محوطه قلعه را به خود اختصاص داده است. در این بین  ساختارها. این (ً)تصویر  اند شده

به طوری که این قسمت مشرف بر  بیشتری دارد،ها )صحن داخلی قلعه( اختالف ارتفاع  بخش مسکونی نسبت به سایر قسمت

قلعه است. دو ساختار مستطیل شکل با اختالف سطح چشمگیر نسبت به دیگر ساختارهای از  اراضی خارجداخلی و  ةمحوطتمام 

گونه درگاهی یا ورودی جهت دسترسی به فضای داخلی در فاقد هر این ساختارها .احداث شده استها  مسکونی، در کنار آن بخش

 (.1)تصویر  اند بار یا آب انبار داشتهاین ساختارها کاربرد انسد  ر چهارجهت اصلی بوده است. به نظر می
شود. این بنا دارای پلکانی با یک پاگرد،  آثار طبقه دوم آن به وضوح مشاهده می وها دو طبقه بوده  نشین در برخی قسمت شاه

نشین همان  بخش شاهلح ساخت آمده است. مصا جزء تزئینات آن به شمار میهای هاللی و شیارهایی بوده که  ها و طاقچه طاق

کوب به عنوان مالت استفاده  گچ نیمهای نتراشیده است که به صورت نامنظم و گاه منظم در ساخت بنا بکار رفته و از  قلوه سنگ

های  هایی با طاق شدند. وجود درگاه های قوسی شکل را متحمل می متر بار سنگین طاق 9با عرض  نشین شاهشده است. دیوارهای 

بیشتری داشته  استحکامباال  ةها و طبق بار سنگین طاقدر مقابل دیوارها تا هاللی در جهت مخالف طاق سقف باعث گردیده 

چندان مشخص نیست. اما به نشین  شاهداخلی  فضایها وضعیت  . به دلیل تخریب دیوارها و مدفون بودن بنا در بیشتر بخشباشند

اند را بر دیوارهای داخلی مشاهده نمود.  بری بوده که دارای تزئینات گچکوب  اندودهای گچ نیمتوان شواهدی از  صورت پراکنده می

این کف  ةنمون ؛بندی کف سازی گردیده است متر به شکل قالبسانتی 91الی  7 ضخامتکوب به  چ نیمای از گ های با الیه کف اتاق

( و قلعه هزار درب آبدانان 973ًپور، )لکاریخی دره شهر بناهای هم عصر چون شهر ت  آن در کاوشاجرای سازی و چگونگی 

 .کامالً مستندسازی شده استب(  973ً)احمدی، 

      
 دید از شرق -شرقی  . آب انبار1تصویر                      دید از شرق -نای شاهنشین و ورودی آن ب. ًتصویر         

 

 
 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  4931آبان ماه  -دومین همایش ملی باستان شناسی ایران                   

 دبیرخانه دائمی همایش ملی باستان شناسی ایران                                

 

 

11 

 

 مصالح ساخت و ساز

اماکن مسکونی بنای پشت قلعه آبدانان، چون دیگر بناهای هم عصر در حوزة فرهنگی پشتکوه از مصالح در ساخت برج و بارو و 

کوب استفاده گردیده است. تمامی مصالح بوم آورد های نتراشیده و مالت گچ نیمسنگ خورده، قلوههای تراشالشه سنگ، سنگ

هایی در ای در دور و نزدیک مکان احداث بنا، وجود تپههای صخرهبوده و از حوالی قلعه به دست آمده است. ساختار طبیعی کوه

گذرد و وجود باشد. همچنین گذر رودخانه دائمی که از پادامنة تپه میبخش غربی و جنوبی که ساختار طبیعی آن سنگ گچ می

 گردند.های بلوط منطقه از دیگر مواد و مصالح موجود برای ساخت و ساز قلعه محسوب میجنگل

 

 های مختلف  آن در دوره تغییراتقلعه و روند  ةاریخچت

های  از الیهبرای به دست آوردن مدارک  محدودة قلعهدر ی شناخت نباستاکاوش ، عدم منسجممطالعات  انجام نگرفتنبه دلیل  

