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چکـیده
امروزه توجه به آثار و ابنیه باستانی به عنوان جزیی از قالب کلی منظر و در کنار سایر پدیدههای محیطی (طبیعی و
مصنوعی) مورد توجه و ارزش گذاری قرار گرفته است .منظر باستانی-طبیعی معرف آثار باستانی در بستر طبیعی است که
امروزه به عنوان یکی از انگیزه های الزم به منظور جذب گردشگر محسوب میشوند .این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی
و با هدف تاثیر عوامل طبیعی در شکل گیری مناظر باستانی-طبیعی دژ پشت قلعه آبدانان در راستای شاخص سازی
منطقه و تبدیل آن به قطب گردشگری انجام گرفته است .منطقه فرهنگی پشت کوهدارای ویژگیهای طبیعی و جغرافیایی
خاصی است و از مناطق مهم بین فرهنگی و محل برهم کنش فرهنگها در تاریخ به شمار میرود .نتایج نشان داد دالیل
مختلف از قبیل منفک بودن تپه ای که دژ پشت قلعه روی آن قرار دارد از سایر تپهها ،ارتفاع مناسب و اشراف داشتن به
کل منطقه ،مناظر طبیعی و زمین های کشاورزی پیرامون دژ ،عبور رودخانه دویرج ،سبب شاخص شدن این منطقه
تاریخی-طبیعی شده است که باید بیشتر مورد توجه مسئوالن میراث فرهنگی و گردشگری برای تبدیل شدن به جاذبه
تفریحی توریستی باستان شناختی قرار گیرد.
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 -1مقدمه
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زاگرس مرکزی بخش وسیعی از غرب کشور را در برگرفته که شرایط طبیعی دره های آن مسیر های ارتباطی ویژه ای را ایجاد
کرده است .وضعیت خاص رشته کوه های این منطقه سبب شده تا شاهراه های ارتباطی آن از روزگاران باستان تا کنون چندان
تغییر مسیر نیابد [ .]0به عبارت دیگر ،این راه ها از آغاز ارتباط تمدنی در دوره های تاریخی و از آن به بعد هیچ گاه اهمیت خود را
از دست نداده اند .بنابراین میتوان این منطقه را از لحاظ ساختمان طبیعی برای عملیات نظامی بهترین و بی نظیر ترین مناطق
برشمرد؛ زیرا در اینجا چگونگی چیدمان رشته کوه های متعدد  ،بهترین دیوارها و سدهای غیرقابل عبور ودر عین حال معابر
محدودی را به وجود آورده است که با حداقل قوا می توان از آن حفاظت کرد [ .]2همین موضوع سبب ایجاد قلعههای متعدد در این
منطقه شد.
استان ایالم از قدیمیترین خاستگاهها و سکونتگاههای بشری با قدمتی بین هشت تا ده هزار سال پیش از میالد و دارای
هفتصد اثر تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی می باشد .وجود آثار باستانی فراوان در استان ایالم از دورة ساسانی نشان می دهد
که این منطقه در آن زمان از اهمیّت ویژه ای برخوردار بوده است .آثار 00شهر گمشده به جای مانده از تمدّن های ایالم و ساسانی
از جمله سیمره ،سیروان ،اریوجان ،دز و ده باال و بیش از یک هزار اثر تاریخی ،فرهنگی ،زیارتی ،طبیعی و دیدنی نمودی از دیرینگی
تاریخ و تمدن این سرزمین پر رمز و راز است [ .]0از آنجا که استان ایام در محدودة جغرافیایی غرب زاگرس و مشرف بر جلگة بین
النهرین واقع شده است ،لذا این ناحیه حد فاصل ساکنان کوه و دشت قرار داشته و نقش عمده و اصلی ارتباطی تمدن های زاگرس
و بینالنهرین را عهدهدار بوده است .وجود جادههای مواصالتی ،کاروانسراها ،چاپارخانهها ،پلهای باستانی و از همه مه متر قالع
تاریخی و باستانی از دالیل مستند این ارتباط محسوب میشوند .برای اینکه حاکمان بتوانند بر مناطق تحت سلطة خود مسلط
باشند ،به اجبار اقدام به ساختن دژها و قالع مستحکم در نقاط استراتژیک مینمودند ،که وجود قالع متعدّد درمناطق استان ایالم
این موضوع را تأیید میکند [ .]0هر ملت تاریخی دارد و تاریخ هر ملت ،عوامل هویت بخش آن است .بسیاری از اطالعات تاریخی
از بررسیها ،کاوش ها و مطالعات باستان شناسی بر روی آثار و شواهد باستانی به دست میآید ،لذا ضرورت دارد نسبت به بررسی
علمی آثار به جای مانده از ادوار مختلف اقدام شود و با انجام این مهم گامی مؤثر در جهت معرفی و شناخت مجموعههای با ارزش
تمدنی برداشته شود .قالعِ استان ایالم به عنوان یکی از شاخصههای معماری نظامی و تدافعی این منطقه ،حائز بسیار اهمیت اند و
مطالعه و بررسی شان ضرورت دارد .قالع که عموما دارای استحکامات نظامی از جمله برج ،بارو و خندق هستند،
برخی حکومتی ،برخی مسکونی و برخی حکومتی-مسکونی بودند؛ البته نمونه کامل مسکونی ،بدون داشتن بخش حکومتی
بسیار نادر است .این پژوهش با هدف بررسی ویژگی های کالبدی و معماری قلعه هزار درب واقع در آبدانان صورت گرفته است و
به دنبال پاسخگویی به این سوال است که قلعههای دوره ساسانی دارای چه عملکردهایی بودهاند؟ ویژگی های معماری و فضایی
قلعه هزاردرب آبدانان به چه صورت است؟

