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محوطۀ تاریخی قالت موتآباد در منطقۀ پیرانشهر بهلحاظ مستندات متعدد تاریخی و فرهنگی ازقبیل:
آثار سفالی ،بقایای معماری ،آجری و بهخصوص از جهت نقشۀ معماری بسیار حائز اهمیت است .وجود
نقشۀ موسوم به «ستارهای» در طراحی حصار بیرونی محوطه ،بیانگر اهمیت و نقش محوری این محوطه
در دشت پیرانشهر است .این محوطه در جوار یکی از شعب رودخانۀ زاب کوچک قرار گرفته است که در
اثر گذر زمان ،استفاده از آن بهعنوان پایگاه نظامی در دورۀ معاصر و حفاران قاچاق بهتدریج تخریب شده
است و هماکنون شواهد آوار معماری در سطح محوطه قابل مشاهده است .نمونههایی از طراحی نقشۀ
ستارهایشکل در نقاط مختلف ایران و همچنین قلعههای اروپایی قابل مشاهده ،و از این حیث با نقشۀ
قالت موتآباد قابل مقایسه است .مسأله اصلی این نوشتار ،بررسی این محوطه با تکیه بر مدارک و شواهد
موجود است تا ضمن دستیابی به یک تاریخگذاری نسبی محوطه ،اهمیت ساختارهای نظامی در دشت
ق به
پیرانشهر را مورد مطالعه قرار گیرد؛ بنابراین پرسشهایی مطرح است -1 :بنای قالت موتآباد متعل 
چه دورۀ زمانی ،و دارای چه ساختار و نقشهای است؟  -2قالت موتآباد پیرانشهر بهلحاظ فرم و ساختار
معماری دارای چه ویژگی و کارکردی است؟ بر ایناساس ،نتایج تحقیق باتوجه به مطالعۀ منابع مکتوب
تاریخی ،مقایسۀ نمونههای مشابه و همچنین آثار مادی در سطح محوطه ،میتوان بیان کرد که محوطه
در دورۀ صفویه ،افشار یا اوایل قاجار ،با نقشهای موسوم به ستارهایشکل ،با کارکرد و عملکردی نظامی
و الهام گرفتن از عناصر معماری غربی بنا شده است .روش تحقیق پژوهش حاضر تاریخی ،توصیفی-
تحلیلی است و جمعآوری یافتهها با مطالعۀ منابع تاریخی ،مستندنگاری میدانی و تحلیل تصاویر هوایی و
دادههای حاصل از آن فراهم شده است.
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پیشینۀ پژوهش

محوطۀ تاریخی قالت موتآباد برای اولینبار در دورۀ قاجار و در کتاب عکس علیخان والی با زیرنوشت
عکس
«ساوجبالغ قلعۀ موتآباد الیجان که خرابه شده» عکاسی شده و مورد اشاره قرار گرفته است .در
ِ
«علیخان والی» ،جزئیات بسیار دقیقی از حصار ،بر جها دیوارهای قلعه ،خانههای مسکونی و همچنین
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ویژگی خاص جغرافیایی سرزمین ایران و قرار گرفتن در مسیر عبور گروههای مختلف انسانی باعثشده
است تا ساکنان این منطقه بهصورت دائمی برای حفاظت از خود نگاه ویژهای را به استحکامات
دفاعی داشته باشند؛ در اینمیان ،شاید بتوان گفت احداث انواع قلعهها بیش از سایر الگوهای دفاعی
موردتوجه بوده است .گستردگی مرزهای جغرافیایی ایران ،شرایطی را پدید آورده است که کارگزاران
نظامی را بهسمت احداث قلعههای متعدد سرحدی رهنمون میساخت .از دورۀ صفویه بهبعد ،وجود
منازعات دائمی در مرزهای غربی ،باعث شد تا برای حفاظت از مناطق مرزی در ساخت و مرمت قلعهها
و دژها کوشا باشند .بر ایناساس منطقۀ پیرانشهر در شمالغربی ایران از دورۀ صفوی بهبعد و در اثر
رویارویی دو قدرت عثمانی و صفوی در مقابل یکدیگر ،صحنۀ کشمکش و صفآرایی میان طرفین بوده
است .در این منطقه ،محوطۀ قالت موتآباد با مساحت  1650متر در فاصلۀ  15کیلومتری از گذرگاه
مرزی تمرچین و در جنوب رودخانۀ گولآوه (یکی از شعب رودخانۀ زاب کوچک) قرار گرفته است.
نقشۀ محوطه بهصورت ستارهایشکل و مشرف به گذرگاههای مرزی است .محوطۀ قالت موتآباد
ازنظر نقشۀ معماری و محل قرارگیری قابلتوجه و شایستۀ مطالعه و بررسی است .با توجه به موقعیت
جغرافیایی و قرار گرفتن در مرزهای طبیعی و سیاسی بهنظر میرسد محوطۀ قالت موتآباد بهعنوان یک
قلعه و پایگاه نظامی در جهت دفع حمالت از سوی حکومت عثمانی و یا دفع شورشهای محلی ساخته
شده است و از نقطهنظر معماری با قلعههایی که بیشتر بهسبک اروپایی در دورۀ بعد از صفویه «افشاریه
یا قاجار» ساخته شدهاند ،همدوره باشد .ازجملۀ این قلعهها میتوان به :کهنهقلعۀ کرمانشاه ،قلعۀ اهر،
قلعۀ اردبیل ،قلعۀ خوی و ...اشاره کرد .الزم بهذکر است که با توجه بهشرایط محیطی و همچنین
گستردگی محوطۀ قالت موتآباد ،براساس یافتههای فرهنگی اطراف محوطه ،ممکن است در دوران
مختلف تاریخی مورد استفاده قرار گرفته باشد؛ بنابراین تمرکز این پژوهش بر یافتهها و شواهد سطحی و
همچنین نقشۀ محوطۀ بهجامانده از دوران اسالمی است.
