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 امیر بهرامی

 باستان شناسی دانشگاه محقق اردبیلیارشد  کارشناسیی آموختهدانش 

 

 چکیده

  اين  های قله  يابد. بر باالی امتداد می  شود و تا کنار رود سیمره می  شروع  کوهدشت  شرقی  از شمال  که  است  کوهی  نام چنگری 

.  است  شده  ساخته  کوهدشت  دشت  به  مشرف  ای قله  روی  که  است  چنگری  ها، قلعه آن  مهّمترين  که  مانده  باقی  ، آثار چند قلعه کوه

حاضر تنها   در حال  ولی  داشته  و کوچك  بزرگ  چند اتاق  آن  هر قسمت  که  است  شده می  تشكیل  از دو قسمت  در گذشته  عهقل  اين

ی مطالعات  انجام شده در زمینه ساختار معماری اين قلعه و داده های سفالی در زمره..  است  مانده  باقی  آن  شمالی  ديوارهای

قیق محسوب می شود. بديهی است احیاء و شناخت ويژگی های معماری و تزيینی يك بنای ويران شده مهمترين اهداف اين تح

دوره اتابكان لرستان ما را در شناخت هر چه بیشتر اين قوم  ياری می کند. پرداخت اطالعات در پژوهش حاضر به شیوه توصیفی، 

. به دلیل کتابخانه ای و  توجه به روش های میدانی بررسی است مقايسه ای و تحلیلی بوده و روش يافته اندوزی در آن به صورت

دهد که  ، ولی نتايج نشان میهای مربوطه ممكن نبود ی کامل از قلعه و اتاق اينكه شكل قلعه کامالً از بین رفته بود، تهیه نقشه

از بود. بود ساخته شده ی کوه چنگری که به دشت کوهدشت مشرف  در بهترين نقطهاز لحاظ موقعیت سوق الجیشی  قلعه

دست آمده نشان دهنده هشود که قلعه دارای ديوارهايی با پهنای عريض بوده است. همچنین نتايج ب مانده ديوارها معلوم می باقی

با شیوه زندگی اين اقوام که بیشتر ايلی  آن است که نمونه ظروف سفالی موجود در سطح محوطه، بیشتر دست ساز و ساده بوده و

 کند رنشین بوده، مطابقت میو چاد

  لرستان، کوهدشت، ظروف سفالی اتابكان، ،. قلعه چنگرییواژگان کلید
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 مقدمه

از قرن چهارم هجری مطابق اسناد و نوشته های تاريخی و جغرافیايی محدوده وسیعی از سرزمین های لر نشین تحت عنوان بالد 

و بختیاری و چهار محال، کهگیلويه و بوير احمد، و بخش هايی از استان های  لوريه يا لرستان که شامل استان های لرستان، ايالم

فارس و خوزستان کنونی بود پديد آمد. در قرون بعد اين سرزمین ها به بخش ها و نواحی کوچكتر تقسیم شد. نخستین تقسیم 

ی خود به مناطق عدها هر يك به نوبهکه در لرستان صورت گرفت تقسیم آن به دو منطقه وسیع لرکوچك ولربزرگ بود که ببندی

کوچكتری تقسیم گرديد، نخستین اظهار نظری که در مورد زمان و علت اين تقسیم بندی ارائه شده است به قرن هفتم هجری بر 

محلی از آغاز سده ششم  -تكاپوی مردم سرزمین لرستان برای دست يابی به فرمانروايی بومی(. 73: 8731می گردد)خودگو، 

يعنی سده پايانی فرمانروايی  هجری 151تا  551(. از سال 785: 8731لین پل و... ؛558: 8731شروع شد )مستوفی،هجری 

اتابكان لرستان به عنوان حكومتی محلی در میان قبايل لر در  ،ای زاگرسههعباسیان، در مرزهای خاوری دربار بغداد و در کو

های دربار عباسی و سلطه سیاسی  های نیروی خود را با توجه به ضعف ند و پايهباختر ايران و در بخشی از عراق عجم سر بر آورد

ی اتابكان نظرها گوناگون است  پیشینه (. درباره72-73: 8713سلجوقیان در عراق عجم راه يافته بود، پايدار کردند. )قفس اوغلی 

اند.  يگر به علويان و منسوب به عباس بن علی دانستهها را منسوب به عباسیان و برخی د دو ديدگاه اصلی وجود دارد: برخی آن و

های محلی مطالبی در انتساب  ولی مدرک و سندی که اين دو ادعا را تثبیت کند وجود ندارد. برخی منابع روزگار صفوی و گزارش

