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چكیده
قالع متعددی به  جا مانده از دوره   های مختلف تاریخی در شهرستان دره  شهر از توابع استان ایالم موجود است. 
یکی از این بناها قلعۀ پوراشرف است که در راستای نیل به اهداف نظامی و سیاسی حکام محلی بنا نهاده شده 
است. هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعۀ باستان  شناختی قلعۀ پوراشرف و تبیین نقش، جایگاه، و چرایی ساخت 
آن در بستر سیاسی و نظامی شهرستان دره  شهر در دورۀ قاجاریه است. سؤال پژوهش این است: کالبد اصلی بنای 
قلعۀ پوراشرف به لحاظ معماری چگونه است و تاریخ دقیق تأسیس و ضرورت ساخت آن در این دوره چیست؟ 
روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی با رویکرد تاریخی و بر اساس مطالعات میدانی و کتابخانه  ای به سرانجام رسیده 
است. نتایج پژوهش نشان می  دهد که بنای پوراشرف بر اساس اجزای سازندۀ آن یعنی برج و باروهای چندطبقه 
و بلند، تیرکش  ها، اصطبل درونی قلعه، چاه آب، بازداشت گاه موقت، محل اسکان و استقرار نظامیان، بخش اداری 
قلعه، و محل ذخیرۀ مواد غذایی آن، بنایی نظامی است. ساخت قلعۀ پوراشرف در احوال سیاسی و نظامی منطقۀ 
دره  شهر )جنگ و ناامنی  ها متعاقب آن( در دورۀ قاجاریه امری ضروری بوده است و بر اساس مطالعات معماری 
آن، کارکرد نظامی این قلعه بر کارکرد مسکونی آن غالب بوده است. تاریخ ساخت این بنا یا تاریخ تعمیر آن ـ 

علی  رغم نظرات متعدد دیگر پژوهشگران ـ متعلق به سال 1335ق است. 

واژههایکلیدی
دره شهر، دورة قاجار، معماری، قلعه پوراشرف.



مقدمه
ــتان ایالم به عنوان یکی از شاخصه  های معماری نظامی و  قالعِ اس
ــیار اهمیت   اند و مطالعه و بررسی   شان  تدافعی این منطقه، حائز بس
ضرورت دارد. شهرستان دره  شهر از توابع استان ایالم، از جملۀ این 
ــان )از دورۀ  ــت که قالع متعددی همچون قلعۀ سه  کس مناطق اس
ــت. یکی از قالع حائز  ــرف در آن واقع اس ــانی( و قلعۀ پوراش ساس
ــتان، قلعۀ پوراشرف است. این قلعه با اهداف  اهمیت در این شهرس
ــت. منابع تاریخی دورۀ  ــی حکام محلی بنا شده اس نظامی و سیاس
ــان از تحوالت سیاسی و نظامی بسیاری دارند که در این  قاجار نش
ــهر را رقم می  زند )رزم  آرا، 1320: 6ـ  ــتان دره  ش دوره، تاریخ شهرس
36؛ والي زاده معجزی، 1380: 107ـ 119(. به درستی که تحوالت 
ــی و نظامی دره  شهر در دوران قاجاریۀ خود را در کالبد نظامی  سیاس
ــرف همچون دیوارها و باروهای کشیده و بلند، برج  های  قلعۀ پوراش
ــان داده است. بنابراین چنین اثر ارزشمندی شایستۀ  نظامی و ... نش

بررسی و مطالعۀ علمی است. 
از اهداف اصلی این نوشته، مطالعۀ باستان  شناختی قلعۀ پوراشرف 
ــتر سیاسی  ــاخت این قلعه در بس و تبیین نقش، جایگاه، و چرایی س
و نظامی شهرستان دره  شهر در دورۀ قاجاریه است. این پژوهش در 

پی پاسخگویی به سؤاالت زیر است:
کالبد اصلی بنای قلعۀ پوراشرف به لحاظ معماری، از چه اجزا و . 1

بخش  هایی ساخته  شده است؟
ــاس کتیبۀ ورودی بنا، متعلق به چه . 2 ــرف بر اس بنای قلعۀ پوراش

ــن دورۀ چگونه قابل  ــاخت آن در ای ــت و ضرورت س تاریخی  س
تبیین است؟

روشپژوهش
ــن پژوهش به روش توصیفی ـ تحلیلی و مطالعات آن به  صورت  ای
ــه، عکس برداری،  ــوری به محل مورد مطالع ــی )مراجعۀ حض میدان
ــرانجام  ــری، تهیه پالن، و...( و مطالعات کتابخانه  ای به س اندازه  گی

رسیده است.

پیشینۀپژوهش
از جملۀ آثار چاپ  شده در مورد قلعۀ پوراشرف می  توان به کتاب  های 
ــتانی ایالم نوشتۀ حبیب اهلل محمودیان  معرفی اجمالی قلعه  های باس

ــتۀ صیدمحمد درخشنده )1390(، تاریخ  )1383(، ایل من ایالم نوش
ــی قلعه های قاجاریه  ــتان نوشتۀ حمید ایزدپناه )1363(،  بررس لرس
ــدی )1387(،  مرمت و احیای  ــتۀ رؤیا ارجمن ــتان ایالم نوش در اس
ــتحکامات  ــتۀ رؤیا امیری )1385(، قالع و اس ــرف نوش قلعۀ پوراش
ــتۀ دکتر کاظم مالزاده و مریم محمدی )1385(، و قلعۀ  نظامی نوش
پوراشرف و تأسیسات جانبی نوشتۀ صدراهلل اسدبیگی )1378( اشاره 
ــت،  ــرف آمده اس کرد. آنچه که در منابع مذکور در مورد قلعۀ پوراش
رویکردی توصیفی به بناست. این پژوهش نخستین پژوهشی است 
ــاختار فضایی قلعۀ  ــه با عبور از نگاه توصیفی، به دنبال تحلیل س ک
ــرف و تبیین اهمیت ساخت چنین بنایی در دورۀ قاجاریه و در  پوراش

شهرستان دره  شهر است. 

