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 چكيده
كه مورد يورش است موقعيت جغرافيايي اين منطقه از ديرباز موجب شده. غرب ايران قرار داردةاستان كردستان در منطق

در. ها قرار گيرد همسايگان غربي ايران از جمله آشوري و حفاظت در برابر دشمنان بنابراين، ساكنان منطقه براي مقابله
نم هايي از تاريخ زيستگاه دوره ا كه از ساختاري ودندهايي را ايجاد و و مطالعه اين.دستحكامي برخوردار باشدفاعي گونه با بررسي

مي زيستگاه و سازمانـ هاي فضايي توان به ويژگي ها آن كالبدي ها دژشهر يكي از اين نمونه.ها دست يافتهاي اجتماعي
استفاده از اين زيستگاه.زماني طوالني استفاده شده استآباد در پنج كيلومتري غرب سنندج است كه از آن براي مدت حسن

در اين نوشته سعي شده تا به موقعيت. ها در تاريخ ايران توسط واليان محلي اردالن، حائز اهميت است پس از يورش مغول
و توجه در مكان و اهميت اين دژشهر در منطقه پرداخته يابي، شكل جغرافيايي و ساختار شهري، كاركرد گيري، نوع معماري

آيا،دوم؟ است اين دژشهر يك قلعه نظامي بودهكاركرد است كه آيا گونه قابل طرح هاي اين پژوهش اين پرسش بنابراين،.شود
ب و بقاياي آثارـ با ساختار فضايي مقايسهه شرايط جغرافيايي قابلساختار آن با توجه كالبدي شهري است؟ بررسي ميداني

و صرفاًةگر اين است كه اين دژشهر يك قلعنشان و در زمان آبادي داراي كهندژ با تاالرهاي بزرگ، فضاهاي مسجد نظامي نبوده
و بافتي از خانه در. كردستان بوده است)استان( اين دژشهر براي مدتي مركز ايالت. هاي مردم ساكن در آن بوده است مدرسه

و شاه صفي توافق سليمانةنتيج هم، دژشهر حسنصفوي خان والي اردالن و راه سه دژشهر ديگر به نامآباد به هاي زلم، مريوان
و شهر سنندج به جاي آن بهپالنگان تخريب  روش تحقيق.ساخته شده است.ق.هـ 1046عنوان مركز ايالت كردستان در سال ها

تـ توصيفيدر اين نوشته و حليلي است كه بر بنيادتاريخي و بررسي ميداني اي انجام كتابخانهمطالعات متون تاريخ محلي
.است پذيرفته

 كردستاناستان، اردالن، صفويةدورشهر،دژ:يكليدهاي واژه
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 مقدمه
و كردستان داشته هايي همچون هاي مختلف تاريخ نام استان كردستان در دوره و بخشي از سيسر، اردالن

ب. استايالت جبال بوده و تا شدهآن موجبةبودن بخش عمدويژه كوهستانيهشرايط جغرافيايي منطقه
آنييها زيستگاه آنةايجاد گردد كه جنبدر ها براي مواجهه با دشمنان مرزهاي غربي ايران اهميت دفاعي

كه موقعيت اين نوع زيستگاه. بنابراين، شرايط زندگي هم متفاوت بوده است. داشته باشد ها موجب شده
مي قلعه.و دفاعي داشته باشند جمعيتي به مراتب فراتر از يك قلعه نظامي توان به دو گروه هاي كوهستاني را

مخالفان حكومتي محسوب نشينان كه عمدتاً گروهي از قلعه هايي كه صرفاً گروه نخست زيستگاه. نمود تقسيم
و يا كاركرد نظامي داشته مي مي شدند در آن سكونت داشتند و ؛توان آنها را يك قلعه نظامي قلمداد كرد اند

و باروي پيراموني استهم فضاهاي آن و برج و سربازخانه، انبارها گروه دوم از اين. شامل مركز فرماندهي
از دارد ها ساختاري متفاوت زيستگاه و و مدرسه و عالوه بر فضاهاي فوق شامل فضاهاي كهندژ، بازار، مسجد
به شدههمين مسئله موجب. هاي مردم در سطحي گسترده است تر خانه همه مهم تا وسعت بيشتري نسبت

مي دسته دومةآباد در زمر حسنةبندي قلعبا توجه به اين تقسيم. گروه نخست داشته باشند چون. گيرد قرار
ميهاي آن در فضا و به همين دليل در اين نوشته دژشهر قلمداد .شود حد فضاهاي شهري است

بر دليل و اين اطالق اين عنوان براي اين زيستگاه اين است كه عالوه كه به عنوان يك مركز نظامي
يكشد، مركزي خاص براي حضور جمعيتي قابل دفاعي در ارتفاعات محسوب مي شهر توجه در حد جمعيت

هم لزوماً. كوچك بوده است كالبدي اينـ چه، شكل فضاييگر. اند داراي ساختار واحدي نبوده همه شهرها
هايي در شرايط جغرافيايي ولي با نمونه،نيستهاي شهري در نقاط ديگر مطابق با فضا ها دقيقاً زيستگاه

.اند مشابه قابل مقايسه
و فرضيه پرسش ازهاي اصلي اين ها و مركز قلعه حسن آيا)1: پژوهش عبارتند آباد يك قلعه نظامي

ـ مقايسه با ساختار فضايي آيا ساختار آن با توجه به شرايط جغرافيايي قابل)2مخالفين حكومتي بوده؟ 
مي اساس پرسشبركالبدي شهري است؟ را توان اين فرضيه هاي مطرح شده اين)1:بيان نمودگونه بدينها
و به مراتب وسيعو مركز مخالفين نظامي دژشهر يك قلعه صرفاً عملكرد داشته تر از يك قلعه نظامي نبوده

از)2. است و بافتي و مدرسه اين محوطه در زمان آبادي داراي كهندژ با تاالرهاي بزرگ، فضاهاي مسجد
.استمقايسه با ساختارهاي شهريو قابلهاي مردم بوده خانه

، مشخص آباد هاي مربوط به دژشهر حسنو تحليل داده مطالعه كامل،هدف اين نوشته عالوه بر بررسي
و مكاني ايجاد شده كه در يك زيست است نمودن يك ساختار شهري بوم كوهستاني با توجه به شرايط زماني

مياثبات نمايد برخي از ساختارهايي كه تحت نام كه اين پژوهش در پي آن است. است ، شود قلعه از آنها ياد
ب يك قلعه نيستند، بلكه برخي از اين قلعه صرفاً و و فراتر از يك قلعه ويژه قلعه حسنهها آباد دژشهر بوده

.ستا كاركرد داشته
و بررسيتاريخي تحليلي است كه بر بنيادـ توصيفيروش تحقيق در اين پژوهش وهاي ميداني بازديد