؛ 17 :8713؛ میر،871 :8717؛ عالم آرای صفوی، 312-331 :8717اند )اسكندر بیگ منشی،  ها به عباس بن علی بیان داشته آن

(. نخستین سندی که در باب نسبت و نسب اتابكان 8721)بهرامی وصالح،، (81 :8711؛ فهمی 813-8731:811خودگو، 

های لُر که از کول مانرود  گويد کتاب تاريخ گزيده حمداهلل مستوفی است. وی در ذکر قبايل و تیره خورشیدی لرستان سخن می

ای دال بر پیوند نسبی میان اتابكان لر کوچك و عباسیان ندارد.  اند، هیچ اشاره پراکنده شدهمنشعب شده و در جاهای گوناگون 

های عباسی و ابوالعباسی ياد  های لر برشمرده از دو تیره به نام ولی درضمن قبايلی که آنان را در شمار طايفه

ندگی و حكومتی اتابكان لر کوچك ايلی و ی ز شیوه (.53: 8737بدلیسی، ؛ 32: 8717؛ نطنزی، 55 :8713مستوفی،)کند می

ی  گزيدند. جنبهها بسیار سخت بود برمی که دسترسی به آن تباری بوده است. اين سلسله مرکز فرمانروايی خود را در دژهايی

با  -8د:اهداف اين تحقیق در دو مورد خالصه می شوديگری از هنر و معماری اتابكان لرستان ساختن بناهای آرامگاهی بوده است. 

صورت  یجامع قیسلسله تحق نيدر مورد ا یول ،روزگار خود داشته اند ینظام یاسیکه اتابكان در تحوالت س یتیتوجه به اهم

شناخته نشده  ايآثار  نيا یاز اتابكان در لرستان ساخته شده است، ول یاديز یآثار معمار نكهيبا توجه ا نیهمچن -7نگرفته است،

اين ويژگی های قلعه سازی اين سلسله. به دست آوردن  یاست برا یکوشش قیتحق نيمورد توجه قرار گرفته است، لذا ا رکمت اي

پژوهش در پايان کار خود به چند پرسش پاسخ منطقی خواهد داد. دلیل روی آوردن اين قوم به قلعه سازی درآن زمان چی بود؟ 

آيا طرح سفال ها با چه ويژگی هايی دارند؟   فرهنگی مانند سفال های اين دوره دادهای قلعه چیست؟ بارزترين ويژگی معماری
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چند فرضیه نزديك به واقعیت را بیان نمود؛  تواناما در پی پرسش هايی که پیش آمده میمحوطه ديگر قابل مقايسه است؟ 

هرج و مرجی که فراگرفته بود، اين قوم به  نخست: به نظر می رسد با توجه به دوران فترتی که در سده های میانی اتفاق افتاد و

در جواب فرضیه دوم می توان گفت،  قلعه سازی درجاهای مرتفع که دفاع در مقابل دشمنان را آسان می ساخت، روی آوردند.

 یلهوس به جهت دو يا يك که از طبیعی برجستگی ها باالی بر چین خشكه بارزترين ويژگی معماری اين قلعه ديوارهايی به صورت

ل اين ظروف بیشتر کاسه و شده است. سفال های اين دوره بیشتر دست ساز با دهانه باز و شك داده دفاعی پوشش طبیعی عوامل

 که پژوهش در ديگ است. اين احتمال وجود دارد سفال های اين دوره با قلعه دوران تاريخی مانند ساسانی قابل مقايسه باشد.

ويژگی های قلعه که به اين دوران نسبت داده شده  ،است شده انجام ها محوطه از یدانیم یبررس صورت به آنهای  داده شتریب

  .است، از ديد باستان شناسی شرح داده خواهد شد

 قیتحقروش 

 مطالعه بر مبتنی عمده روشاز  ،ازینهای مورد  داده اطالعات و یآور جمع یبرا. باشد یم تحلیلی تاريخی  – یفیتوصروش تحقیق 

است. مطالعات میدانی نگارندگان  محل بررسی لیقباز روش های میدانی  نیهمچنو تاريخی  متون ويژه به مكتوب منابع بررسی و

بررسی آثار سطح االرضی شامل جمع آوری نمونه های سفالی و پیمايش دقیق فضاهای تخريب شده معماری برای تشخیص 

برای ارزيابی  و بررس يای میدانی و مطالعات کتابخانه ای نوشته پیش رو است.دقیق فضاهها صورت گرفت. بنابراين نتايج بازديد 