نگاهیاجمالیبهمعماریقالعدرایران
محققان قالع ایران را در یک تقسیم بندی کلی به دو نوع کوهستانی 
و جلگه ای و از لحاظ موقعیت جغرافیایی ساخت آن ها و کاربری به 
ــرحدی، راهداری، حاکم نشین، و... تقسیم  انواع مختلف، نظامی و س
کرده  اند )مالزاده و محمدی، 1385: 16(. تأمین امنیت برای منطقۀ 
ــتقرار قلعه، نخستین بحثی است که معماری قالع ایران را  محل اس
ــت. در همۀ این بناها عناصری به  عنوان  ــعاع قرار داده اس تحت ش
ــاخصه های معماری آن ها دیده می شوند که با قرارگیری در کنار  ش
ــت. در این  ــکیل داده اس ــاکلۀ اصلی قالع ایران را تش یکدیگر، ش

عناصر، وجه نظامی و امنیتی بیش ترین اهمیت را دارد )جدول 1(.
ــت  ــتی پیداس ــده در جدول 1، به  درس      با توجه به مطالب ارائه  ش
ــوده و این امر با جنبۀ نظامی و  ــه معماری قالع ایران درون گرا ب ک
ــت. به این معنا  ــته اس ــتقیمی داش امنیتی این گونه بناها ارتباط مس
ــتگی ساکنان قلعه به  ــاس نظامی )جنگ( از وابس که در مواقع حس
ــبت به ــتقراری نیز قالع ایران نس ــت. از نظر اس بیرون آن می کاس
ــکال مختلفی ــح موجود در آنجا به اش ــع طبیعی محل و مصال وض
ــاخته  شده  اند. چنان چه ساخت قالع در تاریخ ایران پیش از اسالم  س
و ایران اسالمی ارتباطی تنگاتنگ با ضروریات سیاسی و اقتصادی
ــت. از همین روست که قالع را در کوه های و جغرافیایی داشته اس
ــارها، پیرامون شهرها و مشرف بر صعب العبور، کنار آب و چشمه  س
ــالمی، شکل و جنس و تعداد ــاختند. در قالع دوران اس آن ها می  س
برج و باروها به اهمیت و وسعت هر شهر و نیز به وضع اجتماعی و

مقدمه
ــتان ایالم به عنوان یکی از شاخصههای معماری نظامی و  قالعِ اس
ــیار اهمیت  اند و مطالعه و بررسیشان  تدافعی این منطقه، حائز بس
ضرورت دارد. شهرستان درهشهر از توابع استان ایالم، از جملۀ این 
ــان )از دورۀ  ــت که قالع متعددی همچون قلعۀ سهکس مناطق اس
ــت. یکی از قالع حائز  ــرف در آن واقع اس ــانی( و قلعۀ پوراش ساس
ــتان، قلعۀ پوراشرف است. این قلعه با اهداف  اهمیت در این شهرس
ــت. منابع تاریخی دورۀ  ــی حکام محلی بنا شده اس نظامی و سیاس
ــان از تحوالت سیاسی و نظامی بسیاری دارند که در این  قاجار نش
ــهر را رقم میزند )رزمآرا، 1320: 6ـ  ــتان درهش دوره، تاریخ شهرس
36؛ والي زاده معجزی، 1380: 107ـ 119(. به درستی که تحوالت 
ــی و نظامی درهشهر در دوران قاجاریۀ خود را در کالبد نظامی  سیاس
ــرف همچون دیوارها و باروهای کشیده و بلند، برجهای  قلعۀ پوراش
ــان داده است. بنابراین چنین اثر ارزشمندی شایستۀ  نظامی و ... نش

بررسی و مطالعۀ علمی است. 
از اهداف اصلی این نوشته، مطالعۀ باستانشناختی قلعۀ پوراشرف 
ــتر سیاسی  ــاخت این قلعه در بس و تبیین نقش، جایگاه، و چرایی س
و نظامی شهرستان درهشهر در دورۀ قاجاریه است. این پژوهش در 

پی پاسخگویی به سؤاالت زیر است:
کالبد اصلی بنای قلعۀ پوراشرف به لحاظ معماری، از چه اجزا و . 1

بخشهایی ساخته  شده است؟
ــاس کتیبۀ ورودی بنا، متعلق به چه . 2 ــرف بر اس بنای قلعۀ پوراش

ــن دورۀ چگونه قابل  ــاخت آن در ای ــت و ضرورت س تاریخیس
تبیین است؟

روش پژوهش
ــن پژوهش به روش توصیفی ـ تحلیلی و مطالعات آن به  صورت  ای
ــه، عکس برداری،  ــوری به محل مورد مطالع ــی )مراجعۀ حض میدان
ــرانجام  ــری، تهیه پالن، و...( و مطالعات کتابخانهای به س اندازهگی

رسیده است.

پیشینۀ پژوهش
از جملۀ آثار چاپشده در مورد قلعۀ پوراشرف میتوان به کتابهای 
نوشتۀ حبیب اهلل محمودیان  ــتانی ایالم معرفی اجمالی قلعههای باس

ــتۀ صیدمحمد درخشنده )1390(، تاریخ  نوش )1383(، ایل من ایالم
ــی قلعه های قاجاریه  بررس نوشتۀ حمید ایزدپناه )1363(،  ــتان لرس
مرمت و احیای  ــدی )1387(، ــتۀ رؤیا ارجمن نوش ــتان ایالم در اس
ــتحکامات  ــتۀ رؤیا امیری )1385(، قالع و اس نوش ــرف قلعۀ پوراش
ــتۀ دکتر کاظم مالزاده و مریم محمدی )1385(، و قلعۀ  نوش نظامی
نوشتۀ صدراهلل اسدبیگی )1378( اشاره  پوراشرف و تأسیسات جانبی
ــت،  ــرف آمده اس کرد. آنچه که در منابع مذکور در مورد قلعۀ پوراش
رویکردی توصیفی به بناست. این پژوهش نخستین پژوهشی است 
ــاختار فضایی قلعۀ  ــه با عبور از نگاه توصیفی، به دنبال تحلیل س ک
ــرف و تبیین اهمیت ساخت چنین بنایی در دورۀ قاجاریه و در  پوراش

شهرستان درهشهر است. 

نگاهی اجمالی به معماری قالع در ایران
محققان قالع ایران را در یک تقسیم بندی کلی به دو نوع کوهستانی 
و جلگه ای و از لحاظ موقعیت جغرافیایی ساخت آن ها و کاربری به 
ــرحدی، راهداری، حاکم نشین، و... تقسیم  انواع مختلف، نظامی و س
کرده  اند )مالزاده و محمدی، 1385: 16(. تأمین امنیت برای منطقۀ 
ــتقرار قلعه، نخستین بحثی است که معماری قالع ایران را  محل اس
ــت. در همۀ این بناها عناصری به  عنوان  ــعاع قرار داده اس تحت ش
ــاخصه های معماری آن ها دیده می شوند که با قرارگیری در کنار  ش
ــت. در این  ــکیل داده اس ــاکلۀ اصلی قالع ایران را تش یکدیگر، ش