ضرورت و اهداف پژوهش :با توجه به اهمیت خاص قلعهها در طول تاریخ حکومتهای مختلف
و وجود این قلعه در یک منطقۀ مهم و راهبردی و گسترش روزافزون عوامل تخریبکنندۀ این گونه
بناها ،این ضرورت ایجاد شد که ضمن معرفی و شناخت قالت موتآباد و با توجه به کمبود اطالعات
تاریخی و باستانشناختی دوران اسالمی در دشت پیرانشهر ،به این پژوهش بپردازیم .هدف اصلی این
نوشتار ،مطالعه و بررسی قالت موتآباد ازنظر مستندات باستانشناختی ،مطالعۀ محوطه از جهت نقشۀ
معماری ،مقایسۀ نقشۀ ستارهایشکل آن با دیگر قلعهها و همچنین مطالعۀ مدارک و شواهد تاریخی در
جهت تبیین و تاریخگذاری این محوطه است.
پرسشهای پژوهش :پرسشهای اصلی پژوهش حاضر عبارتنداز -1 :بنای قالت موتآباد متعلق
به چه دورۀ زمانی ،و دارای چه ساختار و نقشهای است؟  -2قالت موتآباد پیرانشهر بهلحاظ شکل و
ساختار معماری دارای چه ویژگی و کارکردی است؟ فرضیۀ اصلی تحقیق این است که میتوان براساس
مواد فرهنگی بهدستآمده و همچنین مقایسۀ نقشۀ قالت موتآباد با دیگر نقشههای مشابه ،قالت
موتآباد را متعلقبه قرون متأخر اسالمی و دورۀ افشاریه یا قاجاریه دانست.
روش پژوهش :روش تحقیق پژوهش حاضر تاریخی ،توصیفی-تحلیلی است و یافتهها با مطالعۀ
منابع تاریخی ،مستندنگاری میدانی و تحلیل تصاویر هوایی و دادههای حاصل از آن فراهم شده است.
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پیرانشهر یکی از شهرستانهای آذربایجانغربی در شمالغربی ایران است .این شهرستان از جهت شمال
به نقده و اشنویه ،از جنوب به سردشت ،از شرق به مهاباد و از غرب به کشور عراق محدود است .شهرستان
پیرانشهر بهسبب همجواری با مرز عراق و نزدیکی به خاک ترکیه ،از ویژگیهای مهم نظامی برخوردار است
(نصیری هندخاله و همکاران  .)10 :1396 ،محوطۀ قالت موتآباد براساس سامانۀ جغرافیایی UTM
در مختصات E 515086.00 :و  N 4055600.00قرار گرفته است (تصویر  .)1ارتفاع متوسط محوطه از
سطح آبهای آزاد  1408متر و ارتفاع بلندترین نقطۀ محوطه از سطح زمینهای اطراف  16متر است .جادۀ
اصلی و آسفالتۀ پیرانشهر به سردشت در فاصلۀ  150متری غرب محوطه قرار گرفته است و شهر پیرانشهر
در  4کیلومتری شمال محوطه واقع است .رودخانۀ گولآوه (یکی از شعب رودخانۀ زاب کوچک) در فاصلۀ
 270متری شمال محوطه قرار گرفته است و نزدیکترین روستا به محوطه ،روستای قالت سیداحمد در
 1کیلومتری شرق محوطه است .محوطۀ قالت موتآباد در مرکز دشت پیرانشهر قرار گرفته و با توجه به
گذرگاههای مرزی و درههای مشرف به عراق ،دارای تسلط کافی به تمام راهها و گذرگاههای ارتباطی است.