و بررسي متون تاريخ محل االرضي مطالعات ميداني نگارنده بررسي آثار سطح. اي است مطالعات كتابخانهي
و پيمايش دقيق فضاهاي تخريب آوري نمونهشامل جمع شده معماري براي تشخيص دقيق هاي سفالي
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و خانه و همين موجب شد تا آثار معماري همچون كهندژ آب فضاها صورت گرفت و پايگان هاي مردم
و بررسي بنابراين،.مشخص گردد و مطالعات كتابخانه نتايج بازديد .رو استاي نوشته پيش هاي ميداني

مةپيشين و مطالع دهد كه اين زيستگاه وسيع مورديپژوهش اين محوطه نشان و كاملةبررسي جامع
و سايت هرچند كه در برخي سايت. است قرار نگرفته محلي همچون هاي هاي اينترنتي از جمله ويكيپيديا

و  جز... سايت استانداري كردستان و پراكندهئمطالب بيان مطالب ها عموماً ولي آن نوشته اي ارائه شده،ي
و به شمار 1384در سال هاي ميداني نگارنده بررسيةنتيجدر.كلي است در 11758ةپرونده ثبتي اثر مهيا

و شادمهر،( فهرست آثار ملي ثبت شده است اين محوطه از نظر مطالعات اگرچه.)326: 1384پازوكي
و شهرسازي اهميت دارد،،شناسي باستان متتاريخ درسفاأولي ة آن بارنه تاكنون مطالعات درخور توجهي

توجهي تحت اين محوطه در متون تاريخ محلي كردستان اشارات مختصر ولي قابلةباردر. انجام نشده است
.ه كه مركز ايالت كردستان بوده، شده استسه قلعهآباد به همرا عنوان قلعه حسن

و وجه تسميه  موقعيت جغرافيايي
و 58و 46آباد مركز دهستان آبيدر در بخش مركزي سنندج در موقعيت جغرافيايي طول روستاي حسن

. كيلومتر است پنج فاصله آن تا شهر سنندج. متري از سطح دريا قرار دارد 1550 در ارتفاع 15و 35عرض
، 1338سازمان جغرافيايي ارتش،( واقع شده استسنندجو در غرب شهرهاي كوه آبيدر اين روستا در يكي از دره

سنندجو مرتبط با شهر از روستاهاي مهم يكي معاصرةاز دوره صفوي تا دور آباد كه حسنچندهر.)ج پنجم
آنبه در حال حاضر،)1377:234 لمبتون،( خانوار داشته است 400تا سه دهه پيش در حدودو بوده جمعيت

.)1نقشه شماره( يافته است نيزو وسعت چشمگيري افزوده شده

و موقعيت دژشهر-1ةشمارةنقش و(آباد حسناستان كردستان )1384ريزي استان كردستان،برنامه سازمان مديريت

64طول جغرافياييدر جنوب اين روستا در 53و عرض جغرافياييo57و′ بر روي بلندترينo14و′
و يك محوطه مسكوني مهم قرار داردةنقط آباد بر روي آن ايجاد كوهي كه دژشهر حسنةقل. كوه آثار قلعه

ارتفاع نوك قله تا سطح. پذير است بودن فقط از سمت غرب دسترسي به آن امكان العبور شده، به علت صعب
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و ارتفاع آن از سطح دريا 360روستا در حدود و عزيزي،( متر است 2440متر است ة نقشه شمار(؛)5: 1383زارعي
).1و تصوير2

و-2نقشه شماره و عزيزي،( استآباد بر آن ساخته شده كوهي كه دژشهر حسن نقشه سايت )1383:12زارعي

)223: 1376اشميت،( ميالدي تهيه شده است1937آباد در ارتفاعات آبيدر كه در سال حسنةتصوير هوايي قلع-1تصوير

كردستان در طولةموقعيت جغرافيايي مهم اين دژشهر از ديرباز موجب شده كه يكي از قالع چهارگان
در اين شرايط حاكمان محلي كرد اردالن. هاي مغوالن بوده است اي باشد كه ايران گرفتار يورش دوره

در هاي قديمي مربوط به دوره توانستند از موقعيت قلعه و هاي پيش از اسالم استفاده مناسبي براي كنترل
آن همدان را به بغداد متصلةخستين شاخن. ابريشم اعمال نمايندةاصلي جادةاختيار گرفتن دو شاخ

كم دوم كه سريعةشاخ. كرد مي و آباد، زلم، هاي اردالن يعني حسن تر بود با عبور از قلب سرزمين هزينهتر
و اربيل، همدان را به حلب وصل مي اين مسئله اهميت.)132: 1346؛ تاورنيه،39: 1387اردالن،( كرد كركوك

مياين دور آباد را براي حسنةمنطق و مكان. كندة زماني مشخص از بنابراين موقعيت يابي اين محل
و پادشاه صفوي رخ دادهةهاي دور تا پيش از تخريب كه در نتيج زمان سنندجي،( است توافق والي كردستان
مورد هاي مختلف با توجه به شرايط اجتماعي تناوب در زمان، اقدامي هوشمندانه بوده كه به)122: 1366

هاي راه اين دژشهر به عنوان يكي از نقاط مهم در ارتباط با كنترل يكي از شاخه. استفاده قرار گرفته است
. بازرگاني ابريشم نقش اساسي ايفا نموده است-بزرگ تجاري
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و روستاينام آباد نام خود حسن. محلي مشخص است مجاورش با استناد به متون تاريخ گذاري اين قلعه
را.هـ 746- 774خان اردالن اخذ نموده است، او در سال را از يكي از واليان اردالن به نام حسن ق اين دژشهر

و جغرافيانويسان در متون تاريخ محلي از او به نام باني ياد كرده. بازسازي نموده است سنندجي،( اند مورخان
ةبايد به اين نكته اشاره نمود كه در دور.)315: 1379 مردوخ،؛84: 1381كردستاني، نگار؛ وقايع93-90: 1366

و جابه خان والي وقت هايي شده بود، كه هلو هاي فصلي ساكنان آن، دژشهر دستخوش خرابيييجا استفاده
آن كردستان در زمان شاه كه. است را بازسازي نمودهعباس صفوي مستوره اردالن مورخ محلي نوشته است

در« در در حقيقت و مكاني بدان رفيعي را خداي جهان نيافريده بود، چنانچه اوصاف آن جميع بالد قلعه
و دفاتر مسطور است تاريخ و انگيس در زمان امان خود حقيره ديده. هاي عالم  خان اله ام كه ايلچي روس

وج) شاه قاجارهمزمان فتحعلي( و با و به عزم سياحت آن قلعه از راه كردستان عبور نموده ود خرابي به تفرج
.)49: 2005 اردالن،(»تماشاي آثارش پرداختند

خان اردالن تر هم به موضوع قدمت اين محوطه پيش از زمان اقدامات حسن هرچند كه، متون قديمي
و مدارك باستان اي نكرده اشاره از اند، ولي شواهد سنگ بزرگ در بخش قطعات شناسي از جمله استفاده

