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چکیده
در طول تاریخ معماری و شهرسازی ایران ،دفاع غیرعامل به عنوان بخشی جدایی ناپذیر در روند
شکلگیری و گسترش شهرها محسوب میشده است .این نوع دفاع در جهت به حداقل رساندن
آسیب به نیروهای خودی درمقابل هجوم دشمن لحاظ میشده و معموالً بدون دخالت نیروی انسانی
صورت می پذیرفت .دفاع غیرعامل گونهای از ایمنسازی و دفاع از خود است ،كه محیط خود را
بدون استفاده از سالح و با استفاده از جغرافیا و ژئوفیزیک و ساخت اندامهای دفاعی ایمن كرده
است .در قهستان قدرت اسماعیلیان از طریق استراتژی دفاعی كه قالع به ایشان میداد تامین می
گشت .قالع در قهستان با استحکام زیاد و با رعایت تمامی نکات مهم تدافعی ساخته شده است.
اسماعیلیان به دلیل كمبود نیروی نظامی در تاریخ حیاتشان سعی فروان در فراهم آوردن مؤلفههای
دفاع غیرعامل در حفاظت و تامین امنیت خویش كردهاند .بر اساس نتایج بدست آمده از بررسی قلعه
كوه قاین كه از مهمترین مکانهای استراتژیک اسماعیلیان در شرق ایران بوده است؛ استحکامات
تقریبا با تسلیحات آن زمان قابل دسترس نبودهاند ،تنها از یک سوی كوه دسترسی به قلعه مهیا بود،
نقاط حساس در قلعه به صورت دقیق در نواحی غیرقابل دسترس تعبیه گشته است ،ارتفاع كوه و
حصار اجازه دسترسی مهاجمان و كمانداران را بسیار دشوار ساخته ،برجهای استراتژیک در نقاط
حساس و با دسترسی آسان تعبیه میگشت ،ارگ حکومتی و محل زندگی حکام در آخرین جبهه
دفاعی مستقر گردیده ،انبارها به صورت مجزا برای هر یک از حصارها تعریف گشته است .از
توپوگرافی كوه در پنهانسازی نقاط مهم قلعه استفاده بردهاند ،قلعه در بهترین نقطه از دشت واقع
گردیده تا دید كافی به راههای اصلی را به ساكنین میدهد ،حصار و برجها از پایه و ابتدای ساخت
با استحکام باال بنا گردیده است .پژوهش حاضر از نوع روش توصیفی -تحلیل تاریخی است.
همچنین در گردآوری اطالعات ،از منابع تاریخی دست اول و تحقیقات اندیشمندان معاصر بهره
گرفته شده و داده های پژوهش حاصل بازدید و مستندنگاری میدانی از دژ قلعه كوه قاین می باشد.
واژهای کلیدی  :اسماعیلیان ، ،قالع ،قلعه كوه قاین ،دفاع غیرعامل ،قهستان
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مقدمه