عناصر، وجه نظامی و امنیتی بیش ترین اهمیت را دارد )جدول 1(.
ــت  ــتی پیداس ــده در جدول 1، بهدرس با توجه به مطالب ارائهش
ــوده و این امر با جنبۀ نظامی و  ــه معماری قالع ایران درون گرا ب ک
ــت. به این معنا  ــته اس ــتقیمی داش امنیتی این گونه بناها ارتباط مس
ــتگی ساکنان قلعه به  ــاس نظامی )جنگ( از وابس که در مواقع حس
به ــبت نس ایران قالع نیز ــتقراری نظر اس ــت. از بیرون آن می کاس
مختلفی ــکال به اش در آنجا موجود ــح مصال و محل طبیعی ــع وض
اسالم  از پیش ایران تاریخ در قالع ساخت شده  اند. چنان چه ــاخته س
سیاسی و اقتصادی ضروریات با تنگاتنگ ارتباطی اسالمی و ایران
کوه های در را قالع که روست ــت. از همین داشته اس جغرافیایی و
بر مشرف و پیرامون شهرها ــارها، چشمهس و آب کنار صعب العبور،
تعداد جنس و ــکل و ش اسالمی، دوران قالع ــاختند. در می س آن ها
و اجتماعی وضع به نیز و شهر وسعت هر و اهمیت به باروها و برج
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ــت. اما عموم آن ها دارای ــته اس ــتگی داش طبیعی هر منطقه بس  
دیواری بلند، عریض و طوالنی و برج  هایی استوانه  ای یا چندوجهی
ــی نیز خندقی در ــد دروازه برای ورود و خروج و گاه ــک یا چن و ی
ــوار می  کرد. از نظر  ــی به آن را دش ــرد خود بودند که دسترس گرداگ
ــتفاده  ــالع را می توان با کاربری  های مختلف از جمله اس کارکرد ق
ــاره، محلی برای نگهداری خزائن  ــرای نگهداری زندانیان، داراالم ب
ــی، و پناهگاه در نظر  ــتقرار مخالفان حکومت ــی، جایگاه اس حکومت

گرفت )زارعی و باباکمال، 1393 : 199ـ 201(.

موقعیت جغرافیایی شهرستان دره شهر
ــرقی  ــتان ایالم، در 142 کیلومتری جنوب ش ــهر از توابع اس دره ش
ــتان پل دختر در 47  ــتان ایالم و 35 کیلومتری غرب شهرس شهرس
ــی و 33 درجه و 7 دقیقۀ عرض  ــه و 21 دقیقۀ طول جغرافیای درج
جغرافیایی و در شرق ویرانه های شهر تاریخی سیمره بنا شده است 

)ساریخانی و دیگران، 1391: 163( )نقشۀ 1(.

این حصارها با ارتفاع و پهنای مناسب و با مصالح بومی منطقه ساخته می شد.حصارهای مرتفع و مستحکم

در این قسمت، روزنه ها و کنگره هایی تعبیه می شد تا نگهبانان ضمن دیده بانی، در مواقع هجوم دشمن از خالل دیوارهای مرتفع لبۀ بام
آن ها تیراندازی کنند. گاهی در باالی این درها و دروازه های ورودی، کانال هایی را برای ریختن مواد مذاب به روی 

مهاجمان تعبیه می کردند.

این برج ها در دورۀ اسالمی با قطرهای مختلف ساخته می شدند. برج هایی  قطرشان کم بود بیش تر به  صورت توپر برج و باروها
و برج های حجیم تر با فضاهای خالی و کاربردی در میانه و به  صورت سه طبقه و با تیرکش  هایی در بدنه به ابعاد 

مختلف، ساخته می شدند.

دروازه ها و درهای ورودی 
قلعه

دروازه های اصلی قلعه ها معمواًل دارای پوشش طاقی و دری چوبی و مستحکم بودند که برای جلوگیری از آتش زدن 
در ها توسط دشمن، آن را با روکش فلزی می  پوشاندند )درهای فلزی و سنگی نیز معمول بوده است(. 

اتاق هایی در باالی درهای 
ورودی

این اتاقک ها، در باالی درهای ورودی، دارای روزنه هایی بودند تا بتوانند ورود و خروج افراد را بررسی و کنترل کنند.

در مواقع بحرانی و جنگ که دروازۀ قلعه بسته می شد، آب مورد نیاز ساکنان قلعه را تأمین می کردند.آب انبارها

در قسمت های مختلف قلعه، به خصوص در اضالع اصلی بنا از جمله نقاط آسیب پذیر قلعه، کنده می شد.خندق

در جهت تأمین امور بهداشتی قلعه مورد استفاده قرار می گرفت.حمام و گرمابه درون قلعه

محل تجهیزات نظامی قالع بود.اسلحه خانه

محل استراحت و سکونت سربازان قلعه بود.سربازخانه

محل نگهداری خمره های مواد غذایی در مواقع حساس نظامی بودند.انبارهای آذوقه

محل بند کردن سربازان مهاجم به قالع بودند.زندان

محل نگهداری چهارپایان )که بیش تر از اسب استفاده می شد( در داخل فضای قلعه.اصطبل

جدول 1. برخی از ویژگی های بارز در معماری قالع ایران )استخراج از: نگارندگان(.
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جغرافیاییتاریخیشهرستاندرهشهر
ــی فعالیت های  ــع مکتوب و انجام برخ ــب موجود در مناب مطال
ــره( در دورۀ  ــهر )صیم ــتان دره  ش ــان از اهمیت شهرس میدانی نش
ــانی و قرون اولیۀ اسالمی دارد. در کتاب نگاهی به ایالم، وجه  ساس
 تسمیۀ نام دره  شهر )صیمره یا مهرجان قذق( را عالوه بر قرارگیری 
ــۀ صیمره در اطراف این منطقه، برگرفته از نام زنی عرب به  رودخان
ــده از دندان های  ــت برآم ــام صیمره ذکر کرده اند که دندانی داش ن
ــاه  ــن علت نام او را بر یکی از کوه های کرمانش ــر او و به همی دیگ
نهاده بودند. اعراب هنگام عبور از این کوه ها، به دلیل قلل مرتفع و 
برآمده آن را با نام »سن سیمره« خواندند و بعد صیمره موسوم شده 

است )افشار سیستانی، 1366: 226ـ 225(. 
ــرهنري راولینسون از منطقۀ سیمره در سال 1839 میالدي س
ــی منطقه، خرابه  هاي ــی وضع جغرافیای بازدید کرد و ضمن بازرس
ــهر را مربوط به دورۀ ــهر را با سیروان مقایسه کرد و دره  ش این ش
ــانیان دانست )راولینسون، 1362: 64ـ 66(. استین معتقد بوده ساس
ــده و یک شهر تجارتی نبوده ــهر در زمان ساسانیان آباد ش این ش

ــه به ناحیۀ  ــافرانی ک ــت. تمام مس ــهر زراعی بوده اس بلکه یک ش
ــیمره آمده  اند، مانند هرتسفلد، راولینسون، دمرگان، این خرابه ها  س

نقشۀ 1: موقعيت جغرافيایی شهرستان دره شهر )بازترسيم از نگارندگان(.