و  و برج سنگپاييني هاي گر قدمت اين دژشهر پيش از سالهاي اين قلعه نشان هاي در اندازه كوچك بارو
به اي نداشته اين موضوع مهم اشاره به محلي مورخان چرا كه است اين پرسش حال.استق.هـ 774-746  اند؟

آنكه نخست اين؛كننده بوده استرسد در پاسخ به اين پرسش دو عامل تعيين نظر مي ها از قدمت اين شايد
و اقدامات حسن بازسازيكه، دوم ايناندآگاه نبوده)دژشهر( محوطه آ ها نقدر اهميت داشته كه بسياري خان

آناز مسائل به و قديمي. قرار داده است االشعاعتحترا ويژه قدمت تر به دليل بنابراين، آثار مربوط به گذشته
از به مراتب كهن اين دژشهرآثارشدكه اشاره گونهسپرده شده، ولي همان فراموشي به طوالني زمانيةفاصل  تر

.شود نمي زيستگاه اينازاردالن محلي حاكمانةاستفاد زمانمدت موضوع نافي اين اما.است ايلخانيةدور

و سابق  تاريخيةمطالعات پيشين
كه اين دژشهر تحت عنوان قلعه حسنةباردر و جغرافياي محلي اشاراتي صورت گرفته آباد، در متون تاريخ

 خان بدليسي بار اميرشرف از ميان مورخان محلي كرد براي نخستين. ها ارزشمند هستند هريك از اين نوشته
ةز ايالت كردستان در دوراو اين قلعه را يكي از مراك. آباد ياد كرده است از قلعه حسن)124-117: 1374(

و پيش از آن قلمداد نموده است در از ديگر مورخان محلي وقايع. صفوي .ق.هـ1309سال نگاركردستاني
در خان بر باالي كوهي در نزديكي شهر سنندج قلعه قمري حسن 774نوشته كه در سال و اي را بنا كرد

برةدامن و. پاي كرد شمالي آن كوه، آبادي را آن قلعه را پايتخت. آباد نمود آبادي را موسوم به حسن قلعه
و نيز قوانين اداري تهيه گردد وي همچنين فرمان داد تا مجموعه. خود قرار داد  اي از قوانين آموزش نظامي

ي.)41: 1387؛ اردالن، 233: 1371؛ مردوخ روحاني،84: 1381نگار كردستاني، وقايع( اد در كتب ديگري نيز از اين قلعه
و عموماً .)93: 1366سنندجي،( حاكمان محلي اردالن اشاره گرديده استةبه مركزيت اين محل در دور شده

به برگزاري.ق.هـ1022محمد معروف به مصنف يكي ديگر از مورخان محلي، در سال براساس نوشته خسروبن
به.)22: 2536مصنف،(شده است اشاره آباد مراسمي در سالن بزرگ قصر حسن نكته مهم در اين نوشته اشاره

تا هاي ميداني اين فضاها را شناسايي نمود كه با نوشته نگارنده در بررسي. سالن بزرگ قصر است هاي مصنف
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، آباد شده، هرچند كوتاه به قلعه حسن هاي اشاره در كتب ديگر نيز اكثراً. حدود زيادي قابل انطباق است
؛ قصري،41: 1387؛ اردالن، 174: 1381زارعي،( اين دژشهر بزرگ استةباردر هاي تفصيلي ها فاقد آگاهي شتهنو

و مشترك اين نوشتهة، نكت)21: 1381 تا كه اين محل يكي از دارالملك استها اين مورد اشاره هاي كردستان
.بوده است.ق.هـ 1046پيش از احداث شهر سنندج در سال 

و مطالعه استقابلهآباد در دو دور دژشهر حسن اي منطقه. نخست آن پيش از اسالم استةدور. بررسي
از. كه اين دژشهر در آن قرار دارد، در سرزمين ماد واقع بوده است بنا به گفته دياكونوف، سرزمين مادها كه

و قله و از مشرق به كوير لوت سمـت شمال به رود ارس و از جنوب به سرزمين زاگرس محدودهاي البرر
ميبوده آن. گـردد است، به سه بخش تقسيم ةاسـت كه سـراسـر ناحـي» ماد آتـروپاتن«بخـش نخـست

و كـردستان ايـران را تشكيـل مي بخش علياي رود زاب).79: 1378دياكونوف،( دهد كنونـي آذربايجـان ايران
هاي علياي رود دياله كه از درياچه اروميه تا بخشايكوچك در ايالت ماد آتروپاتن، يعني سراسر اراضي

و سنندج(ه استممتد بود و زهاب و سليمانيه و بانه ناميده» زاموآ«) ناحيه شهرهاي كنوني مياندوآب
» پارسوآ«از اواسط قرن نهم)سنندجـ زهابـ مثلث شهرهاي سليمانيه(و بخش علياي رود ديالههشد مي

هايي كه در اين نـواحـي، زيـرا گردنـهاندهو ناحيه واجد اهميـت خـاصي بـودداين.ه استشد ناميده مي
و از طـرف مغـرب راه رسيـدن به سرزميـن مـاد  وجود داشته است، گذرگـاهي به سوي شـرق بـوده

و سليمانيهـ سنندجـ رو كنوني بانههاي كاروان راه( مي) همدانـ كرمانشاهـ ذهابـ همدان .استه گشود را
االشاره، بنابراين با توجه مدارك فوق. اي مهم قرار داشته است در ناحيه نيزاين دژشهر.)78: 1378دياكونوف،(

كه. رسد آباد يكي از دژشهرهاي مادي بوده باشد، بعيد به نظر نمي حسنكهاحتمال اين با توجه به اطالعاتي
ب از كاوش ، آثار (Amelirad et al. 2011: 41-100) دست آمدهههاي گورستان زاگرس در باختر شهر سنندج

مي.)2: 1387 زارعي،( آهن است مربوط به عصر نيزشده در گورستان كشف كه بنابراين به نظر با كاوش رسد
.آبيدر دست يافتةدامن گورستانةبتوان به آثاري از نمونو پيرامون آن احتماالًآباد دژشهر حسندر 

وةهاي كوهستاني مربوط به دور هايي است كه به تعدادي از قلعه آگاهييد مطالب باالؤم ماد در متون
يت استفاده اهم.)Gunter, 1982:103-112؛ 253: 1378دياكونوف،( هاي آشوري اشاره شده است برجستهنقش

به از اين نوع ساختار و نظامي بوده است علتزيستگاهي رسد لذا بعيد به نظر نمي. شرايط اجتماعي، سياسي
.)2تصوير( آباد بوده باشد كه يكي از آن دژهاي كوهستاني مورد اشاره همين دژشهر حسن