 تصادفی ساده استفاده شده است.ها از نمونه گیری آماری  سفال

 تحقیق یپیشینه

 یهر چند که در برخ ،است هپیشینه پژوهش اين محوطه نشان می دهد که اين زيستگاه مورد بررسی و مطالعه جامع قرار نگرفت

ای ارائه شده لرستان مطالب جزيی و پراکنده سايت های اينترنتی از جمله ويكیپديا و سايت های محلی از جمله سايت استانداری

 سال در (گرفته شده است.8712کتاب آثار باستانی و تاريخی لرستان )ايزپناه،ازکه آن نوشته ها عموماٍ بیان مطالب کلی است که 

ت. وی سلسله اس نيا خيمورد تار در شتربی است که کرده بحث اتابكان درباره کوچك لر اتابكان کتاب در خودگو سعادت 8713

بايد گفت  در مجموع در مورد اين قلعه  د.در اين کتاب از قلعه چنگری به عنوان يكی از قلعه های اتابكان لر کوچك نام می بر

  است. و کلی اشارات مختصرفقط درکتاب آثار تاريخی لرستان مطالبی آورده شده است که بیشتر 

 بوم منطقه ستیزشناخت 

 استان لرستان ییایجغراف تیموقع

که در بخش میانی سلسله جبال زاگرس و در غرب ايران واقع  ای است کوهستانی ای طبیعی، منطقهاستان لرستان از نظر سیم 

سراسر اين  تقريباًشود.  های اصلی رشته کوهای زاگرس از مناطق ناهموار ايران محسوب می شده است و به علت واقع شدن در يال

 کیلومتر 715/ 525غ بر (. لرستان با مساحتی بال 8711:1)میر محمدی،  ه و دشت استدر تپه ماهوره، منطقه پوشیده از کوه،
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درصد از سطح کل کشور را  53/8درصد يا  1/8مربع در غرب ايران در بخش کوهستانی سلسله جبال زاگرس قرار دارد و حدود

دقیقه  تا  73درجه و  77گرينويچ و  النهار نصفدقیقه طول شرقی از  7درجه و  51دقیقه با  58درجه و 71شود و بین  شامل می

بیشترين طول استان از غرب به شرق با مساحتی بالغ بر  ،لی از خط استوايی قرار گرفته استیقه عرض شمادق 7درجه و  73

 :8737کیلومتر است) جايگاه استان لرستان در کل کشور،  1/718کثر عرض آن از شمال به جنوب حدودکیلومتر که حدا 3/771

به  شرقی، از شمال غرب به استان کرمانشاه، از شمال به استان همدان، از شمال ايالماستان لرستان از جانب غرب به استان   (.2

(  8715استان لرستان،  آماریگردد)سالنامه  ، از شرق به استان اصفهان و از جنوب به خوزستان محدود میمرکزیاستان 

 (7)شكل .دختر و الشتر لآباد، درود، پ رنو ، ازنا،الیگودرزاستان عبارتند از : خرم آباد ، بروجرد، کوهدشت،  اينهای  شهرستان

 

 
 (8727نقشه لرستان در تقسیمات کشوری )منبع نگارندگان،  -8نقشه

 

 آنشهرستان کوهدشت و مشخصات جغرافیایی 

ی  دم لری همیان و سر طراحان از پیشینه خهايی چون سر کوهدشت با توجه به مطالعات باستان شناختی در محوطه شهرستان

عراب اين شهرها سر طراحان نام برده که چند قبل از ورود ا وحمداهلل مستوفی در تاريخ گزيده از کوهدشت  کهنی برخوردار است،

اين منطقه اين است که مردمانی قبل از هزاره يك پیش از میالد در  رکشف معبد آشوری در اين منطقه بیان گاند. از بین رفته

جنوب باختری و  شمال باختری، کوهدشت از شمال به استان کرمانشاه،. آوردند های دينی خود را بر جای می زيستند و آيین می

دقیقه  71درجه و 33شود. مرکز شهرستان کوهدشت از نظر جغرافیايی در  جنوب به استان ايالم و از خاور به خرم آباد محدود می

های ديدنی و  متری از سطح دريا قرار دارد اين شهرستان از جاذبه 8825درجه پهنای شمالی و ارتفاع  78و 77درازای خاوری و 

 .(7(.)شكل 71و75 :8711تاريخی برخوردار است)میر کاظمیان،
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 (8723و روستاهای اطراف آن)منبع نگارندگان، شهرستان کوهدشتنقشه   -7نقشه

 کلیاتی در باره قلعه سازی  

ايجاد مساکن گروهی حصار دار از سه هزار سال قبل از میالد ا طرحها و نقشه های مختلف آغاز شده بود و در تمام در ايران 

دوران های تاريخی و دوران اسالمی ادامه داشته است. در دوران اسالمی قلعه های بسیاری در داخل شهرها به وجود آمده است. 