مهمترین گذرگاه مرزی پیرانشهر از دیرباز تاکنون ،گذرگاه طبیعی تمرچین است که محوطۀ قالت موتآباد
در فاصلۀ  5کیلومتری شرق این گذرگاه قرار گرفته است و مرز کنونی و رسمی ایران با کردستان عراق در
فاصلۀ  10کیلومتری قالت موتآباد واقع شده است .رودخانۀ زاب کوچک بهعنوان یکی از مهمترین
عوارض محیطی در دشت پیرانشهر از بلندیهای جنوبغربی ارومیه بهنام ُ
«چمالوین» سرچشمه گرفته ،و
ِ
پس از پیوستن شاخههای متعدد و گذر از گذرگاه کوهستانی و پرشیب آالن در خاک ایران ،وارد کشور عراق
میشود .از آنجاییکه حوضۀ زاب در مسیر بادهای بارانآور است ،پوشش گیاهی بهصورت جنگل ُتنک و
ُ
متراکم اعم از جنگل بلوط ،ارس وگاه پستۀ وحشی ،بادام و گز است ،و هرچه از غرب به شرق حرکت کنیم،
با توجه بهمیزان بارشها ،از تراکم گیاهی و جنگلی کاسته میشود (خضری.)17-23 :1379 ،
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سیاهچادرهای عشایر در سطح محوطه دیده میشود ( .)Ali-Khan Vali, 1862-1900: 183پس از
آن در سال  1345ه.ش ،.در بررسیهای باستانشناسی وقت ،قالت موتآباد با شمارۀ ثبتی  611مورد
ثبت ملی قرار میگیرد .در بررسیهای مذکور قدمت محوطه  2500پ.م ،.عنوان شده است (پروندۀ
ثبتی قالت موتآباد .)1 :1345 ،در بررسیهای باستانشناختی کارشناسان ادارۀ کل میراثفرهنگی
ً
استان آذربایجانغربی در سال  1381ه.ش ،.بهسرپرستی «ابراهیم خرازی» قالت موتآباد مجددا
ً
مورد بررسی قرار میگیرد و اینبار با عنوان تپۀ قلعهموت با شمارۀ ثبتی  7526مجددا مورد ثبت ملی
ی مذکور ،تاریخی-اسالمی عنوان شده است و ایشان ضمن اشاره
قرار میگیرد .قدمت محوطه در بررس 
به بقایای معماری آجری و کورههای موجود در سطح محوطه ،بر اهمیت قالت موتآباد تأ کید دارد
(خرازی .)2 :1381 ،در بررسیهای «علی بیننده» جهت انجام پایاننامۀ کارشناسیارشد در دانشگاه
تربیتمدرس با عنوان «بررسی باستانشناختی رودخانۀ زاب کوچک» ،ضمن بررسی و مطالعۀ محوطۀ
قالت موتآباد ،آنرا به دورۀ مفر غ ،تاریخی و اسالمی منسوب میداند (بیننده .)73 :1387 ،در زمینۀ
مطالعۀ محوطههای ستارهایشکل و دارای ساختار هندسی منظم ،پیش از این در کتاب اسناد تصویری
شهرهای ایرانی در دورۀ قاجار ،با مطالعۀ نقشههای قدیمی بهجامانده از شهرهای مختلف ایران ،به
مطالعۀ بعضی از بناها و محوطهها با ساختار منظم و مستندنگاری آنها پرداخته شده است (مهریار و
همکاران« .)14 :1378 ،ابراهیم زارعی» و «مریم دهقان» مطالعهای درمورد محوطۀ کهنهقلعه کرمانشاه
داشتهاند که طی یک مقاله به مطالعۀ نقشههای ستارهایشکل و مقایسۀ نمونههای مشابه پرداختهاند
(زارعی و دهقان .)219 :1398 ،با توجه به اهمیت بناها و محوطههای کهنی که دارای نقشههای
منظم و ستارهایشکل در مطالعات باستانشناختی و تاریخی مناطق مختلف هستند ،قالت موتآباد
نیز با داشتن نقشۀ ستارهایشکل شایستۀ مطالعات بیشتر است.
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پیرانشهر و قالت موتآباد در منابع مکتوب

در منابع مکتوب و اسناد تاریخی دوران اسالمی ،جغرافیدانان و سیاحان بهصورت متعدد از رودخانۀ
زاب کوچک و محل قرارگیری آن بهعنوان سرشاخههای رودخانۀ فرات یاد کردهاند .از جملۀ این
جغرافیدانان «ابنخردادبه» (قرن سوم هجریقمری) در کتاب المسالک و الممالک (ابنخردادبه،
 )7 :1370و «ابنرسته» (قرن سوم هجریقمری) در کتاب االعالق النفیسه است (ابنرسته:1365 ،
 .)102مؤلف اشکالالعالم بدون آنکه در متن به زاب اشاره کند ،در کروکی ترسیمی خود تحتعنوان
جزیره ،رودخانۀ زاب کوچک را بهصورت خطی ترسیم نموده است (جیهانی« .)1368 ،ابنحوقل»
(قرن چهارم هجریقمری) ضمن آوردن اسمهای شهرزور و سهرودار ،اسم زاب کوچک را مطرح میکند
(ابنحوقل« .)82 :1366 ،یاقوت حموی» ( ۵۷۴-۶۲۴هجریقمری) و در معجمالبلدان در باب زاب
کوچک توضیحاتی آمده است (حمویبغدادی« .)124 :1383 ،حمداهلل مستوفی» آورده است :باب
دهم ذکر بقاع کردستان و آن شانزده والیت است و حدودش بوالیات عراق عرب و خوزستان و عراق
عجم و آذربایجان و دیاربکر پیوسته است .خفتیان قلعهای است محکم و بر کنار آب زاب و چند پاره
دیه است (مستوفی .)107 :1362 ،صاحب تقویمالبلدان (قرن هفتم هجریقمری) در ذیل سخنی از
رودها آورده است :زاب اصغر ،سرچشمۀ آن کوههای شهر زور است میان اربل و دقوقا جاری است و به
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تصویر  .1نقشۀ موقعیت جغرافیایی قالت موتآباد به نسبت تقسیمات سیاسی (نگارندگان.)1399 ،
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الف) -شکل و ساختار معماری محوطه :محوطۀ قالت موتآباد هما کنون با مشکالت عدیدهای