)234: 1378دياكونوف،( هاي آشوري برجستهتصوير يكي از دژهاي كوهستاني مادي، در نقش-2تصوير
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وةمنطقوكه اهميت دارد، غرب ايران ديگريموضوع پالنگانةقلعپيرامونيةويژه محدودهبكردستان
 715هاي آخرين يورش در حوالي سال. ها قرار گرفته است بارها مورد هجوم آشوريكه در كامياران است 

به در اين كتيبه.)11-30: 1383زارعي،( ور كامياران به آن اشاره شده است تنگيةاست كه در كتيب.م.ق
در نيز» آلبريه«اي به نام هاي آشوري از منطقه در برخي از نوشته. شده است اشاره» كرال«شهري به نام 

).77: 1386زارعي،( آباد منطبق باشد رسد با دژشهر حسن پيرامون شهر سنندج ياد شده است كه به نظر مي
ارةبارمداركي كه در درائه شده شهرهاي غرب ايران عصر ساساني تنيز  28بهن مداركآدر. مل استأخور

و كه ارماييل شهر آن، گرماييل كوهياران).335: 1368تفضلي،( اند، اشاره شده است ها را ساخته كوهياران
ازكساني هستند كه در شاهنامه  ميشده است يادآنها نيز و گرماييل مردم را از مرگ نجات و، ارماييل دادند

و دشت و كردان از نژادان اينان هستندمي به كوه غرب ايرانةاين كوهياران در ناحي.)342: همان( فرستادند
و انداز برج. اند ساكن بوده و ابعاد و باروي اين زيستگاه از سنگ ساخته شده ها در بخش پايين ديوار سنگةها

و الشه و در بخش باال كوچك ها ساز در قلعهو بزرگ براي ساخت هاي با ابعاد استفاده از سنگ. اي است بزرگ
و مرسوم در هزارةاز شيو قة معمول هاي شاخص قابل مقايسه با اين از نمونه. است3م عصر آهن.اول
با وساز از نظر معماري زندان سليمان در تخت سليمان آذربايجان غربي است كه در آن از سنگ ساخت هاي

هاي با ابعاد بزرگ در بخش تفاوت در استفاده از سنگ.)34-27: 1374ناومن،( شده است استفادهابعاد بزرگ 
هاي مهاجمان در مقابل يورش وبارو اين برج گر اين است كه احتماالً آباد نشان باروي دژشهر حسنو پاييني برج

ب بس در اين دوره قلعه. مادها ساخته شده باشدةو در دور3 ها در عصر آهن ويژه آشوريهغربي ياري در هاي
اين قلعهكهو احتمال آن،(Gunter,1982: 103-112)ها به منطقه تخريب شده است هاي آشوري اثر يورش

مي. رسد ها خراب شده باشد بعيد به نظر نمي در اثر يورش آشوري نيز و مدارك موجود نشان كه شواهد دهد
هايي، نيازي به چنين زيستگاه)43: 1379مردخ،(م.ق 625ها توسط مادها در سال پس از شكست آشوري

رخ داده، با شكست نيزدر شهرستان سقز)320-357: 1376معتمدي،( زيويهةدر قلع اتفاقاين.نبوده است
آن آشوري مي گيرد توجه قرار نميجا هم چندان مورد ها ب رسدكهو به نظر .منطقه بازگشته باشدهآرامش

و حسنهرچند كه شرايط قايسه هستند،ممعماري در كوهستان قابلكلي از نظر ساختار آباد زيويه
و به ب تفاوتمورد استفاده در آنها مصالح ويژه نوع جغرافيايي در شمال غرب ايران.ده استآور وجودههايي را

و مادي قلعه از وجود داشته كه به نظر مي)Gunter, 1982: 103-112( هاي اورارتويي، ماننايي رسد پس
و نابودي آشوري ها از جمله قلعه قمچقاي در برخي از اين قلعه. اند ها بدون استفاده بوده ها تا مدت شكست

قة در شهرستان بيجار آثاري از هزار و دورهةم، دور.اول و ايلخاني وجود دارد ساساني بابك،( هاي سلجوقي
مدتي از اين قلعه تاريخةها در صحن دهد به دليل نبود آشوري كه نشان مي)238: 1354؛ كاليس،71-64: 1348

ب.استفاده نشده است و متون تاريخ محليمطالب فوقه بنابراين با توجه كردستاني، نگاروقايع(، با استناد به آثار
و آشور براي مدت زماني طوالناثر اين قلعه پس از تخريب در)84: 1381 كه بدونـي حوادث ميان ماد

ب هاي كاوش باستان استناد به داده .استفاده نشده استـ شود نمي طور دقيق مشخصهشناسي
ازةآباد، مربوط به دور ساز در دژشهر حسنو دوم ساختةدور و آگاهي اسالمي است، براي شناسايي

و برخي بخش آباد، مدارك سطح استقرار اين دوره در دژشهر حسن و بارو هاي االرضي به جز آثار معماري برج
به لجوقي نميسةهاي استقراري پيش از دور ساختماني در محوطه كمك شاياني به نشانه كند، ولي با استناد
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زي متون تاريخ محلي به ادي استقرار دوباره در اين نوع محوطهتا حدود  ايخانانةدوراواخر ها را حداقل
بي آنان بنيان. رساند مي و شهرگرايي را نزديك به يك قرن  معنا هاي سازمان شهري كشور را از هم گسستند

مي.ساختند چون شهرهاي بسياري تا زمان هجوم. كند مداركي در دست است كه اين موضوع را اثبات
و همين مسئله شرايط اقتضاي حضور در اينلمغو ها را توجيه گونه زيستگاه ها در منطقه وجود داشته است،
و: شهرهاي اين دوره همچون. كرده است نمي ها رونق كه تا زمان يورش مغول...دينور، سيسر، ماسبذان

با از بين رفتن شهرها. زماني استةرويكرد به زندگي شهرنشيني در منطقه در اين دورةداشته است نشان
و دژشهرهاي هرنشيني بنا به داليل متعدد موردرويكرد به دژش توجه حاكمان محلي كردستان قرار گرفته

و پالنگان از اين زمره حسن .اند آباد، زلم، مريوان

و معماري دژشهر  ساختار طبيعي
با در عين،الجيشي اهميت خاصي دارد است كه از نظر سوقاي به گونهوضعيت اين كوه يا دژشهر حال كه

و مرتبط است، ولي در نقطه كوه رشته از هاي آبيدر متصل هاي مرتفع مجزا قله سايراي، با كاهش ارتفاع
و دفاعي موردةبه عنوان يك منطق از گذشتهكه است اين توپوگرافي موجب شده. گرديده است مهم نظامي

ق در. به شكلي است كه با شيب ماليمي به ارتفاعات غربي وصل شده است قاعده اين تپه.رار گيرداستفاده
و از علل انتخاب و چشمه وجود دارد واين پيرامون آن چندين نهر در ايجاد روستاي حسن دژشهر آباد