خرم آباد و ارگ شیراز نام ببريم. قلعه های اوايل و اواسط دوره اسالمی در سرتاسر  برای مثال می توانیم از ارگ کرمان، و قلعه

اين قلعه ها شبكه وسیع قلعه مربوط به  ای ارتباطی ساخته شده اند. نمونهايران پراکنده هستند و به طور کلی در کنار شاهراهه

فرقه اسماعیلیه است که در نقاط مختلف بنا شده اند، يا قالعی که فقط برای محافظت از راهها و ايجاد امنیت در مسیر های 

قالع ايران شده اند. بزرگترين و مستحكم ترين  ودخانه ها ايجاديا قالعی که در نزديك پلها و ر ،مختلف کاروانرو ساخته شده اند

 گفته اند)کیانی،)دارو فروشان( نیز میکه به آنها حشاشین،اندبه دست فرقه اسماعیلیه که پیروان حسن صباح بودند ايجاد شده

 د يك سری قلعه ها که حالت تدافعیدر اواخر دوره سلجوقی در غرب ايران ظاهر شده ان (. اتابكان لرستان که8715:837-831

 لبعور که دسترسی به آنها سخت بودزی و يا ساختند. بیشتر اين قلعه در جاهای دور افتاده و صعب اداشتند مرمت و باز سا

ه شده اند. در بیشتر اين قلعه ها مانند قلعه های فرقه اسماعیلیه از کلیه عوارض طبیعی کوه و صخره های آن برای ايجاد  ساخت

ها نفوذ به داخل قلعه از يك قسمت بود و آن راه را هم با استحكامات استحكامات دفاعی بیشتر استفاده شده است، در بیشتر آن
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عبارتند از: قلعه مورخان به اين قوم نسبت داده اند، کردند. قلعه های که در اين تخقیق معرفی شده است بیشتر محافظت می

اين تحقیق قلعه چنگری يكی از قلعه در (.  7) نقشه شماره، قلعه رومیان و قلعه فلك افالک. چنگری، قلعه گريت، قلعه منگره

 های اوايل اين حكومت بررسی خواهد شد.

 
 (851: 8731 ،حسینی نیاشهرها و راههای مهم اتابكان لر کوچك)و  قلعه ها نقشه -7نقشه

 موقعیت جغرافیایی قلعه چنگری

 نيا  يیایجغراف تیموقع يابد. شود و تا کنار رود سیمره امتداد می نام کوهی است که از شمال شرقی کوهدشت شروع می چنگری 

بنای های اين کوه، آثار چند  بر باالی قله .ردیبگ قرار گذشته مرمان استفاده مورد ميقد یها زمان که شده موجب باز ريد از منطقه

. قلعه چنگری يكی از بناهايی بوده که مورد قلعه چنگری استمعبد سرخ دم لكی و  ا، ه ترين آن که مهم باستانی باقی ماانده است

. فاصله اين قلعه تا شهر کوهدشت شرف به دشت کوهدشت ساخته شده استم ای که روی قله استفاده امرای اتابكان بوده است،

 تیموقع 33´77´88 يیایجغراف طول و یشمال تیموقع 77´77´31يیایجغراف عرض در قلعه نياکیلومتر است.  1در حدود 

 (.  8شكل ) است گرفته قرار ايدر سطح از یمتر8311 ارتفاع در و دارد، قرار یجنوب
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 موقعیت قلعه نسبت به شهر کوهدشت)تصوير ماهواره ای از  -8شكل 

 
 

 قرار گرفته)حسینی نیا( و کوهی که قلعه درآننقشه محوطه -3نقشه 

 متری آن است 711نزديترين روستا به اين قلعه روستاس سرخ دم  در حدور 

 

. است شده ساخته( است یملك دم سرخ روستا یامروز اسم اصطالح)یلك دم سرخ معبد از یمتر چند فاصله در یچنگر قلعه

. است شده واقع یچنگر کوه دامنه در و شهر مرکز از لومتریک 1 فاصله به کوهدشت دشت یشمال قسمت در یلك دم سرخ معبد

 حصار كهيبار است، نموده فايا را یاساس نقش مكان انتخاب نحو در چنگری کوه تیوضع که دهد یم نشان آن در موجود آثار
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در باالی کوه پی  .است نموده تر مشخص را آن یتدافع عملكرد کوه یها پرتگاه کنار در و شده ساخته کوه تیوضع بر بنا مكشوفه