 .2پیشینه تحقیق
آثار تاریخی استان از جمله قلعههای دورةساسانی به عنوان منابع و آثار تاریخی این منطقه ،میراث با ارزشی به مثابه هویتّ این
منطقه هستند .تا به حال تحقیقات و پژوهش هایی ازجنبههای تاریخی ،گردشگری ،و  ...صورت گرفته ،اما از آنجا که این بناها به
نوعی منعکس کنندة فرهنگ ،آداب و رسوم و هویتّ این منطقه هستند میتوانند از لحاظ معماری نیز مورد مطالعه قرار گیرند .لذا
بررسی و تحلیل این بناها که اولین ساختمانهایی بودند که در ایالم ساخته شدند از لحاظ معماری و طرّاحی بنا می تواند ارزشمند
واقع شوند و به عنوان منابعی مفید و تاریخی مورد استفاده قرار گیرند .شهرستان آبدانان که بخشی از این حوزه فرهنگی محسوب
می گردد ،به دلیل قرار گرفتن در حد فاصل ارتفاعات کبیرکوه و دینارکوه ،ارتباط با دشت خوزستان از طریق دشت مورموری و وجود
رودخانههای دائمی فراوان همچون دویرج ،سیاه گاو و عبور رودخانه کرخه در بخش غربی ،آبدانان را از جمله کانون های سکونت و
حیات بشری از دوره نوسنگی تا عضر حاضر گردانیده است .شرایط زیست محیطی مناسب در منطقه مزید بر علت بوده که حیات به
صورت تداوم دورههای فرهنگی ادامه یابد .از این رو توزیع استقرارهای باستانی به گونهای است که بیشتر محوطههای متعلق به
دورههای غارنشینی و نوسنگی در بخش کوهستان و محوطههای مربوط به ادوار پیش از تاریخ منطقه در دشت کالت مورموری
پراکنده اند .آثار فراوانی از دوره ساسانی و متعاقب آن قرون اولیه اسالمی به دلیل نزدیکی به پایتخت و قرار گرفتن بر سر راه غرب
به جنوب غرب در سراسر منطقه مشهود است [.]5
آغاز مطالعات باستان شناختی منطقه آبدانان به حدود دهه پنجاه شمسی بازمیگردد ،زمانی که لویی واندنبرگ نخستین بار
کاوشهایی را در گورستان قبرستان نای انجام داد [ .]6در سالهای اخیر فعالیت های باستان شناختی عمدهای در این منطقه
خصوصاً در مورد دوران تاریخی آن صورت گرفته است .دوره ساسانی از مهمترین ادوار تحولی این منطقه به حساب میآبد؛ چرا که
این دوره آغاز مراحلی مهم از تغییرات فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و  ...در منطقه و ایران است.
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قلعه هزار درب از جمله بناهای شاخص و پابرجا دوره ساسانی در آبدانان است .با توجه به حجم مطالعات باستان شناختی که در
خصوص قلعه های ساسانی منطقه انجام گرفته ،اما این بنای شاخص تا حدودی ناشناخته باقی مانده است و هنوز آگاهی چندانی از
چگونگی ساخت ،دوره استقرار ،روند تکمیل و توسعه آن در دست نیست.