ــج هزار خانه  ــاید متجاوز از پن ــت. ش ــهر عجیبی اس را دیده  اند. ش
داشته، از ابتدای تنگ تا انتهای آن یعنی دامنۀ کوه، آثار بنا از گچ و 
سنگ نمایان است )Stein, 1940: 206-208(. در تقسیمات دورۀ 
ــیروان )یعنی در سال های  ــانی به هنگام سلطنت خسرو انوش ساس
531 تا 579 م( بنا بر آنچه در جغرافیای موسی خورنی آمده، سیمره 
جزء کوست خوربران بوده است. کوست خوربران، یعنی ناحیۀ غرب 
ــپتان، مهرکان کدک، کشکر،  ــتان است: مای، ماس که دارای نه اس
ــیرکان  ــنـ  کرت کوات، نوهاترج )نوتاترج(، ش گرمکان، ایرانـ  اس
ــتر مورخان  ــورات، 1373: 37(. بیش ــیزکان(، ارزن )ارهن()مارک )ش
ــکوه و صیمره را »مهرجان کذک«  ــت کوه را »ماسبذان« و پیش  پش
نام نهاده  اند و به عبارت دیگر پایتخت ماسبذان را شیروان و مرکز 
ــته  اند )کامبخش فرد، 1368: 45-41(.  ــکوه را دره  شهر انگاش پیش 
ابن خردادبه و مقدسی هم سیمره را از والیت مهرجان قذق می داند 
ــذق که همان صیمرۀ  ــن خردادبه، 1370: 33(. » ... مهرجان  ق )اب
ــت و ماه کوفه...« )مقدسی،  ــد و ماه بصره که نهاوند اس کمره باش
ــرفت  ــوم هجری قمری به علت پیش ــدۀ س 1361ج2: 574(. در س
ــبکۀ حمل و نقل، مراکز بزرگ تجاری و انبارهای  اقتصاد پولی و ش
ــان کاسته  ــالم از اهمیت  ش عمده که تا حدی در دوران پیش از اس
ــده بود، ایجاد شد. از جمله سیمره در کوه های زاگرس که در آن  ش
ــده است )اشپولر، 1373: 223(.  خرما و گردو و فندق و... انبار می ش
در کتاب های مختلف تاریخی از جمله اطلس تاریخ ایران سیمره از 
ــود و این خود حاکی از این است  دوره ی آل بویه به بعد دیده نمی ش
ــت. به طور کلی  ــته اس ــهر بعد از این تاریخ حیاتی نداش که این ش
می توان گفت که مورخین و جغرافی  دانان از محدوده ای که دره  شهر 
ــده است با نام »مهرجان قذق« و »مهرجان  امروزی در آن واقع  ش
گدک« و گاه با نام »ماسپذان« و باالخره »سیمره« که در مواردی 
با امالی »صیمره« ذکر کرده  اند )لک پور، 1389: 12(. جدیدترین 
ــوی پژوهشگران، صیمره را همان شهر  تحقیقات به  عمل  آمده از س
ــمیه« در دوران عباسی معرفی می  کنند  »ابن هبیره« و بعدها »هاش
)همان: 125( که این نام گذاری خود البته جای بررسی و دقت نظر 
ــیار دارد. بعد از اتابکان لر، حکومت دره  شهر را والیان ابوقداره، از  بس
ــین  خان، غالمرضا خان، و حسینقلی  خان ابوقداره به دست  جمله حس
ــالیانه به حکومت مرکزی، دره  شهر را  گرفتند که با پرداخت خراج س
در اختیار داشتند. دره  شهر قبل از سال 1338ش  یکی از بخش های 
ــال برای مدتی جزء توابع شهرستان خرم  آباد  ایالم بود که از این س

جغرافیایی تاریخی شهرستان دره شهر
ــی فعالیت های  ــع مکتوب و انجام برخ ــب موجود در مناب مطال
ــره( در دورۀ  ــهر )صیم ــتان درهش ــان از اهمیت شهرس میدانی نش
ــانی و قرون اولیۀ اسالمی دارد. در کتاب نگاهی به ایالم، وجه  ساس
 تسمیه نام درهشهر )صیمره یا مهرجان قذق( را عالوه بر قرارگیری 
ــۀ صیمره در اطراف این منطقه، برگرفته از نام زنی عرب به  رودخان
ــده از دندان های  ــت برآم ــام صیمره ذکر کرده اند که دندانی داش ن
ــاه  ــن علت نام او را بر یکی از کوه های کرمانش ــر او و به همی دیگ
نهاده بودند. اعراب هنگام عبور از این کوه ها، به دلیل قلل مرتفع و 
برآمده آن را با نام »سن سیمره« خواندند و بعد صیمره موسوم شده 

است )افشار سیستانی، 1366: 226ـ 225(. 
سیمره منطقۀ از راولینسون ــرهنري س میالدي 1839 سال در
خرابههاي ــی منطقه، جغرافیای وضع ــی بازرس ضمن و کرد بازدید
دورۀ به مربوط را ــهر درهش و کرد مقایسه سیروان با را ــهر ش این
بوده دانست )راولینسون، 1362: 64ـ 66(. استین معتقد ــانیان ساس
نبوده تجارتی شهر یک و ــده ش آباد ساسانیان زمان در ــهر ش این

ــه به ناحیۀ  ــافرانی ک ــت. تمام مس اس بوده زراعی ــهر ش بلکه یک
ــیمره آمده  اند، مانند هرتسفلد، راولینسون، دمرگان، این خرابه ها  س

نقشۀ 1: موقعيت جغرافيایی شهرستان دره شهر )بازترسيم از نگارندگان(.