 (. 7و7ديوارهای مشخص بود که احتماال اين قسمت شاه نشین بوده است.)شكل 

                                   
 (        8727:این ینیحس)یچنگر قلعه شمال از یديد -7      ( 8727:این ینیحس)یلك دم سرخ یروستا از يینما  -7شكل         

 

 در مدارک و متون تاریخی چنگریقلعه 

نامه بدلیسی در بیان کیفیت کار شجاع  فمعینی و نیز در کتاب شر مد اهلل مستوفی و منتخب التواريخدر تاريخ گزيده تالیف ح 

 تاريخ گزيده دراز آن جمله  ،الدين خورشید و اصل او چند مورد از چنگری به عنوان کوه و يا طايفه ذکری شده است

کلمه چنگروی همان است که امروزه  ،«شانند... ای مرای لر کوچك خالصهروی که ا گو گروه چن»... آمده است (551و532)صص

 یپناه از بعض زديا دیحم فیلرستان، تال یخيو تار یدر کتاب جلد اول آثار باستان (.711: 8717شود )ايزد پناه ، چنگری گفته می

 خياز تار ی( شرح سودمندمریق 378)دهيگز خيدر تار یحمداهلل مستوف آورده شده است. یاتابكان لرکوچك مطالب یآثار معمار

وی در اين کتاب از قلعه های  .است داده دست بوده به یکه معاصر و« دولت خاتون»خانم  یتا عهد اتابك سیاتابكان از زمان تاس

ضمن  ینطنز نالدينمعی هجری قمری، 181 سالرد  چنگری و منگره  به عنوان قلعه های اتابكان لر کوچك نام می برد.

شرفخان   برد.ینام م بیبعد از دولت خاتون به ترت اتابكانو  پردازدیآن م لیآمده بود به تكم دهيگز خيآنچه در تار یسيبازنو

آن تا  لیآمده است به تكم نیشیضمن دوره آنچه در دو اثر پ ،اتابكان نگاشته است اتیسال ح نيکه اثر خود را در آخر یسیبدل

 بر عالوه است نوشته آن را عباس شاه یکه منش «یعباس یاعالم آر» زیر و نیاث ناي می پردازد. عباس انقراض اتابكان به دست شاه

 یفصل مبسوط ،و انقراض سلسله شد یو شاه عباس که منجر به قتل شاهورد یشاهورد ریدرگ هیاتابكان به قض ختاري شرح

 . استاختصاص داده

 توصیف قلعه 

در قسمت شمالی آن  بوده است،.« مانرود»ترين قلعه  اين بزرگ و است مانده مترباقی 811×35 عرضو  طول به اثریاز اين قلعه 

ها و ديوار صحن جنوبی بر جای مانده است. طول و عرض بعضی  ها باقی مانده است ولی قسمتی از طاق های اطاق ديوارهای اتاق
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دو بارو (. 3-5) شكل  (.711 :8717همان،)باشد سانتی متر می31/8ها  رها آنو پهنای پايه ديوا 5/1در 5/3های جنوبی  از اطاق

در داخل اين بارو بنا گرديده از سه طرف بر تیغه کوه بنا شده و سپس قلعه با ديوار مجزا  داشته که باروی اولی،

قلعه چنگری از دو قسمت تشكیل شده بود  قلعه از در غربی باروی اولی بوده است. تنها راه ورود. (712و711 :8717)همان،است

های تراشیده و نتراشیده ،قلوه  مصالح اين قلعه با توجه به ديوارهای بر جای مانده سنگ. که هر قسمت آن چند اتاق بوده است

شود و  کوه شروع می بارويی که از نقطه باالی (.1رس و چینه است. )شكل  ها به کار رفته گل و مالطی که در سنگ سنگ است،

مشاهده شده که احتماال به عنوان برج  گردديوارهايی به شكل  تا دامنه کوه ادامه دارد تقريبا به شكل نیمه گرد است در چند جا

 (.    81برای محافظت و ديده بانی از قلعه ساخته شده بود )شكل

 
 چنگریقسمتی از ديوارهای شمالی قلعه  -3شكل

 (8727 ،حسینی نیا)

 
 (8727 حسینی نیا،پهنای ديوارها ) -5شكل
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 (8727 حسینی نیا،پهنای ديوارها ) -1شكل

 

بر  محاذی اين چاه اکنون در دره شمالی قلعه، ،متر عمق آن است 5/2ده است و فقط در شمال قلعه چاهی است که اکنون پر ش