وجودآمده متغییر هستند .هفت ركن اساسی در پدافند غیرعامل

امنیت و ایمنی از دیرباز از دغدغههای انسان بوده است .به همین

را میتوان اینطور بیان كرد .1 :استتار  .2اختفا  .3پوشش  .4جدایی

دلیل آدمی همواره به دنبال تقلیل اثرات عوامل تهدید كننده

و پراكندگی  .5فریب  .6مقاوم سازی و استحکامات  .7اعالم

امنیت خویش بوده است .انسان همیشه برای آمادگی در مقابل

خبر (فرزامشاد.)87: 1386 ،

عوامل و پدیدههای بالقوه و بالفعل آسیبرسان به خویش در

در تاریخ معماری و شهرسازی ایران ،توجه به مولفههای

تالش بوده است (جاللی و هاشمی فشاركی34:1382 ،؛ ابهری،

دفاع غیرعامل یکی از اولویتهای مهم حاكمان و سیاستمداران

 .)13:1386قلعه یا دژ به معنی استحکامی است كه در اطراف

به شمار میرفته است .نخستین تجربههای تاریخی استفاده از

شهرها ساخته میشد؛ دژهای اولیه را میتوان یادگار تمدن

این گونه دفاعی ،به حفاظت انسان از استقرارگاه های خویش در

كشاورزی دانست؛ زمانی كه انسان به یکجانشینی روی آورد و

پیش از تاریخ بر میگردد .انسان در گذشتههای دور ،به درستی

به تبع آن به حفظ امنیت و دفاع از خود افتاد (كیانی78:1384 ،؛

دركی منطقی از شرایط محیطی اطراف خویش داشت به طوری

رهنمایی و شاه حسینی .)63:1388 ،در این دوران انسانها چون

كه با در نظر گرفتن عوامل جغرافیایی و طبیعی اولین سکونت-

به طور دائم در معرض حمله حیوانات و دشمنان قرارداشتند ،محل

گاههای خویش را درون اشکفتها و غارها با هدف جلوگیری

تجمع زیست خود را بر بلندیها بنا مینمودند و اگر در دشتها

ازحمله حیوانات وحشی قرار داد .پس از اندک زمانی ،به ساخت

و جلگهها ساكن بودند به تدریج به دور خود حصار ،برج ،دروازه

اتاق های كوچک و محصور نمودن آنها پرداخت (موحدی-

و خندق ایجاد میکردند (موحدی نیا .)61: 1363،در رشتههای

نیا1386،؛ بلوشر .)1363،در دوران تاریخی ،بنا به شکلگیری و

مختلف تعاریف گوناگونی از دفاع غیرعامل گردیده است ،اما در

تنوع پیچیدگیهای اجتماعی ،شیوههای دفاعی گسترش چشم-

یک تعریف كلی ،دفاع غیرعامل به كلیه اقدامات احتیاطی به

گیری یافت و اشکال گوناگونی از تدابیر دفاعی مورد استفاده قرار

منظور به حداقل رساندن اثرات خصمانه دشمن گفته میشود كه

گرفت .مهمترین نمونه بارز آن ،ساخت دژها و شهرهای نظامی

از هیچگونه ابزار تسلیحاتی استفاده نمیشود (میراحمدی و

است كه در بخش های وسیعی از جغرافیایی سیاسی ایران

یادگارزاده.)15: 1382 ،

پراكندهاند .شواهد باستانشناسانه ،روند آغازین رشد اینگونه

عناصر طبیعی مانند ارتفاعات در كوهها و عناصر ساخته

معماری را از دوره حکمرانی حکومت ماد نشان میدهد كه در در

دست بشر مانند دژها ،دو وظیفه عمده در دفاع غیرعامل را

ادوار تاریخی بعدی سیر تکاملی خود را طی نموده است (گرنی،

برعهده دارند (تقوی و رایگانی .)76: 1393 ،از جمله عناصر

21:1388؛ مشهدیزاده دهاقانی .)9:1374،در دوره امپراتوری

طبیعی كه انسان را در رسیدن به اهداف دفاعی یاری داده است

ساسانی و متعاقب آن در دوران اسالمی ،اهداف و مولفههای دفاع

میتوان به استقرار در ارتفاعات ،موضعگیری در پشت رودخانهها

غیرعامل به شکل جدیتری دنبال شد .بازتاب اندیشه فوق ،در

و قرارگیری در مکانهای متراكم اشاره كرد .از عناصر حفاظتی

شواهد مادی نظیر قالع و استحکامات نظامی در مناطق مختلف

و دفاعیِ ساخت بشر میتوان به ساخت برج و بارو ،دژ ،خندق و

ایران قابل مشاهده است كه از آن جمله میتوان به قلعه دختر

 ...اشاره كرد (اصغریان جدی .)325: 1374 ،هدف از طراحی و

فیرزآباد فارس ،قلعه دختر كرمان ،قلعه یزدگرد و ساخت شهرهای

استفاده از دفاع غیرعامل كاهش خسارات جانی و مالی بدون

با ساختار دفاعی گور(فیروزآباد) و تیسفون اشاره كرد(كریستین-

عملیات مستقیم نظامی با نیروهای دشمن و همچنین كاهش

سن .)277-275 :1382 ،دردوره اسالمی نیز نشانههای تاریخی

توانایی دشمن در شناسایی مواضع حساس و تحمیل هزینه بیشتر

حضور این نوع دفاع ،در ساخت دامنهدار و فراگیر قالع اسماعلیه

به حمالت آفندی نیروهای مهاجم است (تقوی و رایگانی1393 ،

درنقاط مختلف ایران از مناطق شرقی تا غربی دیده می

 .)76:اركان اساسی در دفاع غیرعامل بیشتر تحت تأثیر شرایط

شود(ویلی .)112:1386 ،بی تردید ،ضرورت پرداختن به موضوع

مکانی و زمانی و همواره این اركان متناسب با شرایط به

راهبردی دفاع غیرعامل در شهرها و قالع تاریخی ایران،
پژوهشی است نوین كه در مطالعات تاریخی و باستانشناسی تا
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به امروز در مورد آن تحقیق مستقلی صورت نگرفته است .بنابر

كوچک پر كرده است ،كه به احتمال زیاد برای حفاظت نگهبانی

آنچه كه در باال به آن اشاره شد ،تجربههای تاریخی شهرسازی

و ارتباط قالع بزرگ تعبیه شدهاند.

ایرانی در بیشتر موارد منطبق بر اصول دفاعی و ساختار امنیتی
است.
قهستان از لحاظ جغرافیایی دارای رشتهكوههای پهناور كه در
جوار دشت لوت و دشت كویر قرار گرفتهاند .اسماعیلیان همیشه
كوشیدهاند پایگاههای نظامی در مناطق صعب العبور و غیرقابل
دسترس داشته باشند؛ كه به آسانی قابلیت تدافعی داشته باشد.
آنان همیشه در نظر داشتند كه قالع در یک مجتمع منظم قرار
گیرند تا توانایی كمک به دیگر قالع را داشته باشند .مناطق
منتخب ایشان برای ساخت و تصرف قلعهها باید از لحاظ منابع
طبیعی چه برای ساخت قالع و چه برای آذوقه روزمره مناسب
میبود .به نظر میرسد عالوه بر ازدیاد پیروان این كیش در

روش پژوهش

پژوهش حاضر از نوع روش توصیفی و تحلیل تاریخی است.
همچنین در گردآوری اطالعات ،از منابع تاریخی دست اول و
تحقیقات اندیشمندان معاصر استفاده شده است .بخش دیگری
از منابع اطالعاتی در تحلیل بهرهگیری از عکسهای هوایی
منطقه و نیز پیمایش سطحی(بررسی میدانی) در دژ قلعه كوه
قائن است .در تحلیل یافتهها  ،مقایسه تطبیقی میان بقایای
باستانشناختی و معماری با عکسهای هوایی منطقه و منابع
تاریخی انجام شده است .این تحقیق تالش دارد تا عوامل موثر
در پدافند غیر عامل دژ قلعه كوه قائن را مورد مطالعه قرار دهد.

قهستان ،موقعیت جغرافیایی منطقه تأثیر بهسزایی بر روی این

قاین در تاریخ مکتوب

انتخاب داشته است .بعد از ورود حسین قائنی به قهستان و تصرف

قاین از دیرباز جزء بزرگترین و مهمترین شهرهای قهستان بوده

و ساخت استحکامات دفاعی در منطقه قدرت اسماعیلیان به

و تا عصر صفویه به عنوان مركزیت سیاسی ایالت قهستان

حدی رسید كه سلطان سنجر پادشاه سلجوقی را بر آشفت و قصد

شناخته میشده است .ابن حوقل در باره قاین اینچنین می-

سركوب شورشها را كرد و یکی از امرای خود به اسم بزغش را

گوید ":دارای قهندژ ،خندق و مسجد جامع است و مقر حاكم در

به سركوبی قهستان فرستاد .در این جنگها گرچه تعداد زیادی

قهندژ میباشد .آب آنجا از قناتها است .باغستان اندک دارد و

از اسماعیلیان جان باختند ولی باز گردهم آمدند و قهستان را به

دهکدههای آنجا پراكنده است و یکی از نواحی سردسیر به شمار

یک پایگاه مستحکم نظامی و یک حکومت مستقل اسماعیلی و

میآید" (ابن حوقل .)324 :1354 ،حکیم و شاعر قرن پنجم ناصر

تابع الموت مبدل ساختند ،به همین دلیل است كه تمركز و ازدیاد

خسرو قبادیانی ،در بازگشت از سفر مصر در سال  444هجری به

قالع اسماعیلی در قهستان بسیار قابل توجه است .اسماعیلیان

قاین رسید و در رابطه با این شهر این چنین مینویسد« :گرد

در بیشتر مواقع قالع را خریداری یا تصرف میكردند و بعد از آن

شهرستان خندقی دارد و مسجد آدینه به شهرستان اندر است و

به مرمت و بازسازی ،گسترش و تقویت قلعهها میپرداختند.