با این وجود دقیق استفاده از آن نامعلوم است.  تعیین زمان ،مشخص در خصوص قلعهاد تاریخی اسن متون و نبودو  باستانی

ها  ها با دیگر محوطه های سطحی و سنجش آن ها، مطالعه سفال معماری، نحوة استفاده از مصالح، شیوة اجرای طاق شناسیسبک

توجه به با به دست آمده  سطحی هایسفالکند.  را به دورة ساسانی منتسب می قلعهاین زمان ساخت ، شناخته شده تاریخی

ی جدیدتر از این دورة تاریخ. هیچگونه سفالی که باشندمی دورة سلجوقیتا  یکمقرون  دورة ساسانی و به متعلق، هاآن تعداد کم

بعد از این تاریخ برای مدت طوالنی سکونت در قلعه بنا به عللی متوقف گردیده است. به دست نیامده نشان دهد در محوطه را 

و در متون بسیاری  (9717شرفی، )میالدی( که تمام منطقه را در برگرفته  35ًه.ق ) 777 سالای بزرگ  وقوع زلزلهشاید  .است

و شهر بزرگ سیمره ( شهرستان سیروانشهر سیروان ) این دوره همچونهای  محوطهسایر  و از مورخین بدان اشاره شده، قلعه

و همزمان با آگاهان محل در زمان قاجاریه  وگفتة ساکنین بنا به  .ساختتخریب و متروک  را (97ً1پور، لک))دره شهر کنون( 

گری پشتکوه  ی آنان بوده که پس از اعطای والیحکومت ةاز محدود بخشی( والیان لرستان، منطقه پشتکوه )آبدانان کنونی حکومت

مرمت مجدد در  آثار باز سازی و .آن استفاده نموده استمدتی از  گردیده و ءاین قلعه دوباره احیابه یکی از بستگان والی، 

 . باشد قلعه کامالً آشکار میباروی  اًخصوصهای از بنا  قسمت

 

 هاسفال

شناسی تنها تعداد چند قطعه سفال از سطح محوطه به دست آمد، که این تعداد نیز چندان شاخص نیستند. به هر حال گونه

 :(9و جدول  91)تصویر دار تقسیم کردلعاب و لعاب ها را به دو دستة بدونها آنسفال

 های بدون لعاب:الف: سفال

ها در از نظر تزئین این سفال. هستند رنگ پوشش گلی نخودی باخمیره قرمز و نخودی  دارایهای بدون لعاب بدست آمده سفال

قش استامپی حلزونی نوارهای کنده افقی و موجی و ندارای نقوشی یه شکل  های منقوشدو نوع ساده و منقوش هستند که سفال

ذرات همراه با و گاهاً شن  ها ماسه وساز، دارای پخت کافی و آمیزة آنهای این دسته تماماً چرخاست. سفال متحدالمرکزیا دوایر 

 .هستندآهک 
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  پشت قلعهسفالهای  .91 تصویر

 . مشخصات سفالهای پشت قلعه9جدول 
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 دار:لعابهای ب( سفال

و ساز های یافته شده چرخنمونههستند. ماسه  آمیزةصورت پراکنده به دست آمدند دارای خمیره نخودی با هها که باین سفال

با لعاب تک رنگ آبی و سبز در دو نوع ساده های بدون لعاب از نظر تزئین ها همچون سفالاند. این سفالدارای پخت کافی

عالوه بر شوند. مواج افزوده زیر لعاب مشاهده می برجسته به صورت نوارهای ساده افقی و با نقوش قوشندار ملعابای و فیروزه

 . استزیر لعاب  نقوش هندسی رنگی دارایها قطعه از این سفال یکاین 

تاریخی جولیان  محوطه و( 97ً1زاده، )شنبه قلعه شاخ ،(97ً1پور، )لک ه شهرهای شهر تاریخی درها با سفالاین نمونه سفال

راد، پور و صادقی)حسن محوطة ورکمره، (97ً6)بروجنی،  5های تاریخی گندم زار محوطه(، 9711فر و مترجم، )محمدی

قابل مقایسه ( 97ً1)امیر منصوری، واله برزقشهر تاریخی  و (9717راد، پور و صادقی)حسنرماوند قلعه گوری  محوطة، (9715

 است. 