ازجمله استفاده از محوطه بهعنوان پایگاه نظامی تا چند سال اخیر ،هجوم کارگاههای صنعتی در
عرصه و حریم محوطه ،گسترش فعالیتهای کشاورزی ،ساخت خانهباغها و همچنین فعالیتهای
حفاران غیرمجاز روبهرو بوده است .مشکالت فوق باعث شده است محوطه ،ساختار معماری و هویت
اصلی خود را از دست بدهد (تصویر  .)3برای مطالعۀ دقیق و همچنین شناخت بهتر الزم است ابتدا با
استفاده از تصاویر ماهوارهای سال  1969م ،.که توسط ماهوارۀ کرونا ثبت شدهاند ،محوطه و ساختار
معماری آن مورد مطالعه قرار گیرد؛ سپس با استفاده از یکی از تصاویر کتاب علیخان والی که در دورۀ
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قالت موتآباد
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دجله میریزد (ابوالفدا .)75 :1349 ،در کتاب جغرافیای تاریخی ،سرزمینهای خالفت شرقی بهنقل
از یاقوت حموی (قرن هفتم هجریقمری) و حمداهلل مستوفی (قرن هفت و هشت هجریقمری) از
شهر پسوا یاد شده است که در پنجاه میلی جنوب دریاچۀ ارومیه قرار دارد و از باغستانهای پرمیوۀ
آن تمجید شده است (لسترج .)177 :1377 ،در اسناد و کتب تاریخی بعد از دورۀ صفویه ،به ّ
کرات از
جنگها و منازعات سیاسی-نظامی و دستبهدست شدن منطقۀ پیرانشهر با اسم «الیجان» که محل
اسکان و قلمرو «اتحادیۀ ایلی بلباس» است ،نقل کردهاند .کتاب شرفنامۀ بدلیسی از دورۀ صفویه اسم
بلباس را ضبط کرده و از آن بهعنوان یکی از طوائف روژکی یاد کرده است (بدلیسی .)467 :1343 ،طبق
ّ
درحدی بوده است که شاهسلیمان قانونی ،پادشاه
کتاب شرفنامۀ بدلیسی قدرت و جمعیت بلباسها
مقتدر عثمانی توان مقابله با آنها را نداشته و برای تصرف منطقۀ بدلیس ،مجبور به سازش با بلباسها
میشود (همان .)471 :ازجمله مهمترین این اسناد میتوان به کتاب تاریخ عباسی اشاره نمود که در
عهد «شاهعباس اول» نگاشته شده است .در این کتاب در ذیل عنوان «اما برخی وقایع در کردستان» به
شرح حملۀ نیروهای اتحادیۀ ایلی بلباس پرداخته شده و در این کتاب از واژۀ «بلیان» استفاده شده ،که
صحیح نیست و بیان کرده که با ریاست «ابراهیمبیگ» به قلعۀ دمدم ارومیه و تالش نیروهای قزلباش
و حاکم ساوجبالغ مکری در جهت انتقامگیری از آنها میپردازد (منجمیزدی.)431-433 :1366 ،
کتاب مهم دیگر درمورد مسائل و اتفاقات شمالغرب ایران از دورۀ صفوی بهبعد ،کتاب تاریخ افشار
است .در این کتاب وقایع و منازعات بسیاری که پس از ورود ایل افشار به ناحیۀ ارومیه و شمالغرب
ایران رخ میدهد ،شرح داده شده است .کتاب تاریخ افشار در موارد متعددی به شرح احوال و جنگهای
ر خداده در منطقۀ شهرستان پیرانشهر با اسم منطقۀ «الیجان» و مردمانی متشکل از سه طائفۀ منگور،
مامش و پیران که اتحادیۀ ایلی بلباس را بهوجود میآوردهاند ،پرداخته شده است (ادیبالشعرا:1345 ،
 160 83 ،79 ،67و  .)167صاحب حدیقۀ ناصریه در زمان قاجار در بعضی از صفحات به زاب و شهرهای
اطراف اشاره میکند ،اما درمورد سرچشمۀ آن که آنرا کوهی میان بانه و سقز میداند ،اشتباه میکند و
تردید دارد (وقایعنگار کردستانی.)81 :1364 ،
درباب ریشهیابی «موتآباد» و اینکه چرا این اسم را برروی این قلعه گذاشتهاند ،هیچ شاهد تاریخی
در میان کتب تاریخی و حتی هنگام مصاحبه با اهالی بومی بهدست نیامد؛ اما آنچه شایان ذکر است،
عکس ثبتشده از علیخان والی در دورۀ قاجار از واژۀ قلعۀ موتآباد استفاده شده
این است که در زیر
ِ
ً
است .این سند تاریخی عالوهبر اثبات قلعه بودن محوطه ،ثابت میکند که اسم موتآباد جدیدا بر این
محوطه اطالق نشده و دارای ریشۀ تاریخی و قدیمی است ( .)Ali-Khan Vali, 1862-1900: 183آنچه
برای معنی قالت موتآباد میتوان متصور شد ،نامگذاری این محوطه پس از افول و تخریب آن بوده که
از آن بهعنوان یک محل مرده و خرابشده یاد شده است .طبق مدارک و شواهد تا قبل از انقالب اسالمی
ایران در دامنۀ جنوبی و غربی محوطه ،روستایی به اسم موتآباد وجود داشته است که پس از استفاده
بهعنوان پایگاه نظامی جدید در سال  1357ه.ش ،.روستا تخلیه شده است (بیننده.)73 :1387 ،
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تصاویر ماهوارهای ،از سالهای  2002تا  2017م ،.نشانگر وضعیت محوطه ،حصار بیرونی قلعه،
آثار پایگاه نظامی و همچنین روند تخریب آن است .عالوهبر ساخت پایگاه نظامی ،گسترش زمینهای
کشاورزی ،مجوز ساختوساز خانهباغها ،مجوز احداث دو کارگاه صنعتی در عرصۀ محوطه ازجانب
کارشناسان وزارت میراثفرهنگی صادر شده است (تصویر .)3
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تصویــر .2نقشــه قــات موتآبــاد و تصویــر ماهــوارهی کرونــا از محوطــۀ قــات موتآبــاد در ســال  1969م.