آنجا كه مقصوره است طاقی عظیم بزرگ است چنان كه بزرگتر

همانطور كه گفته شد یکی از استراتژیهای دفاعی اسماعیلیان

از آن در خراسان ندیدم و آن طاق نه در خور مسجد ،و عمارت

ساخته قالع در یک امتداد بود تا بتوانند در مواقع لزوم به دیگر

شهر همه به گنبد است» (ناصر خسرو.)149-150 :1366،

قلعهها كمک نمایند .در ایران این امتداد از الموت در رشتهكوه

ابوالفداء نیز چنین می گویید« :قوهستان ناحیت وسیعی است

البرز شروع میشود و از سمنان و دامغان میگذرد و از مشهد در

بین نیشابور و هرات و اصفهان و یزد و قصبه آن قاین میباشد»

امتداد بیرجند و قاین تا مرز سیستان میرسد .بیشترین پایگاههای

(ابوالفداء .)512 :1334 ،در دوره قیام اسماعیلیان در ایالت

نظامی در قهستان در تون (فردوس) ،بیرجند ،قاین و طبس

قهستان تعداد قالع در این منطقه بسیار زیاد میشود .آنچنان

ساخته شدهاست .تمام منطقه قهستان به زیر سلطه یک فرماندار

كه جوینی این چنین مینویسید ...« :و تمامت قالعی كه در

یا محتشم كه از سوی الموت منصوب میگردید ،بود .به احتمال

حدود قهستان مانده بود زیادت از پنجاه قلعه كه به افالک تطاول

زیاد مركز و محل سکونت محتشم در قلعهكوه قاین بوده است.

میجستند و با كواكب تصاول میكردند خراب كنند( »...جوینی،

فاصله بین قاین تا بیرجند را قلعههای كوچک دشتی یا كوهستانی

.)137 :1370
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حمداهلل مستوفی قاین را اینطور توصیف میكند« :در بیشتر

 .)90:1365از سویی دیگر ریشهدار بودن حضور اسماعیلیان در

خانهها سردابه ساخته باشند و همه مردم شهر سپاهی باشند و

منطقه این توجه را چندبرابر میكرد ،طبق گفتههای رشید الدین

همه كس را آالت حرب مهیا باشد و در قاین چون چهل روز از

فضل اللّه ،اسماعیلیان تعداد  100قلعه را در اختیار داشتهاند

تابستان بگذرد نوعی جو بکارند و در اول قوس درو كنند كه

(فضلاهللهمدانی ،ج )989:2و براساس منابع تاریخی ،در منطقه

چهارپایان را بسیار فربه كند و دلقک مسخره سلطان محمود

قهستان بیش از  50قلعه داشتهاند (گروه نویسندگان.)69:1368 ،

غزنوی از این شهر است» (مستوفی.)146 :1381 ،

در جریان بررسیهای صورتگرفته در محدوده استان خراسان

مختصری درباره قلعههای اسماعیلیان در قهستان
با توجه به قلعه هایی كه از دوران اسماعیلیه در بیرجند باقی مانده
است،حضور طوالنی این فرقه در زمانهایی از تاریخ در بیرجند
آشکار میشود .پس از دورهی صفویه و رسمی شدن مذهب
شیعه ،قائنات كه پناهگاه شیعیان به شمار می رفت مورد توجه
بیشتری قرار گرفت و با توجه به عالقه صفویان به تجارت و
همچنین گسترش امنیت ،در این ناحیه ،شکوفایی اقتصادی و
اجتماعی بیرجند آغاز و این شهر به آرامی به یک مركز حکومت
ناحیه ای تبدیل شد و گسترش یافت و از همین روی،بناهای
تاریخی گوناگونی در آن پدید آمد كه برخی از آنها تاكنون به
یادگار مانده اند (سروش و دیگران .)79:1386 ،قلعههای بیرجند،
در دوره های مختلف احداث شده اند لیکن از حدود قرن پنجم
هجری (484ه.ق) كه حسین قاینی حاكم ترشیز قهستان  ،دعوت
حسن صباح را پذیرفت و جمع كثیری با او بیعت كردند تا كشته
شدن ركن الدین خورشاه بن عالء الدین محمد ،آخرین شاه
فرمانروایان الموت كه به دست هالكو خان اسیر و بعدا” كشته
شد و اسماعیلیه سقوط كرد ،بر احداث قالع قهستان افزوده شد
(اعتمادالسلطنه.)218:1367 ،
ویژگی طبیعی قهستان یعنی وجود رشتهكوههای مرتفع و نیز
دورافتادگی آن از مراكز مهم قدرت و محاصره شدن توسط
كویرهای وسیع ،شرایط خاصی را برای منطقه فراهم كرده ،كه

جنوبی ،تاكنون  37دژ كوهستانی شناسایی شده كه به لحاظ
موقعیت قرارگیری ،مصالح بکاررفته در ساختمان دژها ،نوع و
سبک معماری و نیز بعضی شواهد و مدارک موجود ،میتوانسته
توسط اسماعیلیان مورد استفاده قرار گیرد .عالوه براین ،تعدادی
دژ و قلعههای بیابانی و قلعههای داخل شهرها نیز وجود دارد كه
در زمان تسلط اسماعیلیان بر شهرها مطمئنا از آنها استفاده
میشده است .ازجمله این قلعهها میتوان به قلعه طبس مسینا و
قلعه نهبندان اشاره كرد(سروش و دیگران)39:1386 ،
قالع اسماعیلیه بیشتر قلعههایی است كه قبل از تسلط آنها
وجود داشته و توسط آنها یا تصرف شده یا خریداری شدهاند .این
قلعهها به لحاظ موقعیت مکانی بر فراز كوههایی قرار دارند كه از
نظر دفاعی از شرایط مناسبی برخوردارند،در نزدیکی آنها منابع
آب مانند چشمه یا رودخانه وجود دارد.از هر قلعه با یک یا چند
قلعه دیگر امکان برقراری ارتباط و پیغامرسانی وجود داشته است
(سروش و دیگر نویسندگان .)93:1386 ،قلعههای مهمتر و
بزرگتر معموال بر راههای ارتباطی یا مراكز عمده جمعیت یا
شهرهای مهم اشراف دارند .از مهمترین قلعههای قهستان می
توان به عنوان مثال :قلعههای كل حسن صباح ،فورگ ،شاهندژ،
قلعه حوض غالمكش ،قلعه رستم ،قلعه كوه ،قلعه قالعسرایان،
قلعه كوه سربیشه و قلعه قالع مود را نام برد (فرقانی،
.)245:1381