آيد و امروزه آنرا  ولی در تابستان آب قطره قطره آز آن بیرون می ت، است که دائما در حال ريزش آب اس ی آبی سینه کوه چشمه

شده است زيرا هیچ مخزن و يا  ممكن است آب مورد نیاز قلعه از اين چاه تامین می گويند. می تكه )در گويش لكی يعنی چكه (

 (. 8717:712 حوض سنگی در داخل قلعه ديده نشد)همان،

 یافته های سفالی

سفال به عنوان مهمترين و فراوان ترين ماده فرهنگی در يك محوطه باستانی است. در بررسی وکاوشهای باستان شناسی که 

هدف آن آگاهی به هنر، تاريخ و فرهنگ اقوام گوناگون است، آثار سفالین قدر و ارزش ويژه ای دارد. اين ويژگی بیشتر از آن جهت 

هر قوم در ادوار گذشته گشاينده راهی است برای آگاه شدن از تفكر، باورها مذهبی، سرانجام  است که مطالعه و بررسی آثار سفالی

تاريخ و ارتباط ملتها با يكديگر. برخالف ديگر اشیا هنری چون فلزات وچوب يا دست بافتها به علت فاسد شدن يا کاربری مجدد، 

يك قطعه سفال حاوی اطالعات گويايی است از زندگی شناسان، باستان اياين امكان را دشوار می سازد. بنابراين، برای پژوهندگان 

در بررسی های باستان شناختی اين قلعه عالوه بر آثار معماری که بدان اشاره شد قطعات اندک  .(7: 8711اقوام گذشته)کیانی،

قطعه  71که برای نمونه  قطعه جمع آوری شد، 51ادتعدسطح محوطه  رد. سفالینه که اکثراَ خرد شده بودند به دست آمده است

قطعه  چهارساز و همچنین  آمده، دست به دستکه  های خصات اين سفالشبدنه. م 81کف و81لبه،81مطالعه و بررسی شد، 

با توجه به طراحی های انجام شده نشان می دهد اين ظروف دهانه باز هستندکه لبه آنها به طرف بیرون است.  چرخ ساز هستند.

اکثر دارای پرداخت  ها پرداخت نهايی ندارند، بیشتر اين قطعهاست. ها در بیرون سفال و داخل و خمیره نخودی  رنگ بیشتر آن

ها ساده هستند و  دهد. اين قطعه می تشكیلها را  سفال اينآهك ماده چسباننده  مواردیذرات شن و ماسه و در  کافی هستند و 

شكل ظروف بیشتر با توجه به قطعه سفال به همراه توصیف آنها آمده است.  81طرحی از  شود. ها مشاهده نمی تزيینی در آن

برای مقايسه طرح های سفال های اين قلعه با قلعه های ديگر به اين نتیجه رسیديم . طراحی انجام شده بشقاب و کاسه هستند
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بعضی از شكل طرح های اين محوطه  با قلعه های غرب کشور مانند قلعه سیرم شاه در استان ايالم که يك قلعه تاريخی و از  که

زمان ساسانی است قابل مقايسه است، و اين احتمال وجود دارد که زمان استقرار در اين قلعه مانند ساير قلعه های ديگر اتابكان 

) برسیم.ساسانی برسد. با کاوش و يك حفاری منسجم در اين قلعه می توانیم به نتايج  جديدی به دوران های قیل مانند دوره 

 (.8جدول

 

        

           

 (1931حسینی نیا،(از قلعه چنگری آمده سفالهای به دست -1طرح
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 (8727)حسینی نیا، مشخصات سفال های به دست آمده و مقايسه چند مورد از آنها -8جدول

 

که با سفال های دوران تاريخی قابل مقايسه بود.   در بین سفال های که جمع آوری شد سه قطعه دارای نقش افزوده طنابی بود 

با توجه به اينكه محوطه چنگری دارای آثاری از دوران های  تاريخی و اسالمی است احتمال دارد اين قطعه از دوران های تاريخی 

. ولی تعیین تاريخ گذاری برای اين سفال ها از طريق طنابی افزوده  در همه دوران ها وجود دارد باشد، البته سفال های با نقش

 تارخی به خصوص  همچنین در بین قطعه های طراحی شده چند نمونه با سفال های دورهبه دست می آيد.  83آزمايش کربن 

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                                

 

13 

 

 

 

ه تمدن هايی از قبل وجود داشته است، اين احتمال وجود با توجه به اينكه در اين منطق(. 8) جدول ساسانی قابل مقايسه بود.

 دارد که اين قلعه بر روی بنايی از دوره های تاريخی ساخته شده باشد.