 .3روش تحقیق
این تحقیق با روش توصیفی -تحلیلی تاریخی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای ،بررسی اسناد و متون تاریخی و بررسی های
میدانی انجام گرفته است .به این ترتیب به محل قلعه هزاردرب مراجعه کرده و عکسبرداریها و برداشت های الزم برای شناخت و
تحلیل بنا صورت گرفته است.

 .4شکل گیری معماری قلعهها در ایران
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انسان در طول زندگی خویش شهرهای اولیه را در نقاطی ساخته ،که از عناصر اصلی زیست نظیر آب کافی ،زمین مناسب و
نزدیکی به راههای تجاری برخوردار بودند ،اما بروز تهاجمات و لشکر کشیها وتجاوزات موجب شد که اصل مهم دیگری را در
این شهرها مورد توجه قرار دهد و آن جنبه دفاعی بود ،لذا انتخاب نقاط مرتفع و ایجاد دیوارهای دفاعی به عنوان یک اصل مهم
مطرح گردید [.]7
شکل قلعه ،نوعی معماری است که در موارد گوناگون به کار رفته و از ویژگیهای کهن تمدّن ایرانی در فالت آسیای مرکزی
و خاور نزدیک است [ .]8از نظرکارکردهای معماری قلعهها طیف وسیعی از سازهها را در برمیگیرد .تنوّع در شکل ظاهری قلعهها
موجب شده تا تصوّر شود که وجود قلعهها قبل از اینکه ناشی از ضرورت انطباق با محیط جغرافیایی خاص بوده باشد و یا نتیجة
شدّت گرفتن ناامنی ،بیشتر متأثرّ از سبک معماری به خصوصی است [.]9
محققین قالع ایران را در یک تقسیم بندی کلی به دو نوع کوهستانی و جلگهای و از لحاظ موقعیت جغرافیایی ساخت آن ها
و کاربری به انواع مختلف ،نظامی و سرحدی ،راه داری ،حاکم نشین و ...تقسیم کردهاند [ .]00در قلعه های کوهستانی ،قلعه در
صعب العبورترین بلندی کوهستانی بنا میشدند و چون طرح و نقشهای از پیش آماده نداشتند ،طرّاح یا معمار حصارها ،برج ها،
اتاق ها و ورودی ها را با توجّه به موقعیّت طبیعی صخره ها احداث میکردند .به این علت اغلب قلعههای کوهستانی طرح
هندسی مشخص نداشتند .قلعههایی که در دشت بنا میشد عمدتاً طرح هندسی مشخصی داشتند و دارای نقشه های مربع،
مستطیل ،چند ضلعی و مدور بودند [ .]00تأمین امنیت برای منطقه ساخت قلعه ،نخستین بحثی است که معماری قالع ایران را
تحت شعاع قرار داده است .در همهی این بناها عناصری به عنوان شاخصه های معماری آن ها دیده می شود که با قرارگیری در
کنار یک دیگر ،شاکلهی اصلی قالع ایران را تشکیل داده است که در این عناصر ،وجه نظامی و امنیتی بیشترین اهمیت را دارد.
از نظر استقراری نیز قالع ایران نسبت به وضع طبیعی محل و مصالح موجود در آنجا به اشکال مختلفی ساخته شده اند.
چنان چه ساخت قالع در تاریخ ایران پیش از اسالم و ایران اسالمی ارتباطی تنگاتنگ با ضروریات سیاسی و اقتصادی و
جغرافیایی داشته است .از همین روست که قالع را در کوه های صعب العبور ،کنار آب و چشمه سارها ،پیرامون شهرها و مشرف
برآنها میساختند .در قالع دوران اسالمی ،شکل ،جنس و تعداد برج و باروها به اهمیتّ و وسعت هر شهر و نیز به شرایط
اجتماعی و طبیعی هر منطقه بستگی داشت .اما عموم آن ها دارای دیواری بلند ،عریض و طوالنی و برج هایی استوانهای یا چند
وجهی و یک یا چند دروازه برای ورود و خروج و گاهی نیز خندقی در گرداگرد خود بودند که دسترسی به آن را دشوار می کرد .با
وجود تفاوتهایی که از نظر شکل ،ابعاد ،اندازه ،طرح و مصالح در این گونه قلعه ها وجود دارد ،از لحاظ نوع مناسبات حاکم بر
زندگی قلعه نشینان ،تقریبا یکسان بودند .این مناسبات در کنار عوامل طبیعی و جغرافیایی منطقه ،نقش تعیین کنندهای در شکل
گیری بافت ساختمانی و عملکرد بخشهای مختلف قلعه ها بر عهده داشته و همه آنها را در نوع ویژه ای از معماری گرد آورده
است [.]9