در بسیاری از مواقع در طول تاریخ از دسترس حاكمان به دور

موقعیت جغرافیایی دژ مورد مطالعه

بوده است (یاقوت حموی ،)1365 ،از سوی دیگر این منطقه در

قلعه كوه قاین در  3كیلومتری غرب شهر قاین و در موقعیت

مسیر راههای كاروانرو كه سیستان ،كرمان ،فارس و بنادر

جغرافیایی  33درجه و  41دقیقه و  44ثانیه عرض شمالی و 59

سواحل خلیج فارس و دریای عمان به سمت ماوراء النهر ،آسیای

درجه و  12دقیقه و  22ثانیه طول شرقی واقع شده است .ارتفاع

مركزی و خراسان میرفتهاند ،قرار داشته و این عوامل باعث شده

آن از سطح آبهای آزاد  1710متر می باشد (نقشه شماره  1و

كه توسط اسماعیلیان مورد توجه فراوان قرار گیرد (ادوارد بیت،

.)2
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نقشه  .1عکس هوایی و موقعیت قلعه كوه قاین
ماخذGoogle earth :

نقشه  .2عکس هوایی شهرستان قاین
ماخذGoogle earth :

قلعه كوه قاین با  13800متر مربع مساحت ،برفراز یکی از

این قلعه مشرف بر منطقه قهستان است؛ بطوریکه حکام آن در

قلههای غربی رشتهكوه ابوذر با جهت شمالشرقی -جنوبغربی

هنگام خطر یا حمله دشمن از مناطق شرقی ،با نور آتشی كه

احداث شده و موقعیت آن در تسلط به شهر قاین و شاهراه

برفراز قلعه كوه زردان ،درفاصله  60كیلومتری آن توسط قوای

ارتباطی جنوب به شمال قهستان جایگاه خاصی به آن داده است

نظامی خودی برافروخته میشد،آگاه می شدند .قلعه با تابعیت از

(سلطانی70 :1387 ،؛ نصرآبادی92-93 :1391 ،؛ فرقانی:1381 ،

ناهمواریهای كوه از دو بخش متمایز كه یکی متعلق به سربازان

.)355

و دیگری بخش امیرنشین بوده ساخته شده است .فضاهای داخلی

این دژ یکی از بزرگترین دژهای خراسان جنوبی است كه
سالها مركز حکومت حکام ایالت قهستان بوده است.همچنین

آن شامل اتاقها ،برجها ،آب انبارهای متعدد و راهروهای ارتباطی
میباشد (تصویر شماره )1

تصویر  .1نمایی از دژ قلعه كوه قاین -دید از جنوب
ماخذ :نگارندگان
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تاریخچه قلعهکوه قاین

است .این دژ یکی از بزرگترین دژهای خراسان جنوبی است،

در خصوص تاریخچه این قلعه نظریات گوناگونی ارائه شده است،

سالها مركز حکومت حکام ایالت قهستان بوده است ،این قلعه

از جمله این كه این قلعه را شهر آرتاگونا میدانند ،دكتر بلو كه

مشرف بر منطقه قهستان بوده و حاكمان آن در هنگام خطر یا

در سال  1872میالدی از این قلعه بازدید كرده اعتقاد دارد این

حمله دشمن از مناطق شرقی ،با نور آتشی كه باالی قلعه كوه

همان آرتاگونا است كه در دورۀ هخامنشی كاخ تابستانی شاهان

زردان ،درفاصله 65كیلومتری آن توسط قوای نظامی خودی

بوده و به هنگام حمله اسکندر (سال  328ق.م) بیش از سیزده

برافروخته میشد آگاه میشدند (نصرآبادی .)145:1391 ،قلعه

هزار نیروی مدافع از این دژ به مقابله با لشکر انبوه وی پرداختند.

كوه قاین از سمت جنوب و شرق به كوهستان و از سمت غرب

ژنرال سایکس كه در سال  1131هجری قمری از این قلعه دیدن

و شمال مشرف به دشت قاین است و شکل معماری و فرم

كرده نیز این نظریه را تأیید میكند (سعیدزاده74 :1371 ،؛

طاقها ،طاقچهها و درگاههای به جا مانده و تشابه آن با آشیانه

سلطانی64 :1387 ،؛ سایکس.)404 :1363 ،

عقاب در غرب استان فارس قدمت این قلعه عظیم سنگی را تا

در منابع تاریخی به طور مشخص به قلعهكوه قاین ،آنگونه

دوره ساسانیان تایید میكند (ویلی.)246:1386 ،

كه به بعضی از قلعهها همانند قلعه درح یا مؤمنآباد یا شاهدژ

مصالح عمده بنا كه در ساختمان این قلعه به كار رفته سنگ

نهبندان یاد شده ،اشاره نشده است .اما با بررسی كلی بعضی از

و ساروج است و تمامی سطوح دیوارها و بدنه بیرونی حصار

منابع تاریخی میتوان به این نتیجه رسید كه این قلعه از دژهای

برجها ،بندكشی شده است ،همچنین گفته شده این قلعه در عصر

شاخص اسماعیلیان قهستان بوده و احتماالً زمانی مركزیت

سلجوقی به دستور قاضی حسین قاینی كه از جانب حسن صباح

قهستان نیز بوده است .دفتری اعتقاد دارد یکی از مقرهای رئیس

مامور ترویج فرقه اسماعیلیه در قهستان و خراسان شده بود

نزاریان قهستان قلعه كوه قاین بوده است و خواجه نصیرالدین

ساخته شد .این قلعه دژ دفاعی محکمی در برابر حمالت

طوسی اقامت طوالنی مدتی را در این قلعه داشته است (دفتری،

مهاجمین بوده و گنجایش هزاران سرباز را داشته است و خواجه

435-466 :1386؛ نصرآبادی .)96 :1391 ،منهاج سراج در كتاب

نصیرالدین توسی در زمان طوفان ایلغارهای وحشی به ایران به

طبقات ناصری ،از سفر خود به این قلعه نیز اشاره دارد (منهاج

این قلعه پناهنده شده و كتاب اخالق ناصری را به نام ناصرالدین

سراج .)466 :1363 ،همچنین یاقوت حموی در معجم البلدان از

محتشم قهستانی فرمانروای قاینات در همین محل انشا

قلعهای بلند در قاین یاد میكند كه نعمان كبیر نامیده میشود

كردهاست.