(نگارنــدگان.)1399 ،
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«ناصرالدینشاه» قاجار ثبت شده است ،به مطالعۀ دقیقتر محوطه و شواهد معماری آن پرداخته
شود.
در تصاویر ماهوارۀ کرونا ،محوطه دارای دو بخش حصار بیرونی با نقشۀ ستارهایشکل و بخش
داخلی محوطه بهصورت یک پشته با بستر طبیعی قابل مشاهده است .ازنظر تناسبات هندسی ،حصار
بیرونی محوطه بهصورت یک مربع کامل ،با طول هر ضلع  350متر است که در میانۀ اضالع نقشۀ
مربعشکل محوطه ،پرههای مثلثیشکل از نوع مثلث متساویاالضالع در سه جهت اصلی شمالی ،غربی
و شرقی وجود دارند .اندازۀ هر ضلع از پرههای مثلثیشکل  80متر است .در ضلع جنوبی محوطه بهنظر
میرسد بهجای پرۀ مثلثیشکل ،دروازۀ ورودی به قلعه وجود داشته است که بهصورت یک تورفتگی
قابلمشاهده است .با توجه به توپوگرافی محوطه و مسطح بودن ضلع جنوبی ،احتمال وجود دروازۀ
ورودی قالت موتآباد بهنظر میرسد ،صحیح و قابلاتکا باشد .براساس تصویر موجود از ماهوارۀ کرونا و
اندازهگیری ضخامت دیوار حصار بیرونی در اضالع مختلف قلعه ،میتوان ضخامتی در حدود  10متر برای
دیوار درنظر گرفت که با حاشیههای بیرونی و داخلی دیوار این اندازه به حدود  15متر میرسد .مساحت
کلی محوطه  1650مترمربع است .در فضای داخلی محوطه ،یک تپه با بستر طبیعی وجود دارد (تصویر
 .)2در برشهای حفاری غیرمجاز انجامشده بر سطح محوطه ،ضخامت الیههای باستانی آشفته تا
ً
حدود  2متر قابل مشاهده است .براساس تصویر ماهوارۀ کرونا ،یک محدودۀ تقریبا مربعشکل مشکوک
به آثار معماری در باالی پشتۀ طبیعی وسط محوطه مشاهده میشود .این فضای مربعشکل درراستای
جهتهای اصلی جغرافیایی و حصار بیرونی محوطه نیست.

|| کریمیان و همکاران :قالت موتآباد پیرانشهر :گاهنگاری|| 219 || ...
] [ DOI: 10.30699/PJAS.5.15.213

علیخان والی که در دورهای حکمرانی بر ساوجبالغ مکری «مهاباد امروزی» را برعهده داشته است
(نظری .)21 :1388 ،در این دوره با سفر به مناطق مختلف ایران و عکاسی از بناها و مراسمات ،اثر
ارزشمندی از خود بهجا گذاشته است که در همین حین ،وی عکسی از محوطۀ قالت موتآباد ثبت کرده
است که اطالعات دقیقتری از محوطه نسبت به آثار برجاماندۀ امروزی ارائه میکند .براساس دیباچۀ
کتاب علیخان والی ،تصاویر در میانۀ سالهای  1879تا  1900م ،.و در دورۀ حکومت ناصرالدینشاه
قاجار گرفته شدهاند و سپس به ناصرالدین شاه تقدیم شده است.
در وهلۀ نخست میتوان به بقایای وجود حصار بیرونی قلعه «نقشۀ ستارهایشکل» در عکس
علیخان والی اشاره کرد ،که بهصورت پشتهای از خاک قابلمشاهده است .با توجه به عد م وجود
بقایای معماری سنگی و آجری در محدودۀ نقشۀ ستارهایشکل و همچنین وجود پشت ۀ خاکریز در عکس
علیخان والی میتوان ادعا کرد ،حصار بیرونی قلعه از خشت یا چینه بوده است؛ با توجه به عدم ضرورت
حفر کانال یا خندق بهصورت ستارهایشکل و همچنین وجود اختالف سطح در نواحی زاویهدار امروزی
بهصورت پشته ،تنها دلیل قابلاتکا ،وجود حصار خشتی یا چینهای است .این حصار طی گذر زمان از
بین رفته است و هماکنون بهصورت پشتهای یکمتری در ضلع شمالی محوطه قابلمشاهده است.
در عکس علیخان والی میتوان به بقایای دیوار و برجکهای قلعه در باالی محوطه اشاره کرد.
بقایای سه برجک مدور با ارتفاع قابل مالحظهای از سطح زمینهای اطراف قابل مشاهده است .با
توجه به ارتفاع غیرهمسان برجکهای قابلمشاهده در عکس و همچنین اشارۀ علیخان والی در
زیرنویس عکس به خرابه بودن قلعه ،میتوان اذعان کرد که قلعه در اواسط دورۀ قاجار و زمان ثبت
عکس ،بهصورت یک قلعۀ تخریبشده درآمده است .عالوهبر آثار و شواهد معماری و قلعۀ مخروبه
در عکس علیخان والی ،میتوان به آثار معماری و بناهایی در دامنه و باالی محوطه اشاره نمود .با
ً
توجه به بقایای بهجامانده از دیوارهای آجری و آثار معماری در ضلع غربی محوطه ،احتماال تصویر
ثبتشده از علیخان والی از جهت غربی محوطه بوده است .آثار معماری موجود در این بخش از
ً
محوطه احتماال جزئی از فضاهای کاربردی قلعه بوده که در دورههای بعد مورد استفاده قرار گرفته
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تصویــر  .3تصاویــر ماهــوارهای از رونــد تغییــرات محوطــۀ قــات موتآبــاد طــی ســالهای 2002تــا  2017م.