 .5ویژگی های قلعههای ساسانی
به دلیل شرایط جغرافیایی مناسب و منابع طبیعی کشور ایران در زمان ساسانیان همواره دستخوش تهاجم و لشکرکشیها و
جنگها بوده است .به همین خاطر قلعه ،یکی از بناهایی است که در دوره ساسانیان از ملزومات شهرسازی محسوب میشده و به
عنوان بنایی انتظامی و محل حکمرانی سردمداران بوده است .به طور کلی میتوان موقعیت طبیعی و جغرافیایی مرزها و مرکز شهر
را به دو دسته کوهستانی و جلگه ای تقسیم کرد که به لحاظ کارکرد قلعههای نظامی و سرحدی ،قالع راهداری ،مربوط به اقلیت
های سیاسی و مذهبی ،حاکم نشین و روستایی و  ...میتوان در نظر گرفت [.]00
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بخشی از بقایای معماری دوره ساسانی شامل بناها و تأسیسات تدافعی از جمله حصارهای پیرامون شهرها و محوطههای
مسکونی ،انواع قلعهها و دیوارهای عظیم دفاعی با برج و باروهای بسیار است [ .]00قالعی که در زمان ساسانیان ساخته شدهاند،
معموالً دارای برجهای نیمهگرد جلوتر از دیوار دفاعی هستند و این برجها خیلی نزدیک به هم ساخته شدهاند .نزدیک بودن برجها
به یکدیگر عالوه بر آن که قدرت دفاعی و امنیتی ساکنین قلعه را افزایش میدهد ،بر زیبایی طرح بنا نیز میافزاید .محکم کردن
قلعه به وسیله برجهای دفاعی مدور ،در زمان ساسانیان توسعه و تکامل یافته است [.]02
به طور کلی قلعه هایی که در زمان ساسانیان بنا شدهاند دارای برجهای نیمه گرد ،جلو تر از دیوار دفاعی هستند که بسیار
نزدیک به هم ساخته شده اند .نزدیک بودن برجها به یکدیگر عالوه بر افزایش قدرت دفاعی دژنشینان بر استحکام و زیبایی بنا نیز
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می افزود .همچنین در این دوره بطور گسترده ای از عوارض طبیعی و شکل زمین بهره برده اند و ایجاد قلعه از ابتدا براساس نقشه
ای دقیق طرح ریزی و اجرا می شده است .محکم و مسلح کردن قلعه ها با برج های دفاعی مدور در زمان ساسانیان توسعه و
تکامل یافت .فن قلعه سازی با برج های مدور در دوره های بعد تاثیرات فراوانی بر قلعه سازی در ارمنستان آذربایجان و بخش های
دیگر ایران برجای گذاشت [.]00
ساختار قلعه ها به لحاظ معماری و کارکرد به صورت زیر بوده است:
 .0حصار :این بخش از قلعه از دو بخش شامل دیوارها و برج ها تشکیل شده است .دیوارها ساختاری یکپارچه از چینه ،خشت،
آجر و سنگ دارند که با ارتفاع مناسب پیرامون محدوده ساخته میشده است .در پای دیوارها از مصالح سنگ استفاده میشده است
و در باالی دیوارها بازشوها و کنگره ها ساخته می شدند .برجها نیز ساختارهایی بودند که با پالن مربع ،مستطیل یا دایره ساخته
می شدند .وجود این برجها در گوشههای قلعه به استحکام دیوارها کمک کرده و امکان دیدهبانی را نیز فراهم میساخته است.
معموالً در برجها از تزئینات و گره چینی نیز استفاده میشده است [.]00
 .2خندق :گودالهایی با عمق و عرض زیاد که پیرامون حصار حفر و با آّب پر میشدند تا امکان دستیابی دشمن به دیوارهای
قلعه وجود نداشته باشد [.]00
 .0دروازه :یکی از مهمترین بخشهای حصار محسوب میشدند که دسترسی اصلی به داخل و خارج قلعه از طریق آن صورت
میگرفته است .از این رو نگهبانی و کنترل ترددها در دروازهها انجام میشده است .معموالً در طبقه باالی دروازه محلی برای اقامت
نگهبانان نیز ساخته میشده است [.]00