(فرقانی364 :1381 ،؛ نصرآبادی.)97 :1391 ،
توصیف اجمالی دژ قلعه کوه قاین
قلعه فعلی بر ویرانههای قلعه قدیمی ساخته شده است و مصالح
عمدهای كه در ساختمان این قلعه به كار رفته سنگ و ساروج
است ضمن آنکه تمام سطوح دیوارها و بدنه بیرونی حصار برجها
بندكشی شده است .در مورد قدمت قلعه كوه نظرات گوناگونی
ابراز شده و برخی چون سرپرسی سایکس معتقدند كه این قلعه
بخشی از شهرآرتاگوانا است كه در دوره هخامنشیان مقابل هجوم
لشکریان اسکندر ایستادگی كرد وبرخی دیگر عقیده دارند كه این

قلعه به صورت كشیده ساخته شده و طول آن نسبت به
عرضش بسیار بیشتر است ،كه به دلیل وضعیت طبیعی كوه است؛
به گونهای كه طول قلعه حدود  288متر و عرض آن در سه نقطه
شمالشرق ،مركز و جنوب به ترتیب  16/5 ،62و  50متر است.
با توجه به این وضعیت دو قسمت شمال شرق و جنوب غرب
دارای فضای وسیعتری نسبت به بخش مركزی بوده و بیشتر
فضاهای قلعه در این دو بخش احداث شده و در بخش مركزی
تنها راهرو ارتباطی بین دو بخش دیگر واقع شده است .ورودی
كنونی قلعه درگاه كوچکی در باروی شرقی قلععه قرار دارد ،اما
ورودی اصلی آن در باروی دوم قرار داشته كه پس از احداث

قلعه یکی از قالع به یادگار مانده از دوره ساسانی است .این

باروی سوم در حال حاضر داخل مجموعه قرار گرفته است.

مجموعه عظیم سنگی كه به طول حدود  400متر در راستای

دسترسی به قلعه از قسمت شمال شرق آن و از مسیر درهای كه

غرب به شرق و بر فراز ارتفاعات رشته كوه قهستان كشیده شده
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در جنوب قلعه قرار دارد ،امکانپذیر است .در مسیر این دره آثار

و مسیر ورودی داشته باشد؛ این فضا شامل یک راهرو ارتباطی

مختصری از دیواره سنگی به چشم میخورد كه ارتباط بین

با پوشش جناغی سنگی و اتاقهایی در دو طرف راهرو است

دوسوی دره را قطع میكرده است .در منتهی الیه شمال شرق

(نقشه شماره .)3

قلعه یک پیشآمدگی از باروی قلعه ساخته تا اشراف كامل به دره

نقشه  .3نقشه توپوگرافی قلعهكوه قاین،
ماخذ :سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان خراسان جنوبی
مؤلفههای پدافند غیرعامل در قلعهکوه قاین

مؤلفه دفاعی در قلعهكوه قاین ساخت آن بر روی بلندای كوه

به دلیل استراتژی دفاعی حاكم بر سیستم نظامی اسماعیلیان،

میباشد .الزم به ذكر است كه بر قلهای از كوه واقع گردیده است

دفاع غیرعامل از اهمیت فراوانی برخوردار بود .اكثر مؤلفههای

كه از سه جهت غیرقابل دسترسی میباشد (تصویر شماره )2

پدافند غیرعامل در قلعهكوه قاین به كار گرفته شده ،بارزترین

تصویر  .2جبهه شمال قلع كوه ،منبع سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان خراسان جنوبی
ماخذ :نگارندگان
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موقعیت قرارگیری قلعه به صورتی است كه كامالً به راههای

شده است كه از دامنۀ كوه فقط از یک جهت قابل رؤیت میباشد

اصلی و مناطق استراتژیکی اشراف دارد .قلعه به طوری ساخته

(تصویر شماره .)3،4،5

تصویر  .3دید مشرف شرق و آرامگاه بوذرجمهر
ماخذ :نگارندگان

تصویر  .4دید مشرف به شمال غرب
ماخذ :نگارندگان
عامل دفاعی دیگر قلعه كه بسیار پررنگ میباشد ،استتار است؛

گردیده و تشخیص آن در نگاه اول یا از دور بسیار سخت میباشد

قلعه با مصالح بومآورد ساخته شده و با عناصر كوهستان تلفیق

(تصویر شماره .)5

تصویر  .5دید قلعه از دامنه كوه
ماخذ :نگارندگان
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ساخت ا ستحکامات دفاعی عامل دیگر پدافند غیرعامل در قلعه

همه از عوامل مهم مقاومسااازی و اسااتحکامسااازی میباشااد

میبا شد؛ ساخت دیوارهای مرتفع ،برجهای دیدهبانی ،تیركشها

(تصویر شماره )6

در جدارهها ،ساخت حصار دوم برای نقاط مهم و استراتژیک و...

تصویر  .6حصار و برجها و قرارگیری تیركشها در حصار و برجها
ماخذ :نگارندگان
نقطه قوت دیگر این قلعه برجهای دیدهبانی هسااتند كه در

چنان كه مانع از نفوذ تیرها و اثرات دشمن به داخل قلعه میشد.