(نگارنــدگان.)1399 ،
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است .چهبسا روستایی که گویا در حاشیۀ محوطه مزبور وجود داشته است و پس از انقالب اسالمی
بهدلیل استفادۀ نظامی از محوطه ،تخلیه شده است؛ در همین بخش از محوطه قرار میگرفته است.
همچنین در سطح باالی محوطه و در میان آثار قلعۀ ویرانشده ،آثار زندگی عشایری بهصورت
سیاهچادر قابل مشاهده است (تصویر .)5

تصویر  .5بقایای دیوار و برجکهای قلعۀ موتآباد (علیخان والی.)138 :1281 ،

ب) یافتهها و شواهد باستانشناختی :آثار و شواهد باستانشناختی محوطۀ قالت موتآباد به دو
دستۀ زیر قابل دستهبندی هستند:
 .1آثار و شواهد معماری؛
 .2یافتههای باستانشناختی شامل بقایای سفالی.
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تصویــر  .4عکــس علــی خــان والــی از قــات موتآبــاد بــا زیرنویــس «ســاوجبالغ قلعــه موتآبــاد الیجــان کــه خرابــه
یخــان والــی.)138 :1281 ،
شــده» (عل 
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تصویر  .7آثار و شواهد دیوار آجری در ضلع غربی محوطۀ قالت موتآباد (نگارندگان.)1399 ،
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تصویر  .6آثار و شواهد آجرهای تاریخی در سطح محوطۀ قالت موتآباد (نگارندگان.)1399 ،

] [ DOI: 10.30699/PJAS.5.15.213

 .1آثار و شواهد معماری :در سطح محوطه و درمیان حصار بیرونی قلعه بهدلیل استفاده از فضای آن
بهعنوان پایگاه نظامی و خاکبرداریهای متعدد ،هیچگونه آثار معماری بهجز قطعات پرا کندۀ آجرهای
شکسته و سالم تاریخی قابلمشاهده نیست (تصویر  .)6در دامنۀ غربی محوطه ،آثار و شواهد دیوارهای
آجری بههمراه آثار سوختگی در برش بعضی از خاکبرداریها قابل مشاهده است (تصویر  .)7آثار و شواهد
حصار بیرونی قلعه در ا کثر نقاط از بین رفته است؛ اما در ضلع شمالی محوطه ،آثار حصار بیرونی بهصورت
یک خط راست و پرۀ مثلثیشکل در میانۀ آن قابل مشاهده است و هما کنون بقایای حصار بیرونی،
بهصورت پشتهای با ارتفاع یکمتری از سطح زمینهای اطراف قابل تفکیک است .نکتۀ قابلتوجه
در مورد حصار بیرونی قلعه ،استفاده از آن بهعنوان خط تفکیک زمینهای کشاورزی است (جدول .)1
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ش� � م�قعیت تص�وی�

آث�ر بهج� م�ن�ه از دی�ار حص�ر بی�ونی بهص�رت
م�ز زمینه�ی کش�ورزی در ضلع شم�لی
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در زمینۀ ساخت شهرها ،بناها و قلعهها با ساختار معماری ستارهایشکل ،اسناد کهنی که بهصورت دقیق به
مطالعه در این زمینه پرداخته باشد ،وجود ندارد .با توجه به مستندات موجود ،شکلگیری و ساخت شهرها
و قلعهها با ساختارهای منظم هندسی در دورههای متأخر اسالمی در ایران و سایر نواحی پیرامون ایران را
میتوان نشأتگرفته از سبکهای اروپایی دانست .نظر به استفاده از سالحهای جدید و سنگین همانند
توپ ،امکان حملونقل آسان به ارتفاعات را که تا پیش از این ،بیشتر استحکامات نظامی تاریخ ایران در
آنجا واقع بود ،بهسادگی میسر نمیکرد؛ بر همیناساس ،ساخت قلعهها و استحکامات نظامی در دشتها
و مناطق با دسترسی آسان آغاز گشت .نخستین قلعههای موسوم به «قلعۀ ستارهای» در قرن  15م ،.در
ایتالیا ساخته شد و پس از آن بهمدت سه قرن در نقاط مختلف جهان ،بهویژه در اروپا بهکار گرفته شدند.