 .6محدوده مورد مطالعه
آبدانان ،یکی از شهرستانهای جنوبی استان ایالم است «کبیرکوه» مهمترین رشته کوه این ناحیه همانند دیواره عظیمی مابین
دو شهرستان آبدانان و دره شهر سایه افکنده است و بخش کوهستانی استان ایالم را از بخش گرمسیری آن جدا میکند .به دلیل
این عارضه جغرافیایی ،آبدانان دارای دو چهره جغرافیایی کامالً متضاد است .بخش جنوبی آن را دشت رسوبی و بخش شمالی آن را
منطقه کوهستانی با اقلیمی تقریباً متفاوت از جنوب ،تشکیل میدهد .آبدانان ،منطقه ای با دو چهره متفاوت است .این شهرستان در
شمال دهلران واقع است و نیمی از اقلیم آن ،مشابهت کاملی با دشت دهلران دارد که در امتداد آن است .نیمه شمالی شهرستان در
دامنه کوه عظیم کبیرکوه با وضعیت نیمه کوهستانی شامل تپه ماهورهای طبیعی است و جاده بین این دو شهر از گردن ههای
معروف کشور محسوب میشود .آنچه در بررسی آبدانان حاصل آمد؛ کشف شمار زیادی بقایای معماری با مصالح سنگ و ساروج در
یک محدوده گسترده است که متأسفانه تاکنون ناشناخته باقی مانده اند [.]05

شکل  .1موقعیت جغرافیایی آبدانان در نقشه (نگارنده)
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 .7یافتههای تحقیق

شکل  .2نمای اصلی قلعه هزار درب (نگارنده)

 .1-7ساختار و معماری قلعه هزار درب
قلعه هزار درب بیشک یکی از جذاب ترین و شگفت انگیزترین بناها تاریخی در ایران است ،این قلعه دیدنی دارای معماری
خاص و طاقهای هاللی زیبا است که در اکثر سازه های تاریخی ایران زمین دیده می شود .راهروهای طویلی در  0جهت قلعه
هزار درب وجود دارد که با درگاه هایی به اتاقک های قلعه متصل می شوند .این قلعه دو طبقه بوده و دارای یک زیرزمین نیز
میباشد ،دریچه هایی به قطر یک متر در سقف ،داالن و اتاقها تعبیه شده است تا نور و تهویه فضاهای داخلی قلعه را تامین کنند.