ــج هزار خانه  ــاید متجاوز از پن ــت. ش ــهر عجیبی اس را دیده  اند. ش
داشته، از ابتدای تنگ تا انتهای آن یعنی دامنۀ کوه، آثار بنا از گچ و 
سنگ نمایان است )Stein, 1940: 206-208(. در تقسیمات دورۀ 
ــیروان )یعنی در سال های  ــانی به هنگام سلطنت خسرو انوش ساس
م( بنا بر آنچه در جغرافیای موسی خورنی آمده، سیمره  531 تا 579
جزء کوست خوربران بوده است. کوست خوربران، یعنی ناحیۀ غرب 
ــپتان، مهرکان کدک، کشکر،  ــتان است: مای، ماس که دارای نه اس
ــیرکان  ــنـ  کرت کوات، نوهاترج )نوتاترج(، ش گرمکان، ایرانـ  اس
ــتر مورخان  ــورات، 1373: 37(. بیش ــیزکان(، ارزن )ارهن()مارک )ش
ــکوه و صیمره را »مهرجان کذک«  ــت کوه را »ماسبذان« و پیش پش
نام نهاده  اند و به عبارت دیگر پایتخت ماسبذان را شیروان و مرکز 
فرد، 1368: 45-41(.  ــته  اند )کامبخش ــکوه را درهشهر انگاش پیش
ابن خردادبه و مقدسی هم سیمره را از والیت مهرجان قذق می داند 
ــذق که همان صیمرۀ  ــن خردادبه، 1370: 33(. » ... مهرجان  ق )اب
ــت و ماه کوفه...« )مقدسی،  ــد و ماه بصره که نهاوند اس کمره باش
ــرفت  ــوم هجری قمری به علت پیش ــدۀ س 1361ج2: 574(. در س
ــبکۀ حمل و نقل، مراکز بزرگ تجاری و انبارهای  اقتصاد پولی و ش
ــان کاسته  ــالم از اهمیتش عمده که تا حدی در دوران پیش از اس
ــده بود، ایجاد شد. از جمله سیمره در کوه های زاگرس که در آن  ش
ــده است )اشپولر، 1373: 223(.  خرما و گردو و فندق و... انبار می ش
سیمره از  در کتاب های مختلف تاریخی از جمله اطلس تاریخ ایران
ــود و این خود حاکی از این است  دوره ی آل بویه به بعد دیده نمی ش
ــت. به طور کلی  ــته اس ــهر بعد از این تاریخ حیاتی نداش که این ش
می توان گفت که مورخین و جغرافیدانان از محدوده ای که درهشهر 
ــده است با نام »مهرجان قذق« و »مهرجان  امروزی در آن واقع  ش
گدک« و گاه با نام »ماسپذان« و باالخره »سیمره« که در مواردی 
اند )لک پور، 1389: 12(. جدیدترین  با امالی »صیمره« ذکر کرده
ــوی پژوهشگران، صیمره را همان شهر  تحقیقات بهعملآمده از س
ــمیه« در دوران عباسی معرفی میکنند  »ابن هبیره« و بعدها »هاش
)همان: 125( که این نام گذاری خود البته جای بررسی و دقت نظر 
ــیار دارد. بعد از اتابکان لر، حکومت درهشهر را والیان ابوقداره، از  بس
ــینخان، غالمرضا خان، و حسینقلیخان ابوقداره به دست  جمله حس
ــالیانه به حکومت مرکزی، درهشهر را  گرفتند که با پرداخت خراج س
یکی از بخش های  در اختیار داشتند. درهشهر قبل از سال 1338ش 
ــال برای مدتی جزء توابع شهرستان خرمآباد  ایالم بود که از این س
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ــد و سپس در تقسیمات جدید کشوری به یکی از شهرستان های  ش
استان ایالم تبدیل شد )ارجمندی، 1387: 25ـ 26(1.

قلعۀ پوراشرف
موقعیت جغرافیایی قلعه پوراشرف

ــتان  ــرق شهرس ــرف تقریبًا در فاصلۀ 6/4 کیلومتری ش قلعۀ پوراش
ــهر و در مسیر جادۀ شهرستان دره  شهر به شهرستان پل دختر  دره  ش
ــیخ  مکان واقع  شده  ــتای ش و فاصلۀ 2/7 کیلومتری جاده و در روس

است )نقشۀ 2(2.

ساختار فضایی- کالبدی قلعۀ پوراشرف
پالن

این بنای تک  ایوانی پالنی نزدیک به مربع دارد و مساحت آن تقریبًا 
1470 متر مربع است3 )نقشۀ 3(. ساختار معماری این بنا به  گونه ای 
است که باید برای هریک اضالع آن به لحاظ تعداد طبقات، تعریفی 
ــه طبقه  ــیاری از منابع این قلعه را بنایی س جداگانه ارائه کرد. در بس
ــدی، 1385: 204(. این در صورتی  ــان کرده  اند )مالزاده و محم بی
ــمالی قلعه  ــت که اضالع جنوبی و غربی قلعه یک  طبقه، ضلع ش اس
دوطبقه، و ضلع شرقی قلعه را می  توان دوطبقه و یا به  احتمال بسیار 
ــه طبقه در نظر گرفت. ابعاد حیاط قلعه تقریبًا 19/30 در  ضعیف س

 )google earth :نقشۀ 2: موقعيت جغرافيایی قلعۀ پوراشرف )مأخذ

19/80 متر است. درون حیاط حوضی آجری به شکل مربع و محیط 
در طرحی تزئینی شبیه گل چهارپر وجود دارد. آب مورد نیاز قلعه از 
ــد و پس عبور از ضلع جنوبی قلعه  ــیخ  مکان تأمین می  ش رودخانۀ ش
در حوض سرازیر می  شد و آنگاه از زیر دیوار شمالی عبور می  کرد و 

از قلعه خارج می  شد.

بناهای ضلع شمالی قلعه
ــده  ــمالی قلعه به اصطبل اختصاص داده ش بیش  ترین پهنۀ ضلع ش
ــمت نیز در ادامۀ اصطبل ضلع غربی قلعه و با همان  است. این قس
ــه معبر با طاق  های هاللی جهت  ــاخته شده و دارای س تزئینات س
ــن درگاه  ها که امروزه به دالیلی  ــت. ای ورود و خروج چهارپایان اس
نامعلوم بسته شده  اند، در ضلع شمالی به سمت غرب قلعه واقع شده 
ــمال غربی، به دلیل اینکه   اند. در این میان درگاه نزدیک به برج ش
ــده،  ــل ضلع غربی قلعه نیز در نظر گرفته ش ــه عنوان معبر اصطب ب
ــبت به سایر  ابعاد بزرگ  تری )عرض 3/15 در 3/25 متر ارتفاع( نس
درگاه  های ورودی )عرض 1 متر در  2/25 متر ارتفاع( دارد )تصویر 
ــمالی آن واقع شده است )بخش  ــردر ورودی قلعه در ضلع ش 1(. س
شمارۀ 1 در نقشۀ 3(. این درگاه به عرض 1/75 متر و ارتفاع 2/40 
ــده و به گفته ساکنان محل  متر درون یک طاق گهواره  ای تعبیه ش