بهمنظور اهمیت مکانگزینی در جهت دفاع و لزوم بهکارگیری توپ و دقت در نشانهگیری ،در ساخت این
قلعهها از اصول هندسی پیروی شده است .دیوارها بهصورت کوتاه و ضخیم که در اغلب موارد از خشت
ساخته میشدند و استحکامات سهگوشه از ویژگیهای شاخص این قلعهها بهشمار میآیند که پوشش
بهتر آتش توپخانه را میسر میسازد .در قرن  19م ،.با ابداع گلولههای آتشین ،قلعههای ستارهای کاربری
چندانی نداشته و ساخت آنها متوقف شد .نمونههایی از این نوع قلعهها در ایران شناسایی شده که قلعۀ
پرتقالیها در جزیرۀ هرمز ،قلعۀ هلندیها در جزیرۀ خارک ،قلعهکهنه کرمانشاه ،قلعۀ آستارا ،قلعۀاردبیل،
قلعۀخوی ،قلعۀاهر و قلعۀلنکران در مرز ایران و جمهوری آذربایجان ،از آنجمله هستند (زارعی و دهقان،
217 :1398؛ Kleiss, 1980: 167-176؛ مهریار و همکاران .)120-123 :1378 ،مطالعه و بررسی قلعهها
و محوطههای دارای نقشۀ منظم (ستارهایشکل) و زمان ساخت آنها میتواند کمک شایانی در جهت
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 .2یافتههای باستانشناختی شامل بقایای سفالی :با توجه به میزان تخریب محوطه و
همچنین عدم وجود سند تاریخی مکتوب برای منسوب کردن محوطۀ قالت موتآباد به یک دورۀ زمانی
مشخص ،یافتههای باستانشناختی همانند بقایای سفالی میتواند در تاریخگذاری نسبی محوطه،
کمک شایانی کند؛ اما در بررسیهای سطحی محوطه ،آثار سفالی زیادی قابل مشاهده نبود و پس از
جمعآوری قطعات سفالی سعی شد تا قطعات شاخص همانند لبه ،کف و سفالهای دارای نقوش تزئینی
و لعابدار برای مطالعه انتخاب شوند .در پایان تعداد  16قطعه سفال جهت مطالعۀ سفالی انتخاب
شدند .با توجه به مطالعات صورتگرفته برروی بقایای سفالی ،نمیتوان تاریخگذاری دقیق و یا نسبی
براساس بقایای سفالی ارائه نمود .مطالعۀ بقایای سفالی نشاندهندۀ سفالهای غیرشاخصی است که
دارای فرمهای عمومی هستند و این سفالها با توجه به شاخصههای آنها ،قابلیت ساخت و بهکارگیری
در دورههای مختلف تاریخی را دارند؛ هرچند براساس مقایسههای سفالی صورتگرفته با محوطههای
شاخص شمالغرب ایران که مورد کاوش علمی قرار گرفتهاند و نتایج آنها تا حدودی منتشر شده است،
میتوان برای تعدادی از قطعات سفالی ،تاریخگذاری نسبی ارائه کرد که چندان قابل اطمینان نیستند.
برای نمونه میتوان قطعۀ  16که شامل یک کف لعابدار است را با نمونههای بهدستآمده از حسنلو در
دورۀ ایلخانی مقایسه کرد ( .)Danti, 2004: 47نمونههای مشابه قطعۀ سفال شمارۀ  8در کاوشهای
زندانسلیمان بهدست آمده است ( .)Thomalsky, 2006: 266سایر قطعات سفالی بسیار ساده بوده و
احتمال استفاده از این نوع سفالها در ادوار مختلف تاریخی و قرون متمادی اسالمی وجود دارد .برهمین
مبنا ،نمیتوان براساس نتایج حاصل از مطالعات سفالی ،نظری قطعی درمورد تاریخنگاری دقیق
محوطه ارائه نمود؛ در عینحال ،با توجه به گستردگی محوطه و همچنین وجود شرایط مساعد طبیعی
در این ناحیه ،احتمال آن وجود دارد که سطح محوطه یا بخشهایی از آن در ادوار مختلف تاریخی مورد
استفاده قرار گرفته باشد .وجود شواهد معماری ستارهایشکل و عکس تاریخی محوطه ،در دورۀ قاجار
بهنظر منابع دست اول و دقیقتری برای گاهنگاری نسبی محوطه محسوب میشوند.
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شناسایی بازۀ زمانی این ساختارهای معماری کند .کالیس ،ساخت قلعهکهنۀ کرمانشاه را در بازۀ زمانی قرن
 17م ،.به معمار فرانسویی «سباستین لو پرتردو ووبن» نسبت میدهد ()Kleiss, 1980: 176؛ درحالیکه
ژنرال «گاردان» در اوایل قرن  19م ،.اقدام به طراحی قلعۀ خوی و اردبیل در جهت کمک به نظام آموزش
در ارتش قاجار میکند (مهریار و همکاران 38 :1378 ،و 42؛ زارعی و دهقان .)217 :1398 ،البته در دورۀ
قاجار ،قلعهسازی جزو علم توپخانه بهشمار میآمد و جزئیات آن در دارالفنون و قورخانۀ سلطنتی تدریس
میشده است (اعتمادالسطنه .)41 :1374 ،در تحقیقات جدید برروی بنای قلعهکهنه کرمانشاه ،براساس
شواهد تاریخی و باستانشناسی ،این بنا را به دورۀ افشار نسبت دادهاند (زارعی و دهقان.)218 :1398 ،
نمونۀ قلعههایی که دارای ساختار منظم هندسی و نقشۀ ستارهایشکل هستند ،توسط زارعی و دهقان
مورد دستهبندی قرار گرفتهاند که در طی جدولی معرفی خواهد شد (جدول .)2
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ش�ه است )زارعی و دهق�ن٢١٨ :١٣٩٨ ،؛ Kleiss,
(1980: 177
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مطالعات تاریخی و باستانشناسانه نشاندهندۀ آن است که ساخت بناهایی که در تاریخ ایران از آنها
ً