شکل  :3تهویه از طریق سقف در قلعه هزار درب

شکل  :4طاقهای هاللی شکل در نمای اصلی قلعه

(نگارنده)

(نگارنده)
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قلعهها از مهمترین آثار تاریخی و معماری ایران هستند .در ایران قلعهها با کارکردهای مختلف ساخته میشدند .برخی کارکرد
نظامی داشته و برخی دیگر به عنوان محل اسکان والی یک شهر یا ایالت بودند .برخی دیگر از این قلعهها ،مکانهایی برای اداره
شهر محسوب میشدند .جایگاه و موقعیتی که قلعه در آن بنا میشود ،میتواند نشانی بر کارکرد آن باشد .قلعههای خارج از شهر و
روستا که موقعیت کوهستانی دارند ،کارکردهای نظامی و دفاعی دارند و برای مقابله با دشمن و به قصد دفاع از مردم ساخته
شدهاند .قلعه هزار در یکی از قلعههای ساخته شده با کارکرد نظامی است .قلعه هزار درب مربوط به دوره ساسانیان-دورانهای
تاریخی پس از اسالم است و در آبدانان ،جنب دبیرستان شریعتی واقع شده است.
این اثر در تاریخ  22تیر  0079با شماره ثبت 2700
بهعنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیدهاست .این قلعه
از شمال شرق نیز با شهرستان دره شهر همسایه است .این
قلعه باشکوه در آن زمان قلعهای با کارکرد نظامی بوده است.
زمانی که وارد قلعه شوید با هزارتویی از طاقهای هاللی
مواجه میشوید ،میتوان گفت ریشه نام هزار درب از وجود
طاقهای فراوان نشات گرفته است.

نمای اصلی این اثر ،طاقهای هاللی شکل است که با توجه به ساختار معماری آن ،میتوان کارکرد قلعه را تشخیص داد.
بررسی معماری قلعه نشان میدهد که قلعه هزار در به احتمال بسیار قلعه یا پادگان نظامی بوده است.

 .2-7بررسی نقشههای بنا
پالن اصلی این قلعه مستطیل شکل و راهروهایی طوالنی در چهار جهت قرار گرفته و به وسیله درگاههایی به اتاقهای داخل
مرتبط میشود .راهروهایی طوالنی در  0جهت قلعه قرار گرفته و به وسیله درگاههایی به اتاقهای داخل مرتبط میشوند .قلعه هزار
در دارای زیرزمین ،طبقه همکف و طبقه باال است و نور و تهویه آن از طریق دریچههایی به قطر یک متر در سقف و داالن و
اتاقها تامین میشده است.
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شکل  :5پالن قلعه هزار درب (میراث فرهنگی ایالم)

شکل  .6پالن زیرزمین قلعه هزار درب (میراث فرهنگی
ایالم)
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پی بنا در  0سوی ساختمان قلعه جای دارد که حصار قلعه را
تشکیل میدهد .قطر دیوارها حدود  5و نیم متر است .دیوار جبهه
شمالی بنا مشرف به یک پرتگاه است و حدود  0متر پایینتر از
دیوار قلعه بنا شده است .آثاری از یک بنا با مصالح یاد شده در
دامنه تند جبهه شمالی به سمت زیر قلعه ایجاد شده که کاربرد آن
مشخص نیست.
شکل  :7پی قلعه هزار درب (میراث فرهنگی ایالم)

شکل  :8نقشه سازه ای قلعه هزار درب (میراث فرهنگی ایالم)

شکل  :9نما و برش از قلعه هزار درب (میراث فرهنگی ایالم)

شکل  :11مقاطع قلعه هزار درب (میراث فرهنگی ایالم)
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آثار به جای مانده از قلعه نشان میدهد که برجهای نگهبانی در محل ساخت قلعه وجود داشتهاند .وجود این برجها نشان
میدهد که قلعه دارای کارکرد نظامی بوده و با توجه به مصالح به کار رفته مثل گچ پخته شده و قلوه سنگهای تراشیده که در بنا
به کار رفته و آثار به جای مانده در قلعه از جمله برجهای نگهبانی و شاهنشین و اتاقهای مسکونی ،نشان از کارکرد نظامی قلعه
دارد .ظاهر و پی قلعه هزار در نشان میدهد این قلعه در طبقات متعدد ساخته شده و زیرزمین ،طبقه همکف و طبقه باالی آن تا به
امروز هم قابل مشاهده است.