دارای دری چوبی بوده است.
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ــد در چوبی قلعۀ  ــه همانن ــات میدانی، در قلع ــق مطالع ــر طب      ب
میرغالم هاشمی4، از جنس چوب و دولنگه و گل میخ  کوبی  شده بود 
ــت که به جهت جلوگیری از قرار گرفتن در  و کوبه هایی فلزی داش
ــتقیم نورخورشید و نفوذ رطوبت، در داخل طاق- معرض تابش مس
ــده بود.  ــبی از لبۀ خارجی آن تعبیه ش نماهای درگاه به فاصلۀ مناس
از سویی دیگر چنین تدبیری باعث می  شد مراجعه کنندگان از آفتاب 
ــکوهایی  ــند. در دو طرف ورودی این درگاه، س و باران در امان باش
)پاخوره( برای استراحت و نشستن مراجعان ساخته بودند )تصویر 2(.
ــمت شرق، نویسندگان  ــمالی قلعه به س     در ادامۀ بناهای ضلع ش
متوجه آثاری از پایه  های اتاق  هایی متصل به دیوارۀ اصلی بنا شدند. 
ــان 1/40 در 2/30 تا  ــه اتاق اند که ابعادش ــامل س این خرابه  ها ش

نقشۀ 3: پالن قلعۀ پوراشرف )برداشت و ترسيم از: شریفی  نيا و ميرزایی مقدم(.

ــات میدانی این اتاق  ها  ــت. با توجه به مطالع ــر )متغیر( اس 2/70 مت
ــه روزگاری  ــان و بازاریانی بوده ک ــب دالکان و کفاش ــل کس مح
ــکان جای داده بود. 5 با  ــرف آن ها را در این م صیدمحمدخان پوراش
ورود به داخل قلعه به فضایی مستطیل  شکل به ابعاد 2/30 در 7/20 
ــه قسمت تقسیم  ــیم که ورودی را به س ــتی قلعه( می  رس متر )هش
ــت یعنی اصطبل، یک قسمت  ــمت به سمت راس می کند. یک قس
ــمتی دیگر به وسیلۀ راه  پله  ای به بناهای  منتهی به حیاط قلعه و قس
ــر روی دیوار های  ــود. ب ــمالی قلعه منتهی می  ش طبقۀ دوم ضلع ش
کناری درِ ورودی قلعه، سوراخ  هایی جهت نصِب دِر قلعه و یا محلی 
برای جای دادن تیرهای چوبی جهت بستن و محکم کردن در قلعه 

در مواقع حساس نظامی مشاهده شد.
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تصویر 1: نمای شمالی قلعه )عكس از: نگارندگان(

ــفاهی، طبقۀ دوم ضلع شمالی قلعه،  ــاس مصاحبه  های ش بر اس
ــود )تصویر 3(.  ــرف ب ــل زندگی خانوادۀ صیدمحمدخان پوراش مح
ــمال غربی و  ــکونت خان از هر دو طرف منتهی به برج  ش محل س
شمال شرقی است. این قسمت ترکیبی است از اتاق  های مستطیلی 
ــه پنجره  )به  ــش دارای در  ها و س ــو در تو. این بخ ــکل ت و مربع  ش
ــیار  عرض 1/30 و ارتفاع 2/28 متر( با قوس هاللی و به  احتمال بس
ــده از چوب است که چشم  انداز بسیار زیبایش کشتزارهای  ساخته ش

ــرقی این طبقه به فاصلۀ دو  ــت. در منتهی  الیه ش ــمالی روستا اس ش
اتاق از اتاق سردر ورودی قلعه به ابعاد 2/85 در 6/10 متر، برجکی 
ــاخته  ــت بام طبقۀ دوم با تعدادی تیرکش س جهت رفت وآمد به پش

شده است.

بناهای ضلع شرقی قلعه
ــمت از بنا که به احتمال بسیار بخشی از آن سه  طبقه بوده،  این قس
ــدان، بخش اداری و  ــی چون چاه آب، زن ــای مختلف دارای بخش  ه
ــفانه هیچ آثاری از طبقۀ سوم  ــپزخانۀ قلعه است. متأس راه  پله، و آش
ــمال شرقی قلعه( باقی  این ضلع )به جز دیواره ای متصل به برج ش

نمانده است )تصویر 4(.
ــخص شده است، در  ــمارۀ 3 مش      چاه آب که بر روی پالن با ش

تصویر 2. نمایی از ورودی قلعۀ پوراشرف )عكس از: نگارندگان(.

تصویر 3: نمایی از فضای داخلی قسمت مسكونی قلعه پوراشرف 
)عكس از: نگارندگان(.

تصویر 4: نمایی از ضلع شرقی قلعه پوراشرف 
)عكس از: نگارندگان(.
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ــرقی قلعه و متصل به یک اتاق در زیر برج نظامی  ــۀ شمال ش گوش
ــرقی و نیز متصل به بخش زندان و مرکز اداری  ــمال ش ــۀ ش گوش
ــاخت چاه آب در  ــت. س ــماره  های 4 و 5 بر روی پالن( اس قلعه )ش
ــالع از تدابیر نظامی  ــی جهت تأمین آب ق ــرایط جنگ تنگناهای ش
بسیار مهم در حفظ امنیت نظامی قالع بوده است. بنا بر گفتۀ اهالی 
ــمارۀ 4 بر  منطقه، زیرزمین این بخش به ابعاد 3 در 10/70 متر )ش

روی پالن( زندان قلعه بوده است )تصویر 5(. 
ــد با توجه به وجه نظامی مسکونی این قلعه، این  به نظر می  رس
ــده باشد؛  ــتگاه موقت در نظر گرفته  ش بخش به  عنوان یک بازداش
ــاه آب، تزئینات  ــمت از طریق پلکانی به چ ــه راه یابی این قس چراک
ــکل آن و هوای بسیار خنک آن در فصل تابستان به علت  طاقی  ش
وجود چاه آب، سیمایی متفاوت نسبت به یک سیاه چال نظامی را به 
ــد. این بخش دارای تزئیناتی همچون طاق  های  ذهن متبادر می  کن

جناغی، بخاری دیواری و طاقچه  هایی با قوس هاللی است.
متأسفانه قسمت اداری این ضلع )بخش شمارۀ 5 بر روی پالن( 
از بین رفته است و فقط آثاری از طاقچه  های هاللی  شکل باقی مانده 
است. راه  دست یابی به طبقات باالی این قسمت از طریق راه  پله  ای 
ــمارۀ 6 بر روی پالن(.  ــت )بخش ش متصل به دیوار آن ممکن اس

ــمارۀ 7 بر  ــپزخانۀ قلعه قرار دارد )بخش ش ــار این راه  پله، آش  در کن
ــرقی قلعه  ــتقیمًا به برج زاویۀ جنوب ش روی پالن(. این بخش مس

راه دارد. 