بهعنوان قلعه یاد میشود ،تقریبا در تمام دورههای تاریخی حائز اهمیت و کاربرد بوده است .همانگونهکه
در متن اشاره شد ،بهدلیل شرایط جغرافیایی فالت ایران و قرار گرفتن آن در مسیر عبور و تهاجمات مکرر
مهاجمان برونمنطقهای ،استفاده از قلعه در ادوار مختلف تاریخ ایران رایج بوده است .منطقۀ پیرانشهر
بهدلیل دارا بودن استعدادهای زیستمحیطی و همچنین قرار گرفتن در نوار مرزی فالت ایران ،درمعرض
تهاجمات مکرر عثمانیها در این ناحیه بوده؛ بنابراین الگوی ساخت و مرمت قلعهها را در سرلوحۀ
برنامههای کارگزاران حکومتی قرار داده است .یکی از بااهمیتترین این قالع در منطقۀ پیرانشهر ،قالت
موتآباد است ،که در یک منطقۀ مهم و راهبردی قرار دارد .نامشخص بودن زمان ساخت قلعه و نقشۀ
منظم و مستحکم باقیمانده از بنا ،ایجاب کرد که به مطالعه و بررسی بیشتر شکل ،ساختار معماری و
نقشۀ قلعه مزبور پرداخته شود .با بررسیهای میدانی و شناسایی منابع مکتوب کهن و تاریخ محلی به
نتایجی دستیافتیم که تاحدودی میتوان تاریخ ساخت و کارکرد بنا را مشخص و روشن ساخت .نظر
به وجود یافتههای سفالی و آثار معماری در سطح محوطۀ قالت موتآباد و عدم تاریخگذاری دقیق این
یافتهها بهدلیل ساده و محلی بودن آنها ،نمیتوان ب ه نظر قطعی براساس یافتههای سفالی رسید .با
توجه بهوجود تصاویر ماهوارۀ کرونا ،سالمماندن نقشۀ ستارهایشکل قالت موتآباد ،وجود عکس از
دورۀ قاجار و خطاب شدن آن به اسم قلعه و سالم بودن قسمتهایی از دیوار ،برجکها و همچنین آثار
معماری در عکس مذکور ،میتوان گفت از زمان تخریب قلعه مدت زیادی سپری نشد ه است؛ بر همین
مبنا با مطالعات تطبیقی ،وضعیت زمینسیمای محل قرارگیری و همچنین وجود نمونههای مشابه از
قلعههای نظامی با نقشههای منظم و ستارهایشکل در ادوار صفویه ،افشاریه یا قاجاریه که با الهام
گرفتن از عناصر اروپایی ساخته شدهاند ،میتوان گفت بهدلیل اهمیت منطقۀ مرزی پیرانشهر ،طی دورۀ
صفویه و حضور حکومت عثمانی و جنگها و کشمکشهای سیاسی میان این قدرتها ،ایجاد بنای
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همانگونهکه اشاره شد ،یکی از مهمترین دالیل اهمیت قالت موتآباد ،موقعیت بر جها و خطوط
دیوارها است که با فاصلۀ معین و منظم محاسبه شده است .مکانیابی و ایجاد این برجکهای منظم،
نشانگر اهمیت این بنا در منطقه بوده است .با استناد به متون جغرافیای تاریخی و منابع مکتوب کهن،
اهمیت دشت پیرانشهر و گذرگاههای منتهی به آن در سطح منطقه بهصورت روشن نمایان است؛
هرچند وضعیت طبیعی و اقلیمی منطقه هم مؤید این نظر است .در بررسیهای باستانشناختی این
قلعه عالوهبر آثار و بقایای معماری که در باال تشریح شد ،قطعات سفالی نیز بهصورت پراکنده بهدست
آمده و مورد مطالعه قرار گرفتند .مشخصات سفالهای بهدستآمده بیشتر قطعات چر خساز ،بهصورت
پخت کافی و با خمیرۀ خاکستری و قهوهای روشن هستند .براساس مطالعات صورتگرفته برروی
یافتههای سفالی بهدستآمده از قالت موتآباد ،سفالهای این محوطه را نمیتوان بهصورت دقیق
با سفالهای شاخص بهدستآمده از دیگر محوطههای مطالعهشده مقایسه کرد و تاریخگذاری نسبی
ارائه داد ،اما این مسأله بهدلیل عدم استفاده از اینگونه اشیاء نبوده؛ بلکه در اثر گذشت زمان ،ویرانی،
تخلیه و تغییر کاربری این محوطۀ مهم ،این آثار کمتر در سطح محوطه مشاهده میشود .بنابراین انجام
بررسی روشمند و همچنین کاوش باستانشناسی ،میتواند نتایج مطلوبتری را در این زمینه در پی
داشته باشد .با توجه به مشخصات محوطه و شاخصههای زیستی که در این منطقه وجود دارد ،این
امکان را میتوان مدنظر قرار داد که سطح محوطه یا پیرامون آن دارای قدمت بهمراتب قدیمیتر از قلعۀ
ساختهشده برروی آن باشد .اما با توجه به وجود نقشههای مشابه و همچنین عکس دورۀ قاجار از قالت
موتآباد ،آنچه واضح و مشخص است ،وجود قلعهای با ساختار منظم و نقشۀ ستارهایشکل در دوران
متأخر اسالمی است.
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مستحکم با نقشۀ منظم با کارکرد نظامی-دفاعی الزم و ضروری بوده است .بر ایناساس و با توجه به
تهیۀ عکس قلعۀ موتآباد در زمان ناصرالدینشاه قاجار ،که بنای قلعه خراب بوده است ،میتوان بهطور
صریح زمان ساخت قالت موتآباد را به دورۀ صفویه ،افشاریه یا اوایل قاجار منتسب دانست .الزم به
ذکر است که پیشنهاد میشود برای انجام مطالعات دقیقتر و شناخت جزئیات بیشتر ،در آینده بر سطح
این محوطه و بهخصوص بنای قلعه ،مطالعات باستانشناسی بهصورت بررسیهای روشمند و کاوش
باستانشناختی انجام شود.
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