.بوده استآب) منابع(برداري از پايگان هاي بعدي، نخست موقعيت مناسب، دوم امكان بهره دوره
و شهرسازي اين دژشهر با توجه به شرايط توپوگرافي، پايگان و) منابع(ساختار معماري مالحظات آب

و دسترسي و برج. نظر شكل گرفته استهاي مورد دفاعي و سازندگان ناخودآگاه در ايجاد باروها هاي معماران
ازةدر فاصل. اند دژشهر تابع ساختار طبيعي كوه قرار گرفته باني ديده ساختار اصلي دژشهر سه برج معين

.)3تصوير( منفرد قرار گرفته است

و دژشهر حسن تصوير هوايي از كوه-3تصوير )222: 1376اشميت،( ميالدي 1937آباد در سال هاي آبيدر

و جنوب شرقي دژشهر بقاياي سه برج نگهباني با فاصله:هاي نگهباني برج اي در جهات غرب، جنوب
و بقاياي برج سنگي غربي اكنون بخشاز. وجود دارد 150تا 70در حدود . هاي زيادي تخريب شده است آثار
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در 150در فاصله حدود آن متري در جنوب شرقي آثار دومين برج نگهباني واقع شده كه تخريب بيشتري
هايي از ديوارچيني در جنوب قلعه قرار دارد كه بخشمتري 100اي سومين برج با فاصله. صورت گرفته است

ب. متر است 15ها حدود قطر هر يك از اين برج. در بخش خاوري آن سالم است  خش بااليي با توجه به ويراني
جز. ارتفاع آنها قابل تشخيص نيست ميبان بناهاي ديدهءسه برج مذكور به. شوندي قلعه محسوب با توجه

و در سال  سه برج اينميالدي تهيه شده 1937عكس هوايي كه از اين محوطه در دست است درگانه هاي
و باروي اصلي دژشهر قرار گرفته است كهايبه گونهموقعيت قلعه.)222: 1376اشميت،( خارج از برج است

كه احتمال دسترسي به آن فقط از جهاتي امكان سه برج پذير بوده در هاي دفاعي آن نقاط قرار گرفته گانه
).4تصوير( هاي خارج از باروي دژشهر نبايد بيشتر از بقاياي تعداد موجود باشد بنابراين تعداد برج.است

)222: 1376اشميت،( ميالدي1937آباد توسط اريخ اشميت در سال تصوير هوايي از دژشهر حسن-4تصوير

كه همان سه، موقعيت برجشداشاره گونه و مكان. است اي معين محاسبه شده گانه با فاصله هاي يابي
عثماني قرار نيروهاي قلعه مورد هجوم دژشهر يا اين. گر اهميت زيستگاه بوده است ها نشان اين برجايجاد 
در برابر هجوم نيروهاي عثماني مقاومت نمايدهخان حاكم محلي توانستو در همين قلعه، حسناستهگرفت

وو ساختار دژشهر هاي نگهباني برج.)83: كردستاني، همان نگار وقايع(و آنها را شكست دهد با بناهاي متعدد
ميهاي خاص كاركرد به اردالن با استناد به متون تاريخ محلي خان حسن بوسيله زيستگاهدهد كه اين نشان

و نظامي بوده كه حسن.عنوان مركز ايالت كردستان بوده است خان در همين گواه اين مدعا قوانين اداري
مرور زمانةدر نتيجنيزها تخريب.)83: 1381كردستاني، نگار؛ وقايع93: 1366سنندجي،(است نمودهتدوين قلعه 

ت. ايجاد نشده، بلكه در اثر يك عمليات هماهنگ انجام شده است نگاران محلي ييد تاريخأاين موضوع مورد
االمر پادشاه به آباد حسب دژشهر حسن)70: 2005( بنابراين، بنا به قول مستوره اردالن. هم قرار گرفته است

و پالنگان تخريب شده تا ديگر در وقت ضرورت پناهگاهي براي حكام است همراه سه قلعه ديگر زلم، مريوان
خان در دربار پادشاهي تعهد نموده بود كه مركز ايالت را از قلعه پالنگان به سليمان ضمناً. كردستان نباشد
ها در تواريخ ذكر اين نكته ضروري است كه اگر از اين زيستگاه.)96: نگاركردستاني، همان وقايع( سنندج بياورد
باشند، بلكه نظامي بوده صرفاًةنام قلعه ياد شده دليلي بر اين نيست كه اين ساختارها يك قلع محلي تحت
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و عمارات در اين قلعه)91: 1381( كردستاني نگار بنا به نوشته وقايع  وجود داشته است نيز ها مسجد، بازار
).7تا5 تصوير(

ب1نمايي از بقاياي برج نگهباني شده شمارهـ5تصوير )1384نگارنده،(آباده دژشهر حسنپيش از نزديك شدن

به2نمايي از بقاياي برج نگهباني تخريب شده شمارهـ6تصوير )1384نگارنده،(آباد دژشهر حسن پيش از نزديك شدن
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به پيش3نمايي از بقاياي برج نگهباني تخريب شده شماره-7تصوير )1384نگارنده،(آباد دژشهر حسن از نزديك شدن

و اصلي دژشهر حسن: دژشهر را آباد، مجموعه بخش دوم و دفاعي اي عظيم از بقاياي يك ساختار شهري
و تصوير هوايي، برج. دهد نشان مي باروي عظيم سنگي پيرامون دژشهر را فرا گرفتهو با توجه به آثار موجود

و شرقي بخشدر اضالع. است و باروي قلعه با قطعات سنگ شمالي هاي بزرگ ساخته شده هاي زيادي از برج
و بقاياي بناي عظيم سنگي آن به صورتي است. مانده است ها سه متر از ارتفاع آن باقيو در برخي بخش آثار

سا. دهد كه دو نوع ديوارچيني متفاوت را نشان مي و بخش زيرين آن كه با قطعات سنگ بزرگ خته شده
و باروي قلع و تا دورةچقاي در شهرستان بيجار كه از قالع دورقَمةقابل مقايسه با برج و مادي است ة مانايي

در. اي است بخش فوقاني استفاده از سنگ الشهو)236: 1354كاليس،( ايلخاني استفاده شده است تفاوت
).11تا8تصاوير( هاي مختلف تاريخي است استفاده از قلعه در دوره دهندةچيني ديوار نشان سنگ

)1384نگارنده،( آباد حسن نمايي از باروي اصلي سنگي در ضلع شرقي دژشهرـ8تصوير
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شر نمايي از باروي اصلي با سنگـ9تصوير )1384نگارنده،(آباد قي دژشهرحسنهاي بزرگ در ضلع

و باروي اصلي در شمال شرقي دژشهر حسن-10تصوير )1384نگارنده،( آباد نمايي از برج

اس برج اصلي دژشهر حسن-11تصوير )1384نگارنده،(ديد از سمت شرق.تآباد كه بر روي صخره ايجاد شده