بناهای ضلع جنوبی قلعه
ــمارۀ 9 بر روی پالن( به عرض 2/73 متر،  تنها ایوان بنا )بخش ش
ــده  ارتفاع 3/30 متر و عمق 4/10 متر در ضلع جنوبی قلعه واقع  ش
ــت )تصویر 6(. ایوان با طاق  های هاللی )گهواره  ای(، در دو ضلع  اس
ــواره  ای و یک بخاری دیواری  ــود دارای طاقچه  هایی با طاق گه خ
است. درگاه  های ایجادشده در اضالع کناری ایوان به عرض 1/32 
ــه اتاق  های مجاور ایوان را  ــی ب متر و ارتفاع 2/52 متر، راه دسترس

فراهم می  کنند )تصویر 7(.
ــی قلعه )بخش  های   ــه ایوان ضلع جنوب ــته ب ــای پیوس         فضاه
ــکل طویلی به ابعاد،  ــالن(، اتاق  هایی مستطیل  ش ــمارۀ 8 روی پ ش
3/20 در 8/10 متر است که با هم قرینه اند. هر دو اتاق سه درگاه 
به عرض 1 متر و ارتفاع 2/40 متر دارند و تویزۀ آن ها مبتنی بر طاق 
ــت. در دیوارهای اتاق  های کناری ایوان، طاقچه  هایی با  جناغی اس
ــده است )اتاق ضلع شرقی 8 طاقچه و اتاق  طاق گهواره  ای تعبیه ش

تصاویر 5: نمایی از ورودی، فضای داخلی زیرمين قلعه، درگاه متصل به 
تصویر 6: ایوان قلعه پوراشرف )عكس از: نگارندگان(. چاه آب )عكس از: نگارندگان(.

74



ــکل بخش جنوب غربی بنا،  ضلع غربی 7 طاقچه(. اتاق مستطیل  ش
با عبور از درگاهی با طاق گهواره  ای، متصل به اتاق مشخص شده با 
عدد شمارۀ 10 در روی پالن است. اتاق شمارۀ 10، ارتباط مستقیم 
ــه دارد و آن را می  توان اتاق  ــرج نظامی زاویۀ جنوب غربی قلع با ب

نگهبانی یا محل استراحت نگهبانان قلعه پنداشت.
ــه دیوار  ــرقی، متصل ب ــع جنوب ش ــکل ضل ــاق مستطیل  ش ات
ــرقی این اتاق، 3 انبار به  ــت. در انتهای دیوار ش ــپزخانۀ قلعه اس آش
ــانتی  متر و  ــانتی  متر و عمق 48 س ــر، ارتفاع 65 س ــول 3/20 مت ط
عرض 92 تا 94 سانتی  متر جهت ذخیرۀ حبوبات قلعه دیده می  شود. 
ــکوهایی در اتاق وجود دارد؛ هر کدام از این سکوها سوراخ  هایی  س
ــفیدان این منطقه،  ــود دارد. به عقیدۀ ریش س ــمت زیرین خ در قس
ــد تَپوهای بزرگ گلین،  ــن محل مکان ذخیرۀ حبوبات قلعه، مانن ای
است. سوراخ  های تعبیه  شده به نوعی تدبیری جهت کنترل بر میزان 

مصرف ساکنان قلعه و محل خروج محتویات آن ها بود )تصویر 8(.
 ضلع جنوبی قلعه، از آنجا که روی سکویی ساخته شده، نسبت 
به سایر اضالع بلندتر است. این امر را می  توان هم تالشی در جهت 
ــین  تر کردن این قسمت از قلعه و هم ایجاد راه آبی جهت  خوش  نش
ــیخ  مکان ـ که از زیر دیوار ضلع  ــرازیر شدن آب رودخانه ش بهتر س

جنوبی عبور داده  شده بود ـ به داخل حوض قلعه در نظر گرفت.

بناهای ضلع غربی قلعه

این قسمت از قلعه بر روی پالن با اعداد 11، 12 و 13مشخص  شده 
 است. اتاق شمارۀ 11 اتاقی با ورودی تنگ، مزین به طاقچه  هایی با 
طاق  های هاللی، بخاری دیواری و متصل به اتاق شمارۀ 10 است؛ 
ــا برجک نظامی دارد. بنابراین این  ــتقیم ب یعنی اتاقی که ارتباط مس
ــکان نگهبانان و یا محلی برای  اتاق تنگ می  تواند محلی جهت اس

نگهداری وسایل و ادوات نظامی قلعه بوده باشد )تصویر 9(.
ــمت ورودی آن سه پله ساخته  شده،  ــمارۀ 12 که در قس اتاق ش
ــتراح قلعه است. البته این قسمت دقیقٌا در زیر برج پنجم  امروزه مس
قلعه قرار دارد که بعدها به قلعه اضافه شده است و نگارندگان در پی 
ــده بر روی  بازدید میدانی از این مکان متوجه تیرکش  های ایجاد ش

تصویر 7: اتاق  های مستطيل  شكل و ایوان ضلع جنوبی قلعه پوراشرف
)عكس از: نگارندگان(.

تصویر 8: محل ذخيرة حبوبات اتاق  مستطيل شكل ضلع جنوبی  شرقی قلعۀ 
پوراشرف که متصل به آشپزخانه قلعه است )عكس از: نگارندگان(.

تصویر 9: نمایی از بخش  های مختلف ضلع غربی قلعۀ پوراشرف 
)عكس از : نگارندگان(.
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ــدند. بنابراین ممکن است این قسمت  ــتراح ش دیوار ضلع غربی مس
ــد. بیش ترین گسترۀ ضلع  در مواقع نظامی کاربردی دوگانه بوده باش
ــمالی قلعۀ پوراشرف به اصطبل قلعه اختصاص داده شده  غربی و ش
ــل ضلع غربی 3/23  ــر روی پالن(. ابعاد اصطب ــت )بخش 13 ب اس
ــا طاق  های گهواره  ای  ــت. در نمای داخلی آن ب ــر اس در 16/20 مت
ــقف آن مسطح است.  ــم می  خورد و س و طاقچه  های هاللی به چش
ــقف و بدنۀ این  ــوراخ  هایی روی س جهت نورگیری بهتر اصطبل، س
ــمال غربی اصطبل، درگاه  ــده است. انتهای زاویۀ ش مکان تعبیه  ش
ــه  روی آن، درگاهی  ــمال غربی قلعه و روب ورودی به داخل برج ش

جهت ورود به حیاط قلعه است.
ــه راه  پله  های  ــرف می  توان ب ــر عناصر اصلی قلعۀ پوراش از دیگ
ــرقی و راه پله های  ــمال غربی، جنوب ش ــمال شرقی، ش زوایای ش
ــاره کرد که راه  دست یابی به طبقات باال و  ــت  بام اش موجود در پش

پشت بام قلعه را فراهم می  ساخته  اند.