 

 
 (8727، حسینی نیا)سفال هايی با نقش افزوده طنابی در بین سفال های جمع آوری شده قلعه چنگری -1شكل

 

 قلعه،بر یشمال دره در اکنون چاه نيا ی،محاذ است آن عمق متر 5/2 فقط و است شده پر اکنون که است یچاه قلعه شمال در

 آنرا امروزه و ديآ یم رونیب آن آز قطره قطره آب تابستان در یول است آب زشير حال در دائما که است یآب ی چشمه کوه نهیس

 اي و مخزن چیه رايز است شده یم نیتام چاه نيا از قلعه ازین مورد آب است ممكن.نديگو یم( چكه یعني یلك شيگو در) تكه

 (.88 شكل(.) 712 ، 8717، همان)نشد دهيد قلعه داخل در یسنگ حوض

 
 (333 :8717زدپناه،يا)یچنگر قلعه چاه -88 شكل
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 بحث و نتیجه گیری

نقاطی است که بشر ترين  دهد که لرستان يكی از قديمی ها و مطالعات باستان شناختی که در لرستان انجام گرفته نشان می کاوش

رسد. استمرار زندگی در اين خطه از دير باز تاکنون  سابقه اين زندگی به دوران قبل از نوسنگی می در آن زندگی نموده است.

در دوره تاريخی بر اساس مدارک مادی دارای اهمیتی ويژه بوده است،  وپیوستگی الينفك فرهنگ و تمدن در اين سرزمین است.

های ارتباطی  ی درحد فاصله فالت ايران به منطقه جنوب وغرب و به عبارت ديگر قرار گرفتن در مسیر راهبه دلیل قرار گیر

 باستانی شوش و همدان نقش به سزايی داشته است. مخصوصا تمدن عیالم و ماد و يا در دوره هخامنشی در حد فاصل دو پايتخت

های  عظیم مورد  ها و پل ق و شكوه عصر ساسانی را باز يافت و راهرون در دوره اسالمی در عهد حكومت حسنويه استان لرستان،

مرمت و بازسازی قرار گرفت. در پی انحالل امپراتوری سلجوقی از نیمه دوم قرن ششم لرستان تحت سیطره اتابكان لر کوچك در 

بعد از اسالم ترين حكومت ايران  النیردند و طوآمدو ديری نپايید که اتابكان بر پهنه وسیعی از جغرافیای غرب کشور تسلط پیدا ک

کشور وجود نداشت و حكومت های مستقل و نیمه در در اين دوره سیستم سیاسی يكپارچه منظمرا در لرستان تشكیل دادند. 

ای بر خوردار همین دلیل حفظ تمامیت ارضی اين سلسله ها از اهمیت ويژهبه  مستقل در گوشه و کنار کشور به وجود آمده بود،

. بیشتر اين قلعه ايی يافتندقلعه ها در اين دوره اهمیت ويژهمعماری نظامی و تدافعی گسترش فراوانی يافت و د به همین دلیل بو

قله چنگری يكی از اين قلعه های نظامی اين دور ه بود که مورد بررسی  ها و قلل آنها ساخته می شد.ها در باالترين ارتفاع کوه

از لحلظ موقعیت سوق الجیشی دارای اهمیت ويژه ای بود و  ،دلیل اين که مشرف به دشت کوهدشت استقرار گرفت. اين قلعه به 

 به منظور کنترل و نظارت بر منطقه کوهستانی و دشت کوهدشت ساخته شده بود. 

يی که توسط ها ها در داخل محوطه در همه جا پراکنده بود و همچنین چاله طی بازديدی که از اين قلعه شد آثار آوار سنگ

های آن انجام دهیم. قلعه  حفاران غیر مجاز در محوطه کنده شده بود باعث شد که نتوانیم نقشه دقیقی از قلعه و ديوارها و اتاق

چنگری در جای ساخته شده بود که خود کوه چنگری به عنوان حصار انتخاب شده بود و همچنین مشرف به دشت کوهدشت 

هر حرکتی از دشمن ويا ورود کاروانی را زير نظر داشته باشند. آثار داغ ديوارهايی که باقی مانده شد که مدافعان قلعه  باعث می

هايی که انتخاب شد و مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفت نشان داد که در اين  بود نشان از قطور بودن ديوار قلعه داشت. نمونه سفال

ها مشاهده نشده است وگلی که در ساختن آن به کار  ود و تزيینی در آنکردند که ساده ب محوطه بیشتر از ظروفی استفاده می

با توجه به طراحی  قطعه های سفال ها و رفت بیشتر به رنگ قرمز بود که اين نوع خاک در محوطه کوه چنگری موجود است.  می