و بارو. رسد ضخامت ديوار به بيش از يك متر در جهات مختلف مي يك در بخش فوقاني داخل برج آثار
آن بناي آجري بزرگ قرار مي. است اندكدارد، هرچند كه پراكندگي قطعات آجر در دو به نظر رسد طي
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. هاي روستا استفاده كرده باشند آباد از آن به عنوان مصالح در ساختمان گذشته مردم روستاي حسنةسد
بگربقاياي آجرهاي موجود در اين بخش از قلعه نشان .ا طرحي منظم استوجود يك ساختمان آجري بزرگ

و برج درةچشم امتداد داشته كه بتوانند از شرقاي تا نقطههاي اين محوطه بارو اصلي آب آشاميدني را
و برآيند اين امتداد نقشه اين موضوع هم در عكس. اي تابع ساختار طبيعي كوه است ميان آن قرار دهند؛

و هم در بررسي و نقشه به خوبي قاب هوايي در.ل مشاهده استهاي ميداني در زمان عكسبرداري هوايي
و نوشته است» هاي كردي حصاري در كوه«ميالدي اشميت از بقاياي اين قلعه تحت عنوان 1937 :ياد نموده

بارزي از ارزشةكشف آن نمون. جنوبي سنه قرار داردةاين قصر كوهستاني از دوراني ناشناخته، بر باالي قل
ميةمحوط. هاي هوايي است كاوش كه باستاني جالبي آثاري از يك بناي وسيع روي قله بزرگي را نشان دهد،

نهشته چهارگوشي نيز، زير ورودي آن كه به صورت محوي ديده. بنايي چهارگوش با تقسيمات كوچك است
و به ساختمان سلطنتي راه دارد، برپاست مي اي به سمت دامنه تپه قابل مالحظهةتا فاصلديوار دفاعي. شود

و كشيده شده كه ظاهراً فقط به منظور در برگرفتن چشمه اي است كه وجود آن فقط به خاطر يك درخت بلند
و برگ در كنار محدوده آن، معلوم مي .)106-107و شرح تصاوير، 222، 1376اشميت،(»شود پرشاخ

و درخ ميوجود دارت مورد اشاره اكنون نيز چشمه ةرسد كه اين گسترش در نتيج د، ولي به نظر
دژ ساز خانهو ساخت و شمال هاي مردم براي سكونت در رخ شهر در زمان واليان اردالن در سمت شرق شرقي

ق توسط.هـ 774نوشته است كه اين قلعه در سال)90-93: 1366سنندجي،( ناصريه تحفهصاحب. داده است
ازبن حسن طاةحكمرانان دورخضر بار جنگ با او پس از چند. اردالن در كردستان ساخته شده استةفياول

و وارد تپ عثمانيةهايي بر آنان، براي دفاع در برابر حمل كردن شكستدولت عثماني در حسنةها 5آباد واقع
وعهكيلومتري جنوب غرب سنندج را براي برپايي قل و حكومتي انتخاب كرد جانب شمال تپهدر اي نظامي

از. نيز روستايي به نام خود براي اسكان مردم ايجاد نمود و بعد اين قلعه در نهايت استحكام ساخته شده
طي حسن آخرين آنان به نام. اند سال يازده حكمران ديگر اردالن در آن فرمانروايي كرده 300خان اردالن

، مقر حكومت خود را در سال سليمان اي واقع در محل كنوني شهر سنندج انتقالق به قلعه.هـ 1046خان
و» پلنگان«و» زلم«خود او نيز اين قلعه را به همراه دو قلعه. داد به خاطر تعهدش به شاه صفوي ويران

معتقد است كه اين قلعه در تابستان مورد استفاده)1379:263( مردوخ).122: 1366سنندجي،( تخليه نمود
م. كرد قرار داشته استحاكمان محلي  و اقليمي منطقه هم به. يد اين نظر استؤوضعيت طبيعي با توجه

و پيشةشرايط سياسي كه در دور و وابستگان واليان اين منطقهاز آن در صفوي ايران ايجاد شده، مردم
شد خانهتعداد كه حدود به طوري،اند اردالن در اين قلعه ساكن شده و جمعيتيةهاي ساخته آن را دو هزار

ها پس از ويراني عمدي آباد براي مدت حسن.)Vasilyeva, 2000:4( اند در حدود دوازده هزار نفر تخمين زده
ق در. رار داشته استمورد توجه و كريمةنتيجچون شهر سنندج زند، خان درگيري ميان والي كردستان

:نوشته است) 132: 2005( كه مستوره اردالنه طوريب. خان قرار گرفت هاي كريم دستخوش ويراني نيروي
و مرج مدتي« و از آبادي افتاده بودخراب چون واليت سنندج به علت هرج االمر، خسروخان مصلحت،بود

. رخ داده است.ق.هـ1180اين اتفاق در سال.»آباد را مقر ايالت فرمود تا تعمير واليت شده باشد حسنةقلع
تنگاران محلي تاريخ بنابراين، اين دژشهر از يك ساختار شهري. اند ييد كردهأديگر هم به نوعي اين موضوع را

و ساكنان سنندج در آن  و ترك دوباره مورد استفاده قرار گرفته مناسب برخوردار بوده كه پس از تخريب
.)3نقشه شماره( اند مستقر شده
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)1384مياث فرهنگي استان كردستان،آرشيو( آباد كروكي محوطه دژشهر حسن-3شمارهةنقش

اين دژشهر حجم عظيمي از بقاياي ديوارهايةشناختي ميداني نگارنده در محوط هاي باستان طي بررسي
هاي ها از سنگ تمام خانهو هاي مسكوني به صورت مخروبه در دامنه شرقي باقيمانده سنگي ساختمان

به حدي گسترده استهاو بقاياي خانه آثار. ساخته شده استاي كه از معدن همان كوه تهيه گرديده، الشه
يا. توان مجسم نمود كه تصوير يك بافت وسيع را مي و معماري پلكاني اين آثار از هر نظر با ساختار كلي

و پيرامون سنندج قابل مقايسه است كوهپايه - ديوارهاي فضاهاي مسكوني خشكه. اي منطقه اورامان، پالنگان

ا بچين بوده و بقاياي پي ديوارها و تشخيص استهست ).16تا12 تصاوير( خوبي قابل مشاهده

)1385نگارنده،(ي روستاي پالنگاننمايي از معمار-12تصوير
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مي شده دژشهر حسنهاي ويران نمايي از بقاياي خانه-13تصوير گونه اين رسد با توجه به ساختار معماري آباد كه به نظر
و بدون مالت بوده است زيستگاهي، ديوارچينيفضاهاي  )1384نگارنده،( ها خشكه چين

)1384نگارنده،( آباد هاي مسكوني دژشهر حسن نمايي از مصالح سنگي ديوارخانهـ14تصوير

بر شناختي اين هاي باستان در بررسي:ها سفالينه و بقاياي معماري كه در باال بدان اشاره قلعه عالوه آثار
قشد ب مشخصات سفال.ه استبدست آمد،شده هستندطعات اندك سفالينه كه اكثراً خرد،  دست آمدهههاي