جاهای ح ساس ساخته شدهاند ،به گونهای كه ساكنان قلعه را

همچنین این ارتفاع دید بهتری به سربازان برای حمله و اشراف

قادر میساااخت بر تمامی دشاات و مناطق اطراف احاطه كامل

به مهاجمان میداده ا ست .قلعه به طوری بنا نهاده شده ا ست

داشااته باشااند و در مواقع حمله میتوانسااتند اعالن خبر كنند و

كه هیچ فرصااتی به مهاجمان برای ضااربه به ساااكنین قلعه را

آمادگی دفاع دا شته با شند .البته میبای ست به نقش ح ساس و

نمیداد .موقع یت تیركش ها در برج و بارو بهترین د ید را به

مهم قالع كوچک د شتی و كوه ستانی در فوا صل معین مابین

ساااربازان میداد و كمترین دید را به مهاجمان در زیر دیوارها

قلعه اصاالی و راههای اصاالی كه وظیفه خبررس اانی را داشااتند،

میداد .ه مانطور كه در ت عاریف از برج در قل عه كوه یاد گرد ید

اشاره كرد .جدا كردن نقاط حساس قلعه با ساخت حصار قوی بر

برج ها بر چند نوع می باشاااند ،برجهای دیده بانی و نگهبانی در

احاطه آن باعث كاهش سرعت د ستیابی مهاجمان به این نقاط

نقاطی بنا میگردید كه از نظر استراتژیکی و دیدبانی بسیار حائز

میگشت و فرصتی به ساكنین قلعه برای دفاع و آمادگی بیشتر

اهمیت بودند به همین دلیل برجهای نگهبانی هم قطر بزرگتری

میداد .صاافه ساانگی بلندی در جبهه شاامالی قلعه وجود دارد،

دا شتند و هم دارای تیركش بودند ،گاهی این برجها با فا صله از

احتماالً از این صاافه برای اسااتتار نقاط اسااتراتژیک اسااتفاده

حصااار و به صااورت منفرد ساااخته میشاادند تا دید كافی را در

میكردند و ارتفاع این صااافه قابلیت دیدبانی خوبی از نقاط كور

ق سمتهای كور مهیا كنند ،این خود نوعی از دفاع از نقاط قابل

دشت اطراف به ساكنین قلعه داده است.

استفاده دشمن میباشد.

ارتفاع زیاد دیوار خود از مؤلفههای مهم در قلعه اسااات ،آن

قلعه فقط دارای یک ورودی میبا شد ،كه تا ر سیدن به این
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ورودی راهی بس طوالنی و د شوار را باید پیمود .در ست ا ست

استحکامات نظامی آوردند.كه این رویه در دورههای بعد هم حفظ

كه ورودی قلعه در ناحیهای تعبیه گردیده ا ست كه د ستر سی به

میگردد (ویلی.)97:1386 ،

آن امکانپذیر میباشد ،اما دسترسی بسیار دشوار میباشد ،زیرا

آن چنان كه گفته شد جمعیت اسماعیلیان همواره نسبت

كه هم مسافت از دامنه كوه تا قله زیاد میباشد و هم شیب كوه

دشمنانشان خیلی كم بود ،و نکته قابل توجه در موردشان این بود

مانع از سرعت عمل مهاجمان میگردد .در بعضی از متون اشاره

كه اكثریت این جمعیت را هم مردم عادی و غیر نظامی تشکیل

شده است كه اسماعیلیان از بلندای قالع سنگ بر سر مهاجمان

میدادند .به همین دلیل در همه دوران حیاتشان از ضعف نظامی

رها میكردند .این امر نشان از آن دارد كه اسماعیلیان به شتاب

برخوردار بودند و سعی میكردند از جنگهای رو در رو حذر كنند.

ساانگ و قدرتی كه شاایبكوه به ساانگها میداد ،آگاه بودند و

تنها قوای نظامی ایشان كه آموزش نظامی میدید ،فدائیان

ا ستفاده ب سیار از شیب كوه برای قدرت دادن به سنگ كردهاند.

اسماعیلی بودند كه به عنوان قاتل در مواقع خاص مورد استفاده

اینطور میتوان گفت كه شیب كوه در عوامل دفاعی قلعه ب سیار

قرار میگرفتند ،ولی در جنگهای بزرگ كارایی نداشتند .به

تاثیر گذار بوده است.

همین دلیل در زمان حمله مغول در هر دو دوره تهاجماتشان یا

ضاااخامت و قطر دیوار قلعه بسااایار تأثیرگذار در مقابل
مهاجمان بوده اساات ،اگر دشاامن به هر طریقی خود را به پای

راه صلح را در پیش گرفتند و یا در قالع خود پناه گرفتند و درگیر
جنگ رو در رو نگشتند (همان.)99 :

دیوار قلعه میتوانست برساند به صورت خوشبینانه میتوانست

طبق گفته تاریخنویسان قبل از سقوط الموت توسط مغوالن

از ابزار قلعهكوب خود اسااتفاده كند ارتفاع ،قطر و مصااالح مورد

اختالفات زیادی بین سران اسماعیلی و امامان اسماعیلی وجود

اسااتفاده در حصااار ،بساایار در روند دسااتیابی به داخل قلعه نیز

داشته است ،آنچنان كه حتی قتل مشکوک عالءالدین محمد

تأثیرگذار بوده است.

توسط پسرش ركنالدین خورشاه و سران اسماعیلی كه مخالف

بحث و تحلیل
حال با توجه به مطالبی كه در باال به آن ها پرداخته شد و
همچنین توصیف موقعیت استراتژیک دژ قلعه كوه قاین  ،به این
پرسش پاسخ خواهیم داد كه مؤلفههای دفاع غیرعامل در قلعه
كوه قاین بر چه الگویی استوار بوده است؟ در پاسخگویی به این
سوال ،به دلیل سقوط اسماعیلیان توسط مغوالن و تخریب قالع
ایشان از سوی مغوالن نکتههای زیر از اهمیت ویژهای برخوردار
میباشد:

مقابله با مغول بودند ،برنامهریزی گشت .با این حال اگر به
نوشتههای تاریخنویسان در این رابطه هم اعتماد نکنیم ،میتوان
از رفتارهای اسماعیلیان بعد از سقوط میمون دز ،كه گردكوه تا
 13سال مقاومت كرد ،شکاف به وجود آمده در میان اسماعیلیان
را شاهد بود .در تهاجمی كه توسط چنگیز خان به ایران انجام
گرفت به دالیلی كه یاد گردید ،به اسماعیلیان هیچ آسیبی وارد
نیامد .از همین روی بسیاری از مردم معمولی و علما به قالع
اسماعیلی پناهنده شدند .به طور حتم همه پناهندگان موافق و
حامی اسماعیلیان نبودند و حتی امکان وجود خصومتهایی

نقاط ضعف و قوت اسماعیلیان

ریشهدار در میان افراد تازه وارد به قالع دور از ذهن نمیباشد

اسماعیلیان همواره به دلیل این كه اقلیت مذهبی در یک جامعه

(تقوی و رایگانی .)46:1393 ،مشاوران ركنالدین خورشاه بی

بودند و همیشه مورد تهاجم حکام وقت قرار میگرفتند ،استراتژی

شک یکی از دالیل تسلیم ایشان در برابر مغوالن بودند .محققین

ایشان برای حفظ منافع خویش بیشتر حالت تدافعی داشت .به

به دلیل مقاومت طوالنی مدت گردكوه در مقابل مغوالن به

همین دلیل به قالع كوهستانی پناه میبردند .همچنان كه تا قبل

صورت تک واحدی ،احتمال پیروزی اسماعیلیان را به صورت

از اعالن قیامت اسماعیلیان با تقیه كردن و انکار اعتقادات خویش

واحد در تمامی قالع را زیاد میدانند.