 

 مقایسة تطبیقیشناسی و سبک

، نوع کوب()قلوه سنگ با گچ نیم مصالحمطالعه و بررسی باشد. کوهستانی می -های نظامیبنای پشت قلعه آبدانان از جمله قلعه

شده این اثر با بناهای همگون مطالعه  مقایسةو ای( های هاللی و گهواره)دیوارهای نسبتاً قطور طاقچگونگی اجرای آن  معماری و

 .کندمنسوب میبه دوران ساسانی  راآن، ایفرامنطقهو  ایمنطقه در حوزة

ها، های نگهبانی، نوع طاقباروی قلعه، پشت بندها، برجک هایی مختلف بنا همچون، بخشعالوه بر سبک معماری و نوع مصالح

قلعه دختر در استان فارس قلعه انجیر و قلعه چوار در استان ایالم، با بناهایی چون آن قابل مقایسه با های تو در تو روها و اتاقراه

 است.و تخت سلیمان در استان آذربایجان شرقی 

از دورة انتقال  هایی که دارای مرحلةموجود در محوطههای با سفال آن های سطحی بدست آمده از قلعه و مقایسةبررسی سفال

رساند. های نخستین اسالمی به اثبات میهستند، تداوم استقرار در قلعه را بعد از دورة ساسانی و در سده اسالمیدورة ساسانی به 

 توان به شهر تاریخی ورکمره و محوطة تخت سلیمان اشاره کرد.ها میاز جمله این محوطه

-که از نظر گونه شوندلیه اسالمی دیده میهای فراوانی از دورة ساسانی و قرون اوپشت قلعه، محوطه در فواصل دور و نزدیک بنای

 :ها و بقایای معماری قابل مقایسه با آن هستندشناسی سفال

 اسالمی  –ساسانی  بنای پشت قلعه مربوط به دورةکیلومتری شمال  9درب در فاصلة  قلعه هزار -9

 اسالمی - ساسانیمتعلق به دورة  بنای پشت قلعهکیلومتری شرق  5قلعه هزارانی در فاصلة   -5

 اسالمی -ساسانی بنای پشت قلعه مربوط به دورة شرق ر شمالکیلومت 91شهر تاریخی جولیان واقع در  -7

 اسالمی -ساسانی  بنای پشت قلعه مربوط به دورةشرق کیلومتری شمال ًخی طلور واقع در محوطه تاری -7

 اسالمی –ساسانی  متعلق به دورة پشت قلعهبنای کیلومتری  97باغ واقع در سراب آثار تاریخی کلگ و سنگر -7

 اسالمی –ساسانی  بنای پشت قلعه متعلق به دورةکیلومتری شرق  9ًگل واقع در قلعه گل -3
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 کاربری قلعه

مطالعات صورت  اند، امابر شمردهقلعه  های متعددی همچون آتشکده، قلعه مسکونی و نظیر اینها را برایکاربریرچند تا کنون ه

از  ة قلعه،ها و آثار همدورپراکنش محوطه .که این قلعه از جمله بناهایی است که صرفاً کاربرد نظامی داشته است نشان داد گرفته

. شدندمرتبط می یکدیگر به واسطی آن باها محوطه تمامییا مسیری دارد که  راهبالعکس حکایت از وجود  غرب تا شرق منطقه و

به دیگر  سویاز  به شهر بزرگ جولیان وو از یک سو گذشته  بنای پشت قلعه بر روی آن قرار دارد،ای که تپه دامنهاز  مسیراین 

 ود.شهرها و راههای اصلی دیگر ختم میش

های همجوار، موقعیت استراتژیک، ارتفاع مناسب، اشراف داشتن بر کل  وضعیت ساختارها و چگونگی بنا، منفک بودن از سایر تپه

بودن از چهار  یر راه مواصالتی، غیر قابل دسترسهای مواصالتی غرب به جنوب غرب، تسلط بر مس مسیر راه منطقه، قرارگیری در

و تامین امنیتی راهها وظیفة یا  وراه حفاظت  کار کنترل و برایمرکزی ه عنوان برا این قلعه جهت اصلی عواملی هستند که 

در بخش چوار توان پشت قلعه چوار از جمله می ؛در سطح استان زیاد استها نمونه این قلعه کاروانیان را برعهده داشته است.