وةخميركه با ساز، قطعات سفالينه چرخ)؛ الفدين شرح استب و پخت نامناسب نخودي سياه شده با حرارت
و خمير،ساز قطعات سفالينه دست)ب. هستند پوشش گلي قرمز رنگ رنگ بر اثراي قهوههبا پخت ناقص

و براق و پوشش صيقلي و عمدتاًساز قطعات سفالينه مربوط به ظروف چرخ. باشندمي حرارت نامناسب بزرگ
 استاسالميةهاي سطح تپه عموماً مربوط به دور سفال. كامل استنيز پخت آنهاكهمعمولي با خميره قرمز 

البته اين دليل عدم وجود. از اسالم يافت نشده است پيشةدوربا اي مرتبطو نمونه)75: 1386زارعي،(
در زمانيةسفالينه در اين باز  مربوط به دوره شناسي سفالينه باستان كاوشنيست؛ بلكه به احتمال فراوان

. ها توسط ساكنان استآنةروزمرةاستفادگر ها نشان جنس سفالينه. خواهد آمد دستهب پيش از اسالم
ب دورههاي شاخص سفالينه و اسالمي در سطح زمين اين مسئله دليله است اما دست نيامدههاي تاريخي

و تخليه عمدي اين زيست و ويراني گاه مهم، عدم استفاده از اين گونه اشياء نبوده، بلكه در اثر گذشت زمان
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مي االرض اين آثار كمتر در سطح را در اين تري شناسي نتايج مطلوب بنابراين كاوش باستان. شود مشاهد
.زمينه براي آن در پي خواهد داشت
و نوع مصالح آن، تاريخي به مراتب قديمي با توجه به مشخصات سفالينه و ساختار معماري دژشهر تر ها

مية از دور مي اسالمي براي آن پيشنهاد و به نظر مقايسه در زندان سليمان رسد كه با توجه به آثار قابل گردد
و3 آباد هم ساختاري از عصر آهن هاي تاريخي، دژشهر حسنو دوره3ر از عصر آهنچقاي بيجاقمةو قلع
بةدور اسالمي توسط خاندان اردالن به عنوان يك دژشهرةماد داشته باشد، اما در دورةويژه از دورهتاريخي

هـهاآنو مقر حاكميت  از.از اواسط قرن هشتم تا قرن دوازدهم و به نام يكي ق مورد استفاده قرار گرفته
.واليان اردالن معروف شده است

 واليان اردالن حكومت محلي اهميت دژشهرها در ساختار
مغول به ايران منجر به احياء چهار قلعه محكم در نقاط مختلفةحمل،شدكه در باال بدان اشاره به طوري

و ظهور خاندان اردالن گرديد مي. كردستان . دانستند خاندان اردالن خود را از نوادگان اردشير بابكان ساساني
و حسن و احياء چهار قلعه زلم، پالنگان، مريوان قل بازسازي بهآباد كه آثار پيش از اسالم در هر چهار طور عه

در ساخته نشدهايلخانانةدر دور اين چهار قلعهاز كدام چه هيچاگر.كامل مشهود است ناامنيةدوراين اند،
ب تعدادي از قلعه ذكر. حاكمان محلي كردستان بازسازي مجدد شدندةوسيلههاي قديمي با موقعيت مناسب

قمهاي بسياري همانند در كردستان قلعه اين نكته هم ضروري است چقاي بيجار، قلعه زيويه، كرفتو،
و قلعه زاگرس قرار هاي؛ در حوالي شهر سنندج قلعهوهايي قلعه كسوانان آساوله، قلعه باباريز، قلعه كهنه
وة، ولي چهار قلع)76: 1386زارعي،( شتنددا بنابراين،. اند توجه قرار گرفتهآباد مورد حسنزلم، مريوان، پالنگان

و مدارك بر هايگر اهميت به اين نوع ساختاره نشانهم شواهد ساختاري بودندارا معماري است كه عالوه
و مسكوني و حكومتي و از نيز، ساختاري تدافعي اداري ها پيش از اسالم براي حفظ اقتدار حكومتدورة دارند

بهي گروهو برخ ).4و نقشه شماره15تصوير( اند، وجود داشتهرسيدنقدرتهاي خواهان

و سكوسازي در دژشهر پالنگان در شهرستان كامياران-15 تصوير )1384نگارنده،( نماي آثار معماري
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)1386زارعي،( ها يا دژشهرهاي مركز ايالت كردستان، پيش از ايجاد شهر سنندج نقشه موقعيت قلعه-4نقشه شماره

و فرمانروايي خاندان اردالن و فصول سال محل اقتدار چهار دژشهر مورد اشاره، به ترتيب زماني
و اين عامل بسيار مهمي در استقرار در دژشهرها است بوده زلم نخستين مركز حكومتي خاندانةقلع. اند

مركز قدرت از آنجا به پالنگان در در ادامه.)91: 1366؛ سنندجي،82: 1381نگار كردستاني، وقايع( اردالن است
كه. پيش از اسالم در آن شناسايي شد، انتقال يافتةجنوب سنندج كه آثار مربوط به دور در اين شرايط بود

و قلمرو اردالن به نواحي ديگري با بازسازي دو قلع)والي اردالن( كلول در،ديگرةقدرتش را گسترش داده
و حسن در شرق مريوان به هاي اين قلعه موقعيت. توسعه يافت،ومتري جنوب سنندجكيل5آباد ويژه اگر ها

در،يمها را در ساختار خطي بررسي نمايآن ميكل قلمرو اردالن را نگاران اشاره گونه كه تاريخ همان. گيرند بر
ب شهر عناصر اصلي يك شهر سنتي ايراني از قبيل بازار، مسجد، حمام در غياةدارند هر قلعه در برگيرند

و بارو هنوز در بررسي. مركزي فعال در منطقه بوده است هاي ميداني نگارنده، آثار مسجد سور، بازار، حمام
از. خوبي قابل مشاهده است در قلعه مريوان به و دورة پيشدر قلعه پالنگان بقاياي سكوها ساخت از اسالم

ت، اين بر اين سكوها در دوره اسالمي مسجد، بازار،مدرسه ميأنكته را و ييد بهو ساكنانمردم نمايد وابسته
ميمحلي حكومت  آن كردند، دژشهر حسن در اين دژشهرها زندگي آباد به عنوان كاخ تابستاني كه اشميت از
و باف).222: 1376اشميت،(كند ياد مي و بازارداراي ساختمان ارگ، و،ت شهر در دامنه شرقي تپه حمام

