
  هاو قلعه بافت قديمي روستايي
با توجه به قدمت استان در گذشته نشان از آثار و بقاياي باستاني بيشـماري بـوده كـه خـود شـهرها و      

حال با توجـه بـه   . اي شد كه براي شهرها به مختصر اشاره. اند روستاهاي استان از اين آثار بي بهره نبوده
وستاهاي استان به بهره نبوده و حتي مركز يك حكومت خاص بـا توجـه بـه توپـوگرافي     پيشينه فوق ر

هاي اورامان تخـت و دركـي در     منطقه و و وضعيت خاص آن از اهميت خاصي برخوردار بوده كه روستاي
آبـاد خسـروآباد گـروس     لنگان در شهرستان كامياران، روسـتاي صـلوات  اشهرستان مريوان، روستاي پ

تقريبـاً بعضـي از ايـن  شـهرها و     . جار و روستاي نگل در شهرستان سنندج را نـام بـرد  درشهرستان بي
هايي بوده كه زندگي را در آن زمان با توجه به آثار باقي مانده مركز حكومت  روستاهاي استان داراي قلعه

قمچقـاي و   خان و قلعه سنندج و قلعـه  اند مانند  قلعه پالنگان و چنگيز قلعه و قلعه حسن و زندگي بوده
اي برخوردار بـوده كـه بـه اختصـار      فوق الذكر از اهميت ويژه ييكي از روستاها .قلعه مريوان را نام برد

  . دهيم توضيح مي
  

  روستاي پالنگان
اي  يكي از روستاهاي استان است كه بافت معماري پلكـاني آن در اسـتان كردسـتان داراي ارزش ويـژه    

كيلومتري شـمال   47د از شهرستان كامياران واقع شده، در حدود اين روستا كه در دهستان ژاورو. است
هـا، آبشـارها و    اين روستا عالوه بر داشتن معمـاري زيبـا، داراي چشـمه   . غربي شهر كامياران قرار دارد
اي قرار كرفتـه كـه    صر به فرد در استان كردستان است و در كنار رودخانهحطبيعتي سرشار از زيبايي من

  .ونددپي به سيروان مي
اين ناحيه يكي از مراكز مهم كردستان از دوره سلجوقي به بعد بود و قلعه پالنگان كه مجاور روسـتا و در  

هـاي   با توجه به بقاياي آسيابها، مساجد و منازل قديمي و بـاغ . باالي كوه قرار گرفته، مويد اين امر است
  .دوره ساساني بازگردد رسد كه شالوده اصلي آن به زيباي اين روستا، بعيد به نظر نمي

متري روسـتاي   800كيلومتري شهر كامياران و ابتداي منطقه اورامانات قرار دارد در  15قلعه پالنگان در 
هاي پر آب شيخ عالالدين و شيخ خاتون و شـيخ عمـر    ور و در محل چشمه پالنگان در دره زيباي تنگي

آثـار بـه   . هاي قـديمي پابرجاسـت   ها و پل شكدهها و آت قلعه پالنگان وجود داشت كه اكنون بقاياي اتاق
هاي ساخته شده بر روي رودخانه، قـدمت   دست آمده از قلعه مانند يك دروازه سنگي بزرگ و بقاياي پل

قلعه تا بعد از انتقال مركز حكومت خاندان اردالن از پالنگـان بـه   . رساند آن را به دوره پيش از اسالم مي
  .هم هجري قمري آباد بودآباد يعني در حدود قرن د حسن



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  چنگيز قلعه 
اي  سنندج بقايـاي قلعـه   –باالي كوهي در جاده بيجار  نزديك شهر بيجار و در بيست كيلومتري شهر، بر

ايـن قلعـه كـه فقـط بقايـاي ديوارهـا و آب انبارهـاي آن        . وجود دارد كه به چنگيز قلعه معروف اسـت 
آثار دوره تـاريخي احتمـاالً ساسـاني و دوره    . تاسيساتي مهم در منطقه بود مانده، در گذشته داراي باقي

  .دهد اسالمي را نشان مي
  

  قلعه قمچقاي 
تاريخ قلعـه احتمـاالً بـه    . هاي بلند منطقه قرار دارد كيلومتري بيجار و روي يكي از كوه 45اين قلعه در 

پلـه و   42در كـوه سـاخته شـده، تونـل بـا      متر  40/1آب انباري كه به ارتفاع . دوره ساساني تعلق دارد
انبـار آن   هاي ديگري از اهميت ويژه اين قلعه و آب اند، نشانه راهرويي كه آن را هم در دل كوه حفر كرده

بد، تا حدودي به آب انباري كـه در  اي داري به پائين راه مي هاي ذخيره آب كه توسط تونل پله منبع. است
  .است ماناييست و نشانه ديگري از قدمت قلعه تا دوره زندان سليمان وجود دارد شبيه ا

  
  )قلعه هلوخان(قلعه مريوان 

هجري قمري در سه كيلومتري جنوب شـرقي   945بيگ اردالن حدود سال  سرخابدر روزگار حكمراني 
اين قلعـه  . اي روي كوه ساخته شد كه به قلعه هلوخان يا قلعه ايمام شهرت يافت شهر فعلي مريوان قلعه

  آجر بود و آثار و آب انبار آن كه از سنگ تراشيده شده، به عنوان شالوده آخرين بنـاي قلعـه، هنـوز   از 
 .برجا مانده است

 

  
  )كامياران( روستاي پالنگان