 نام برد.را شهرستان ایالم و قلعه انجیر واقع در زرین آباد دهلران 

 

 غربهای ارتباطی غرب به جنوبراه

های باستانی مسیر راه ترین عامل در تعیین کوهی، مهمهای میانها و درّههای زاگرس مرکزی و دشتکوه وضعیت توپوگرافی رشته

ها طی ادوار مختلف مورد استفاده بوده و زمینة تعامل و تبادل هکو های این حوزه به موازات رشتهآیند. راهاین خطّه به شمار می

لی النهرین شما ها، راهی است که دشت خوزستان را به غرب زاگرس مرکزی و بیناین راهجملة اند. از  آورده فرهنگی را فراهم می

کوه و رودخانة کرخه )سیمره( به  های حاشیة کبیرها و دشتاین راه پس از گذر از دشت خوزستان و در امتداد درّهپیوندد. می

مدت فرهنگی میان این مناطق  رسد. شواهد و مدارک باستانی موجود حکایت از وجود روابط درازغرب ایران و شرق میانرودان می

لویی واندنبرگ  هایآمده از کاوش  دست  در این زمینه، مواد فرهنگی بهباستانی موجود از جمله مدارک ها دارد. از طریق این راه

 (.913: 9717نیا و منصوری، )جوادیاست  پشتکوههای در گورستان

وجود ، اما نیستالنهرین به خوزستان( )بینغرب راه اصلی غرب به جنوبگذرد، هرچند میپشت قلعه  راه باستانی که از جوار

دارد. این راه که از مسیر ای ای و فرامنطقهدر تبادالت منطقهدر امتداد آن حکایت از اهمیت این راه های باستانی فراوان حوطهم

با  ،رسدهای شمال کبیرکوه( جده شده و از طریق دره شهر به آبدانان میغرب )درة سیمره واقع در دامنهاصلی غرب به جنوب

شود. راه پس از دشت مورموری به دو دشت مورموری می واردگذرد و از آنجا شرق پشت قلعه میاز شهر آبدانان از شمال عبور

قلعه بنای پشت احداث  یابد.شود. یک شاخه به سمت خوزستان و شاخة دیگر به سمت دهلران امتداد میتقسیم می مسیربخش 

 آورد.زم را برای رهگذران و کاروانیان فراهم میمسیر این راه، امنیت النظامی در با کاربری 
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 گیرینتیجه

مکانی مناسب برای همواره  ،فرهنگی چند منطقةقرارگیری در میان و  مساعدمنطقة فرهنگی پشتکوه به علت شرایط زیستی 

های اصلی و به وسیلة راههای این منطقه ها و درهدشتهای باستانی موجود در محوطه گیری استقراهای باستانی بوده است.شکل

دیگر و دیگر مناطق همجوار در ارتباط بودند. برقراری امنیت در با هم پیوستندبه هم میهای متعدد و فرعی که از طریق گذرگاه

های حاکمان این مناطق ترین برنامهرو تامین امنیت راهها از اصلیاز اینشد. آنها میها همواره باعث رونق گرفتن طول این راه

برقراری امنیت در کل منطقه، به کنترل منطقه عالوه بر این های در امتداد راهبا کاربری نظامی متعدد های ایجاد قلعهبوده است. 