).16تصوير(مسجد بوده است

و-16تصوير )1384نگارنده،( قصر كه ويران شده است نمايي از بخش كهندژ
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و عنوان مركز سيار براي حفظ قدرت اردالنبهرا شهرها معتقد است اين دژ)1379:324( مردوخ ها
بهو متناسب با تغييرات آب مي هوايي هلوخان اين دژشهرها را به ترتيب زير مورد استفاده قرار.اند گرفته كار

به:ه استداد مي پاةعنوان قلع زلم از حسنو يز، پالنگان در بهارئزمستاني، مريوان در طي آباد در تابستان، كه
جم احمد در زمان خان. آباد است تر قلعه حسن همه مهم ت آن معادل يك شهر متوسطعيخان فرزند هلوخان

چند هر).Vasilyeva, 2000: 4( نفر بوده است12000خانوار كه نسبت فاميلي داشته يا حداقل 2000 برابر
و طور دقيق مشخص نيست، آثار به جايهب واسيليواكه مبناي برآورد  مانده همچون بقاياي ساختار مسكوني

آب. استتوجهي داشته جمعيت قابل،گر اين است كه زيستگاه مركز تشكيالت اداري نشان هواييو شرايط
و مالحظات سياسي بر كاربرد مر با. كز سيار مؤثر بوده استامنطقه هواي بهاري خوب در پالنگان

بهآن) آبشارهاي دائمي(اندازهاي طبيعي چشم آبرا و زلم با هوايوعنوان مركز حاكمان اردالن در بهار
آن به اردالن ظاهراً حمالت در تابستان.شده بودزمستاني برگزيدهةعنوان قلعبه) گرم(معتدل  ها را مجبور ها

و احياء نمايند نمود كه دژشهر حسن به. آباد را براي اين كار بازسازي با كارگيري پايتختالبته هاي سيار
آنهها بود مشخصاتي كه در باال بدان اشاره گرديد، از نظر سياسي به نفع اردالن ها را بر منطقهو كنترل

ميافزاي و عثماني را ناديده گرفته. داده استش هلوخان تا حدودي وابستگي سياسي در امپراطوري ايراني
: به طوري كه سنندجي نوشته است. احمدخان با ضرب سكه نشان عدم وابستگي را داشت بود، پسرش خان

ب...« و دنانير را و سكه و زينت دادههخطبة منابر ).120و 194: 1381دستاني،كر نگار وقايع(» ...نام خود زيب
و متون تاريخ محلي، در حدود چهاربنابراين، به استناد مدارك باستان به شناسي -قرن، دژشهرهاي كردستان

و اعمال سياستةصورت يك ساختار غيردائمي شهري حضوري چشمگير در عرص هاي خاندان اردالن كنترل
پر آباد به داليلي كه بدان در اين ميان نقش دژشهر حسن. اند كردستان داشتهةبر منطق ها اشاره شد از همه

و چشمرنگ .گيرتر بوده است تر

 نتيجه
و شواهد نشان مي كه مدارك و سياسي برقرار دژشهر در ايران دو دوره دهد نشيني به دليل شرايط اجتماعي

بي يورش.ار دولت آشور در غرب ايران استنخست همزمان با اقتدةبوده است، دور به غرب آشور شمار هاي
به مجبور نمودرا شان همسايگان ايران و عنوان زيستگاه انتخاب نمايند كه مناسب دفاع به نقاطي پناه ببرند

بي در برابر يورش مي. باشد آنانامان هاي و شواهد كافي نشان كه مدارك از به صراحت پادشاهن آشوري دهد
و استحكامات محكم مغلوبين خود سخن به ميان آورده ور در نزديكي تنگيةدر كتيب. اند تخريب دژها

و پس از آن در دورهاز.اشاره شده استبه صراحت به اين موضوع كامياران  هاي زمان اقتدار مادها
و زمان ايلغار مغوالن، ديگر از دژشهرها به و حتي تا پايان عصر سلجوقي عنوان يك هخامنشي، پارت، ساساني

آنجز،ه استزيستگاهي مهم استفاده نشدةنقط .نداهمورد استفاده اسماعيليان قرار گرفتكه ها تعدادي از
مةدور ميدوم با هجوم به مغول شود؛غوالن آغاز و فرهنگ ايراني را در تمام نقاط ةويژه منطقها تمدن

هاي دوردست راندند تا به زندگي عشايري را به كوهستان اين منطقهو مردم نمودندكردستان ويران
و فرهنگ؛بازگردند پر؛هميشه از ميان رفتند هاي متعددي براي اقوام و رونق گذشته همچون دينشهرهاي ور

شد كوچرومحل عبور براي عشاير ترك به كردستان به اجبارةمنطق؛سيسر ويران شدند كه عازم نبرد تبديل
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و بيزانسي با مملوك مي ها آن. شدند ها و تبديل ها به يك در همين دوره است كه پناه بردن به دژهاي قديمي
و حتي  امكاناتوقلعه مهيا گرديد، روستانشينان پيرامونمركز زيستگاهي مهم براي مردم آواره از شهرها

دردر شدها اين دژشهرها يا قلعه خور توجهي در قلمرو تحت حاكميت محلي خاندان اردالن از قرن. ايجاد
و حسن هاي صفوي از چهار قلعه به نامةدورششم هجري تا اواسط  . اد ياد شده استآب زلم، پالنگان، مريوان

و ها به تنا اين قلعه و همچنين فصول مختلف سال مورد استفاده حاكمان اردالن و بنا به مقتضيات زمان وب
به از اين قلعه. است گرفتهميها بوده قرار جمعيتي كه همراه آن كردستان ياد) استان( عنوان مراكز ايالت ها

و قالع فوق حسنةقلع. شده است هم الذكر، صرفاً آباد ها ساختارهاي شهريآنةيك دژ دفاعي نبوده، بلكه در
و خانه،كهندژ، بازار، مسجد از جمله دژشهر.هاي مردم ايجاد شده تا زيستگاهي مناسب باشد مدرسه

مي. ها است اي شاخص از اين زيستگاه آباد نمونه حسن سه به نظر در رسد كه حداقل دو تا هزار نفر جمعيت
و در بخشةترين نقط در مهم. اند كرده اين دژشهر زندگي مي اين دژشهر بناهاي حكومتي ايجاد شده بود،

و روي و داده.مردم مستقر در دژشهر جاي داشتندهاي سوي طلوع خورشيد خانهبه خاوري هاي سطحي
.مقايسه با معماري كهن منطقه يعني معماري پلكاني استاين بخش از زيستگاه قابلةبقاياي تخريب شد

پژوهش ميدانيةكه براي شناختي روشن از ساختار اين دژشهر يك برنام در پايان بايد اشاره نمايم
مي باستان و معرفي شودةگردد، تا چهر شناسي پيشنهاد تا زمان انجام اين. واقعي آن به درستي شناخته

را به عنوان يكي از دژشهرهاي مهم در ايران تا قرن دوازدهم هجري قمري ياد نمود كه برنامه، بايد آن
.غرب ايران مورد توجه بوده استةها در منطق مدت
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