به حیات خویش ادامه میدادند ،بعد از قیامت توسط حسن صباح

اسماعیلیان بزرگترین نقطه قوتشان قالع مستحکمشان بود،

به دلیل قلت افراد و توان نظامی كم ،رو به دفاع از خود در

آن چنان كه تنها راه حفظ امنیتشان در تمام دوران حیاتشان پناه
بردن به قالع میباشد .از این روی تمامی سعی خود را به كار
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میگرفتند تا قالع را از هر لحاظ ایمن و مستحکم بسازند .در

افزارهای زمان خودشان سنجید .قلعه بر حسب و اساس مقاومت

فصول پیش تمامی مؤلفههای دفاع غیر عامل در قلعه كوه مورد

در مقابل جنگ افزار و نیروهای دشمن مقاومسازی میگشت .با

بررسی قرار گرفت ،با بررسی ویژگیهای معماری و ساختار و

بررسی جنگ افزارهای مغول این طور میتوان نتیجهگیری كرد

استحکام بخشی قلعه بسیار مهندسی ساز به نظر میآید،

كه از توانایی جنگی باالیی برخوردار بودند؛ بیشترین ابزار مورد

قرارگیری فضاهای حساس هر یک در حصاری مجزا ،تامین

استفاده ایشان كمان معروفشان بوده است ،توانایی مغول در

ذخایر آب و غذا ،محل بنا نهادن قلعه و برجهای دیدهبانی با نقشه

تیراندازی بر اسب همچین كمانی را هم میطلبید .از جنگ

قبلی بوده آنچنان كه تمامی نقاطی كه از آن سو تهدید می-

افزارهایی كه در جنگ با اسماعیلیان مورد استفاده قرار دادهاند و

گردیدهاند را پوشش میدادهاند ،ساخت حصارهای مستحکم از

در منابع تاریخی از آن نام برده شده است ،باید به منجنیق ،آتش

نظر سازهای ،استفاده از توپوگرافی كوه برای مرتفع سازی حصار

انداز یا لولههای آتشزا ،فالخن ،گلولههای نفتا و ...اشاره كرد.

و در بعضی نقاط برای پنهانسازی نقاط حساس قلعه ،همه این

منجنیقی كه در این جنگ از آن یاد شده است ،برد پرتاب جسم

عناصر در كنار یکدیگر توانستهاند قلعه را غیر قابل دسترس كند.

را به  2500گام توصیف كردهاند .اگر متوسط هر گام را 75

با تحلیل این دادهها از پای در آوردن قلعه با تجهیزات آن زمان

سانتیمتر فرض كنیم ،حدود هزار و هشتصد متر برد جسم میشود

بسیار كار سخت و بعیدی به نظر میرسد ،ولی در تاریخ از

(سلطانی.)33:1391 ،

سالحهایی سخن رانده شده كه اگر به راستی وجود و كاربردشان

به هر حال اگر منجنیقی با این قدرت وجود داشته است ،باید

تأیید گردد دور از ذهن نیست كه با این تسلیحات بتوانند قلعه را

با شرایطی خاص این قدرت بدست آورده باشد .عناصر تأثیرگذار

به زانو درآورند.

برای فراهم آوردن بهترین شرایط و بیشترین بهرهوری از

نقاط قوت و ضعف مغوالن
مغوالن مردان جنگی نیرومندی بودند كه بیشتر تجربیات خویش
را از غارتهای خود به چین و كاروانیان ایشان بدست آوردند.
ایشان به دلیل حمالت سنگینی كه به چین انجام میدادند از
دشمنان تراز اول چینیان محسوب میشدند ،آن چنان كه بارها
تا معرض نابودی ایشان چینیان پیشروی كردند ولی غفلت و
وقفهای كه بین ضربات ایشان به وجود آمد باعث دوباره قدرت
گرفتن مغوالن گشت .در فصول گذشته گفته شد كه مغوالن
بیشترین قدرت نظامی خویش را از سواره نظام و كمانداران
خویش میگرفت .بنابراین میتوان گفت كه مغوالن رزمآوران
خوبی در جنگهای رو در رو بودند (دفتری.)138:1375 ،

منجنیق را میتوان اینطور بیان كرد :اندازه اهرم و پایههای
نگهدارنده ،كشش طنابها در بعضی منجنیقها ،وزنه كششی در
منجنیقهای وزنهای ،وزن جسم پرتاب شده است كه یا سنگ
ویا گلولههای آتشین میتواند باشد (تصویر شماره  .)7منجنیق-
هایی كه مغوالن از آن بهره بردهاند نوعی منجنیق بود كه یک
طرف اهرم وزنه سنگینی متصل میگردید كه باعث كشش اهرم
به سمت پایین میگشت ،عالوه بر اندازه اهرم و وزن وزنه
منجنیق ،محل قرارگیری تکیهگاه اهرم هم نقش مهمی در شتاب
و قدرت حجم پرتاب شده دارد ،همچنین میتوانستند با جا به
جایی تکیهگاه اهرم برد و شتاب جسم را تغییر دهند .اگر تکیهگاه
دقیقاً در وسط اهرم قرار بگیرد ،نیروی وارد شده بر اهرم همسان
با شتاب جسم میباشد ،ولی اگر تکیهگاه به سوی وزنه پیش آمده

بررسی حد مقاومت قلعه در برابر مهاجمان

باشد شتاب جسم كاهش مییابد ،ولی اگر تکیه گاه خالف جهت

این حدود مقاومتی را در قلعه باید به نسبت امکانات و جنگ

وزنه جابهجا شود ،بر قدرت و شتاب جسم می افزاید (تصویر
شماره .)8
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تصویر  .7منجنیق وزنهایها

تصویر .8منجنیق مورد استفاده مغول

ماخذ :موحدی نیا249:1386 ،

ماخذ :موحدی نیا248:1386 ،

در منجنیقها كه وظیفۀ كشش اهرم را طنابهای كششی

مشخص نمیباشد ،ولی طبق یک تصویر كه از ژاپن بدست آمده

بر عهده دارد ،به این صورت كه اهرم پرتاب ،نیروی كشش طناب

است ،چینیان در جنگ  1274و  1281كه در مقابل ژاپن داشتند

را ذخیره كرده و ناگهان نیروی ذخیره شده را رها میسازد .در

از سالحی این چنینی استفاده كردهاند .كه تاریخ استفاده از این

این منجنیق هر چه نیروی كششی ایجاد شده توسط طناب بیشتر

سالح حدود  20سال بعد از حمله مغول به اسماعیلیان میباشد.