 .3-7مصالح

 .8نتیجهگیری
قلعههای دوره ساسانی در نواحی مختلف ایران کارکردهای تدافعی ،مرزی و غیره داشته است .در نواحی مختلف نتایج به دست
آمده گواه بر آن است که اکثر قالع دوره ساسانی کاربری تدافعی و انتظامی برای محافظت در برابر هجوم دشمنان داشته است ،اما
طی بررسیهای صورت گرفته قلعههایی با کاربریهایی تجاری ،ارگ حاکم نشین ،پرستشگاه و پناهگاهی برای شهرهای اطراف
ساخته شدهاند .قلعهها در دوره ساسانیان عمدتاً با نقش نظامی و امنیتی بررسی میشوند ،در حالی که وسعت کاربری قلعهها فراتر
از مسائل نظامی و امنیتی بوده است و قلعهها در تحوالت سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی ایران دوره ساسانی نقش تعیین کنندهای
داشتهاند.
شهرستان آبدانان واقع در جنوب شرق استان ایالم به لحاظ باستان شناسی از اهمیت ویژهای برخوردار است .گواه این مسأله
فراوانی محوطههای ثبت شده در این منطقه است که طیف زمانی گستردهای را از دوران پیش از تاریخ تا دوران اسالمی متأخر در
بر میگیرد .این شهرستان دارای آثار باستانی فراوانی است که یکی از آنها قلعه هزار درب است که تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته
است .طبق بررسیها قلعه هزار درب یکی از قلعه های ساسانی است که دارای کاربری نظامی بوده است .نتایج تحقیق همچنین
نشان داد این قلعه امنیتی و نظامی ساسانی دارای طاق های هاللی شکل فراوان بوده که گویای این مطلب است که این قلعه
نقش یک پادگان نظامی را داشته است و معماری آن شامل دو طبقه و زیرزمین با دیوارهای قطور و نفوذناپذیر و تعبیه دریچههایی
در سقف به نظور تهویه بوده است و راهروهایی که در چهار جهت بنا قرار داشته اند .همچنین مصالح بکار برده قلوه سنگ و مالت
گچ بوده است .این قلعه نظامی دارای برج های نگهبانی جهت دیده بانی و حفظ امنیت قلعه بوده است.
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بدون تردید استفاده از الشه سنگ و مالت گچ بیش از هر نوع مصالح دیگری در دوره ساسانی رواج و استفاده از آن تابع سنت
های ساختمان سازی محلی بوده است [ .]06این سنگها بدون رگ چین و با مالتی که به سرعت سفت میشد ،بر روی هم
انباشته میشدند [.]07
ساختار کلی این سازه مستطیل شکل است ،مصالح اصلی
تشکیل دهنده قلعه شامل قلوه سنگ و سنگ های تراشیده
است که در بین آنها از گچ پخته به عنوان مالت استفاده شده
است .بیشتر این سفالها که از محوطه قلعه به دست آمده است
رنگ نخودی دارند و تزیینات نقش برجسته ،طنابی و نقش
کنده دارند .سفالهای محوطه قلعه ،غالبا نخودی رنگ هستند.
پخت سفالها کافی و تزیینات نقش برجسته ،طنابی و نقش
کنده دارد .سفال شاخص این منطقه ،سفال نیشگونی است که
به دوره ساسانی تعلق دارد .سبک معماری و مصالح به کار رفته
نشان میدهد که بنا متعلق به دوره تاریخی و عصر ساسانی
شکل  :11مصالح (نگارنده)
است.
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