در دورة ساسانی با توجه به موقعیت جغرافیایی منطقه پشتکوه و قرارگیری آن در حد فاصلة  کرد.ها نیز کمک میو حفاظت راه

دو بخش، این در محدودة ساسانیان و لزوم برقراری ارتباط میان شهرهای بزرگ )تیسفون( و جدید )فارس( های قدیم یتختپا

اند و باهدف تامین امنیت در کل ها کاربری نظامی داشتههای فراوانی در محدودة پشتکوه هستیم. اکثر این قلعهشاهد احداث قلعه

 که است های نظامیقلعهبنای پشت قلعه آبدانان از جمله ها شکل گرفتند. در آن در امتداد راهمنطقه و مسیرهای ارتباطی موجود 

احداث گردیده است. جدا شده، غرب ارتباطی غرب به جنوب راهفرعی که از مسیر حاشیة یک در بر فراز یک تپه ماهور مرتفع 

بودن موقعیت مناسب طبیعی و استراتژیک، ارتفاع مناسب، های همجوار، دارا  چون منفک بودن از سایر تپههمدالیل مختلفی 

غرب، تسلط بر مسیر راه مواصالتی، غیر قابل های مواصالتی غرب به جنوب اشراف داشتن بر کل منطقه، قرارگیری در مسیر راه

هیة مصالح و نظیر دسترسی بودن از چهار جهت اصلی، نزدیکی و دسترسی آسان به منابع آبی، وفور مصالح ساخت و سهولت در ت

بنای پشت قلعه متشکل از  داشته است.بر روی این تپه ماهور مرتفع وجود گیری و احداث قلعه ها نقش اساسی در شکل آن

دو آب انبار نشین است. های نگهبانی، ورودی، تونل و راهرو الحاقی، بخش مسکونی و شاهبارو، برجکهای مختلفی  از جمله بخش

-های تراشالشه سنگ، سنگمصالح به کار رفته در ساخت بنا شامل اجزای این بنا است. از دیگر  نشینشاهنزدیکی در محدودة 

 کوب است.های نتراشیده و مالت گچ نیمخورده، قلوه سنگ

های مشابه تاریخ ساخت بنا را به دورة ها با نمونهشناسی و سنجش سفالشناسی و مطالعه بقایای معماری و نیز گونهسبک

های متعلق به ادوار بعد در محدودة قلعه، نشان دهندة تداوم استقرار در آن پراکنش سفالکند. عالوه بر این ساسانی منتسب می

 تا دورة سلجوقی است.

 

 منابع

شناختی شهرستان آبدانان، مرکز اسناد های باستانالف(، گزارش مقدماتی فصل چهارم بررسی 97ً3احمدی، علی اکبر، ) -

 میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایالم، )منتشر نشده(.سازمان 

پرونده ثبتی قلعه هزارانی آبدانان، مرکز اسناد دفتر ثبت، سازمان میراث فرهنگی، صنایع  ب(، 97ً3احمدی، علی اکبر، ) -

 دستی و گردشگری کشور، تهران، )منتشر نشده(.

، مرکز اسناد پژوهشکدة شناختی حوضة آبگیر سد سیمرهشناسایی باستانگزارش بررسی و (، 97ً6بروجنی، سید رسول، ) -

 شناسی، تهران، )منتشر نشده(. باستان
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(، گزارش تعیین عرصه و حریم بنای پشت قلعه آبدانان، مرکز اسناد سازمان میراث فرهنگی، صنایع 97ً6پیرانی، بیان، ) -

  دستی و گردشگری استان ایالم، )منتشر نشده(.

پژوهی، دورة ها با غرب زاگرس مرکزی، مجلة باستان شواهدی از روابط الیمایی(، 9717ا، زهرا و امیر منصوری، )نیجوادی -

 .911 – 916جدید شمارة شانزده، ص 

شناختی شهرستان آبدانان، مرکز اسناد های باستان(، گزارش مقدماتی فصل پنجم بررسی97ً1جوانمرد زاده، اردشیر، ) -

 گی، صنایع دستی و گردشگری استان ایالم، )منتشر نشده(. سازمان میراث فرهن

های پلدختر و )شهرستان 5شناختی حوضة سد و نیروگاه کرخة ، بررسی باستان(9715)راد، پور، عطا و مسعود صادقیحسن -