باشد قدرت و شتاب جسم را افزایش میدهد .پس نتیجه می-

به احتمال زیاد منظور از آتشانداز یاد شده در تاریخ گلولههای

گیریم هرچه طناب تحت كشش بیشتر قرار گیرد و هر چه اهرم

آتشین است كه با همان منجنیقها به سوی هدف پرتاب می-

پرتاب تاب تحمل طناب را بیشتر داشته باشد ،قدرت و شتات

گشته است(فرازمشاد)212:1386 ،

جسم بیشتر میشود .در تمامی این منجنیقها مؤلفههای یاد شده
اگر كه در كنار هم به صورت منسجم قرار نگیرند مسلماً كارایی
الزم را نخواهند داشت.
سالح دیگری كه در تاریخ مکتوب و شواهد باستان شناسی
از آن یاد گردیده است ،آتش انداز میباشد .این سالح با انفجار
باروت در یک لوله فلزی توپی را به سوی هدف مورد نظر پرتاب
میكرده است .تاریخ كشف باروت توسط چینیان به صورت دقیق

نتیجهگیری
با توجه به خصوصیات دفاعی كه در قلعه لحاظ گردیده است و
دارا بودن تقریبا تمامی مؤلفه های دفاع غیرعامل ،و با در نظر
گرفتن جنگ افزارهای مورد استفاده مغول در جنگهایشان ،با
آزمایش برخی از این نوع جنگافزارها میتوان چنین نتیجه
گرفت كه قلعه به سختی قابل سقوط بوده است ،و به احتمال
خیلی زیاد از روش های دیگر برای سقوط قلعه استفاده كردهاند.
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كه می توان به عوامل زیر اشاره كرد كه از فرضیههای سقوط

كاربری های یاد شده و قرارگیری فضاها در پالن قلعه فرضیه

قلعه میتوانند باشند .با بررسی این موارد در كنار یکدیگر تنها

اس تحکام بخشی فضاهای حساس را تایید میكند.

راههای تسخیر قلعه را می توان این گونه بیان كرد؛ اولین و

با در نظر گرفتن شاخصه های دفاعی در قلعه ،این پژوهش

قویترین راه برای رسیدن به قلعه به ستوه آوردن ساكنین قلعه

می تواند راهگشایی برای سایر رشته های نظامی برای تقلیل

و مجبور به تسلیم شدن ایشان است .قلعه از اساس به صورت

آسیب های وارد شده از سوی دشمن به تاسیسات نظامیشان

مستحکم بنا گشته است ،ایستایی حصار با افزایش قطر دیوارها،

باشد .همچنین با بررسی استراتژی جنگی این اقوام در گذشته

استفاده مالت گچی ،ساخت برجهای سازهای و فضاسازی در

میتو ان پیشرفت بزرگی در استفاده از این فنون جنگی نیز كرد.

پشت دیوارها به عنوان پشتبند ،ایجاد گشته است .تمامی این

سیستم حفاظتی كه در قلعه به كار رفته است ،كلیدی میتواند

عناصر در كنار یکدیگر توانسته یک سازه مستحکم در برابر

باشد برای طرح های حفاظتی در بناها و استحکاماتی كه امروزه

هجوم دشمنان به وجود آورد كه حتی تا این زمان و با تخریب

از گذشتگان برای ما به یادگار مانده است .تکنیکهای ساخت

وسیع مغول هنوز جز قالع شاخص و ماندگار منطقه باشد.

و ویژگی های معماری حاكم بر قلعه الگویی مناسب است برای

فرضیه ارائه شده مبنی بر استحکام بخشی بیشتر در نقاطی از

ساخت استحکامات نظامی در دنیای امروزی .انسان امروزی

قلعه رد میگردد به دلیل اینكه قلعه در همه نقاط دارای یک

الزم است از تجربیات گذشتگان استفاده كند و آن تجربیات را

نوع مواد مصالح و یک نوع شیوه ساخت هستیم استقامت قلعه

گسترش و پرورش دهد .امید دارم این پژوهش بتواند راهگشایی

در همه نقاط یکسان می باشد و بنا از پایه مستحکم ساخته شده

در پیشرفتهای امروزی باشد.

است و تخریب آن توسط دشمن بسیار دشوار میباشد.
با توجه به پالن فضایی و قرارگیری برجها و حصارشمال
شرقی در ارتفاع باالتر از حصار اول در جبهه جنوب شرقی ،به
نظر می آید كه از نظر استراتژیکی در جنگها از اهمیت خاصی
برخوردار بوده است .احتماالً خط مقدم در جنگ با مهاجمان در
این قسمت از قلعه واقع گردیده بود و مقر فرماندهی جنگ بوده
است .گویی مکانی بوده است برای سنجش اولیه موقعیت
دشمن و برنامهریزی های اولیه جنگ .البته وجود انبار آذوغه،
آب انبار و سکونتگاه در این حصار اهمیت فضا را افزایش می-
دهد .ساخت حصار در جبهه غربی آخرین سپر دفاعی ساكنین
قلعه را فراهم ساخته است و همین خاصیت این فضا است كه
این قسمت از قلعه را از دیگر نقاط قلعه از لحاظ امنیتی شاخص
كرده است .احتمال این كه فضا به عنوان ارگ قلعه و مکانی
برای زندگی فرمانده و خانواده اش مورد استفاده قرار گرفته ،زیاد
می باشد .بدون شک این حصار به عنوان فضای عقبنشینی
برای ساكنین و سربازان قلعه تعریف شده است .احتمال میرود
فضاهای مسکونی این قسمت برای اقامت زنان و كودكان در
هنگام جنگ ساخته شده باشد .اتاقهایی كه در جوار حصار
ساخته شده اند همه به یکدیگر مرتبط هستند و شاید به عنوان
انبار یا سربازخانه مورد استفاده قرار میگرفتند .با در نظرگرفتن
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