در اين محوطه به دوران های قبل از  مقايسه ها طرح ها  آنها با محوطعه های ديگر می توان احتمال داد زمان و سكونت استقرار

نكته قابل توجه در طرح قلعه های دوره  .اتابكان برسد، که اثبات اين نظريه  فقط با حفاری منظم در اين محوطه امكان پذير است

ساخت و ساز به منظور  ، بهره گیری از سرايط ناهمواريهااتابكان و ساير قلعه های که در لرستان از دوره های مختلف وجود دارد

ای که در اين دوره درمعماری قلعه ها الگو و نظم هندسی مشخصی به چشم نمی خورد. تنوع قلعه ها دوره اتابكان از است به گونه

همان طوری که محوطه بررسی  لحاظ پالن و طراحی چنان است که نمی توان طرحی همسان با قلعه های ديگر داشته باشند.

ی ديوارها باقی مانده بود وامكان دارد با حفاری در اين محوطه تا پها  ه بود اما هنوز در بعضی قسمتشد قلعه کامال از بین رفت
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ما را آگاه  و همچنین زمان استقرار در اين محوطه حدودی شكل قلعه را بازسازی کرد و ما را از چگونگی قلعه سازی اين قوم

 سازد.

 

 سپاسگذاری

ی ايشان بوده که مرا در اين نوشتار بسیار ياری نمود و ويرايش متن بر عهده امیر بهرامیآقای گذاری خود را از  در پايان سپاس

 ارم.ذاست. همچنین از آقای مجید فالحت پیشه و حسین حسینی به خاطر همراهی در کار بررسی سپاسگ

 منابع 

 .استان لرستان ريزیو برنامه  مديريتاستان لرستان، سازمان  جغرافیايیفهرست نقاط  (،8732) خديجه، ،اسماعیلی 

 تهران. ،انتشارات آگاه دوم، چاپ جلد دوم،، لرستان تاريخیو  باستانیآثار  (،8712) ،حمیدپناه،  ايزد

 ز.شیرا ،، انتشارات نويداول اپچ ،ايران و تاريخ (،8717، )هللنوذری،عزت ا

 تهران ،کشور علمیموسسه مطبوعاتی ، انتشارات 78، الكامل، (8757) ،ابن اثیر

 تهران.آرايه،  ، موسسه فرهنگیچهارم جاپ، مترجم ابوالحسن بینش، تاريخ سیاسی اسالم ،(8733) ،ابراهیم حسن، حسن

 تهران، امیرکیرانتشارات  تاريخ مغول )از حمله چنگیز تاتشكیل دولت تیموری(، تهران، (8731، )ابراهیم اقبال آشتیانی، عباس

 خرم آباد. انتشارات شاپورخواست، چ اول، اتابكان لر کوچك،(، 8733)، خود گو، سعادت

 .اطلس ژئوتوريسم استان لرستان (،8711) ،مريم السادات میر کاظمیان،

، انتشارات علمی و فرهنگی اپ7، ترجمه محمود عرفان،چهای خالفت شرقی جغرافیای تاريخی سرزمین(، 8717، )گای لسترنج،

  تهرانکشور، 

(، طبقه بندی سفال دره سیمره)مطالعه موردی: قلعه سیرم شاه(، دوفصلنامه 8727يعقوب؛ طهماسبی ، الناز، ) محمدی فر،

 .871و 831همدان، صص  ، دوره چهارم،3پژوهش های باستان شناسی ايران، شماره 

 .تهران، ترجمه منوچهر امیری، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، مالك و زارع در ايران(، 8717)لمبتون، ا.گ، 

 8711) درموزه ايرا ن باستان(. های لرستان ررسی و طبقه بندی مفرغب ،میر محمدی تهرانی، نیلوفر

 مدرس، تربیت ، دانشگاهپايان نامه کارشناسی ارشد ،بررسی نهاد اتابكی در دوره سلجوقیان ايران(، 8735) ،شهرام يوسفی فر،

 ، تهراندانشكده علوم انسانی

 تهران. ،اساطیر انتشارات، اصطخری پروين تصحیح(، 8717)، الدين معین، نطنزی

 .جايگاه استان لرستان در کل کشور معاونت هماهنگی و برنامه ريزی، سازمان برنامه و بودجه استان لرستان،

 .کشور کل مدارک و اسناد سازمان آرشیوی اطالعات
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 .لرستان استان گردشگری و فرهنگی میراث سازمان آرشیوی اطالعات

 کوهدشت شهرستان گردشگری و فرهنگی میراث سازمان آرشیوی اطالعات

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