 شناسی، تهران، )منتشر نشده(. دره شهر(، مرکز اسناد پژوهشکدة باستان

شناختی محوطة قلعه گوری  های باستان ، گزارش مقدماتی فصل سوم کاوش(9717)راد، پور، عطا و مسعود صادقی حسن -

  شناسی، تهران، )منتشر نشده(. رماوند، مرکز اسناد پژوهشکدة باستان

 (، جغرافیای نظامی ایران )پشت کوه(، انتشارات بی نا، تهران.9751رزم آرا، علی، ) -

شناختی محوطه پشت قلعه آبدانان، رسالة کارشناسی ارشد، با راهنمایی ان(، مطالعه و تحلیل باست9715زرگوش، فرزین، ) -

 اسالمی واحد ابهر، )منتشر نشده(. دکتر ابراهیم مرادی، کتابخانة دانشگاه آزاد

دورة ، رسالة ای هولوسنهای دریاچهشناسی حوضة رودخانة سیمره در قلمرو پادگانهزمین باستان(، 9717شرفی، سیامک، ) -

 ، )منتشر نشده(.با راهنمایی دکتر مهران مقصودی، کتابخانة دانشگاه تهران، دکترا

مرکز اسناد سازمان میراث شناسی پشت قلعه آبدانان، گزارش مطالعه، شناخت، آسیب(، 97ً3، )شرکت مهراز کهن سازه -

 فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایالم، )منتشر نشده(.

شناسی معماری قلعه شاخ بنای منسوب به دوران ساسانی در زرین آباد استان بررسی باستان(، 97ً1)عبدالمالک، زاده، شنبه -

 ، )منتشر نشده(.تهران مرکزاسالمی واحد  ، کتابخانة دانشگاه آزادایالم

تی و (، طرح مطالعات تاریخی پشت قلعه آبدانان، مرکز اسناد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دس973ًصدراهلل، اسدبیگی، ) -

 گردشگری استان ایالم، )منتشر نشده(. 

شناختی شهرستان آبدانان، های باستان(، گزارش مقدماتی فصل ششم بررسی9711راد، )عبدالهی، مصطفی و مسعود صادقی -

 مرکز اسناد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایالم، )منتشر نشده(.

اوش فصل اول تا چهارم در خانه اربابی شهر تاریخی دره شهر، مرکز اسناد سازمان میراث (، گزارش ک973ًلک پور، سیمین، ) -

 فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایالم، )منتشر نشده(.

 کاوشهای سیمره )دره شهر(، چاپ اول، انتشارات پازینه، تهران.(، 97ً1لک پور، سیمین، ) -

شناختی شهرستان آبدانان، مرکز اسناد سازمان میراث های باستاناول بررسی(، گزارش مقدماتی فصل 9731مترجم، عباس، ) -

 فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایالم، )منتشر نشده(. 
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شناختی شهرستان آبدانان، مرکز اسناد سازمان های باستان(، گزارش مقدماتی فصل سوم بررسی97ً7مرادی، ابراهیم، ) -

 و گردشگری استان ایالم، )منتشر نشده(.میراث فرهنگی، صنایع دستی 

شناختی شهرستان آبدانان، مرکز های باستان(، گزارش مقدماتی فصل دوم بررسی97ً1فر، یعقوب و عباس مترجم، )محمدی -

 اسناد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایالم، )منتشر نشده(.

، د شمارة فصلنامه باغ نظر، ولیان: آتشکدة نویافتة ساسانی در آبدانان ایالمج(، 9711، )فر، یعقوب، عباس مترجممحمدی -

 .ًً – 33ده، ص نوز

لرستان(،  –بری دورة ساسانی )مورد مطالعة محوطة باستانی برز قاوله، کوهدشت (، بررسی هنر گچ97ً1منصوری، امیر، ) -

پایان نامة کارشناسی ارشد، با راهنمایی دکتر غالمرضا کرمیان، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران 

 مرکز، )منتشر نشده(.

(، باستان شناسی ایران باستان، با مقدمه رمن گیرشمن، ترجمه عیسی بهنام، چاپ سوم، دانشگاه 97ً3واندنبرگ، لوئی، ) -

  تهران، تهران.
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