برج  های نظامی قلعۀ پوراشرف
از شاخص  های مهم معماری قلعۀ پوراشرف باید به برج  های نظامی 
ــۀ بنا اشاره کرد6) تصویر 10(. این برج  ها در ضلع غربی و  چهارگوش
ــرقی قلعه به صورت سه طبقه به طرزی که از طریق  زاویۀ جنوب ش
سوراخ  هایی در وسط برج، طبقات با یکدیگر مرتبط می شدند، ساخته 
 شده  اند )تصویر 11(. این فن نظامی در برج  شمال شرقی قلعه دیده 

ــرون از اضالع اصلی بنا  ــکل که بی ــد. این برج  های دایره  ای ش نش
ــیده از تیرکش  هایی  اند که با دقت  ــر پوش ــده  اند، سراس ساخته  ش
ــداری  ــم نظامی جهت پاس ــر در محل قرارگیری آن ها، نهایت ش نظ
ــود. یکی از نکات  ــاکنین قلعه به ذهن متبادر می  ش و مراقبت از س
ــد، اضافه نمودن  ــی بودن این بنا می  افزای ــی که بر وجه نظام مهم
ــکونی  ــت. قرارگیری اماکن مس برجی در ضلع غربی بنای قلعه اس
ــمالی و شرقی، اضافه نمودن برجی دیگر در ضلع غربی  در ضلع ش
ــب بااهمیت مسئله امنیت و  ــان بر این دارد که معمار متناس بنا، نش
ــرایط ویژۀ نظامی یعنی اهمیت دادن به ضلع غربی  ــب با ش متناس

قلعه عمل کرده است.
ــرف در نمای بیرونی     یکی دیگر از یافته  های معماری قلعۀ پوراش
ــت که چوب  هایی در  ــرقی قلعه، سوراخ  هایی اس اضالع غربی و ش
ــد جای بستن لگام  ــده است، و به نظر می  رس ــتقر ش درون آن ها مس
ــد )طلوع و غروب  ــاکنان قلعه و یا میهمانان آن ها باش چهارپایان س
ــب با حرکت  ــات مختلف بنا متناس ــایه در جه ــید و ایجاد س خورش
ــبی برای نگهداری موقت چهارپایان  ــیار مناس ــید، مکان بس خورش

است()تصویر 12(.
     ساخت اصطبل در فضای داخلی قلعه  و ایجاد چنین مکان  هایی 
ــئله است که در مواقعی که  ــان  دهندۀ این مس در بیرون از قلعه، نش
ــت، وجه سکونتی  درگیری  های نظامی و تنش  های آن فرو می  نشس
ــان می  داد و  ــتر نش ــبت به کاربرد نظامی آن خود را بیش  ــه، نس قلع

تصاویر 11: سوراخ  هایی جهت ارتباط طبقات برج  ها تصویر 10: نمایی از برج  های نظامی قلعۀ پوراشرف، ضلع غربی )عكس از: نگارندگان(.
با یكدیگر )عكس از: نگارندگان(.
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محدودیت  های اسکان ساکنان قلعه رفع می  شد. 
ــق مطالعات به  عمل - ــت. بر طب ــرف تخت اس ــام قلعۀ پوراش      ب
ــه پایه  های بنا انتقال  ــنگینی بنا از دو طریق ب ــده، بار وارده و س آم
ــود. طاق  های هاللی و جناغی درون فضاهای معماری،  داده می  ش
ــد. بار  ــخیص داده ش ــیر انتقال نیرو بنا به پی  ها تش ــن مس مهم  تری
ــزی طاق  های جناغی و  ــمت تی ــنگینی بنا با وارد آمدن به قس و س
ــپس به پی  مرکز طاق های هاللی به جرز ها و پاطاق  ها منتقل و س
ــی به مراتب بیش  تر از دیگر  ــا انتقال می  یابد. مقاومت طاق جناق بن
ــیدی،1382: 143(. بنابراین چنین عناصری در  طاق  هاست. )زمرش

ساخت بناهای مورد مطالعه را می  توان عناصری با دو وجهۀ تزئینی 
و ایستایی در نظر گرفت. 

تزئیناتمعم�اریومصالحبكاررفتهدرس�اختقلعۀ
پوراشرف

ــنگ  های تراشیده و  ــر ف، قلوه  س مصالح اصلی معماری قلعۀ پوراش
ــت. در تزئین بنا، آنچه که بیش تر از همه  ــیده و مالت گچ اس نتراش
ــی )گهواره  ای( و  ــا و طاق نماهای هالل ــم می  خورد، طاق  ه به چش
ــت که در توصیف فضای داخلی اتاق  ها به آن  طاق  های جناغی اس
پرداختیم. در نمای داخلی دیوارهای حیاط قلعه، طاق  های گهواره ای 
ــرا درآمده )تصویر 13( که  ــتطیلی )نغول( به اج درون قاب  های مس
در برخی قسمت  ها ضلع فوقانی این قاب  ها مزین به تزئینات مثلثی 

آجری )تزئینات دندان  موشی( است )تصویر 14(.
ــر در زمینۀ اجرای  ــاری این بنا، بیش  ت ــری آجر در معم    به  کارگی
ــر در ورودی قلعه به - ــر در س ــترین حجم آج ــت. بیش  تزئینات اس
ــت. ابعاد آجرها  4× 10 × 20 سانتی  متر است. با استناد  کاررفته اس
ــتان، ورودی این  ــد ایزدپناه در کتاب تاریخ لرس ــه گفته های حمی ب
ــمت  ــت. معمار در این قس بنا محیط در درون یک فضای آجری اس
ــیله آجر و مالت گچ، با ایجاد قاب  های مستطیل شکلی  تنها به وس

تصاویر 12: محل بستن چهارپایان در ضلع غربی قلعه )عكس از: نگارندگان(.

تصویر 13: نمایی از طاق  های گهواره  ای درون 
قاب  های مستطيل  شكل قلعه )عكس از: نگارندگان(.

تصویر 14: تزئينات دندانه موشي آجري در قلعه پوراشرف )عكس از: نگارندگان(.

محدودیتهای اسکان ساکنان قلعه رفع میشد. 
ــق مطالعات بهعمل - ــت. بر طب ــرف تخت اس ــام قلعۀ پوراش  ب
ــه پایههای بنا انتقال  ــنگینی بنا از دو طریق ب ــده، بار وارده و س آم
ــود. طاقهای هاللی و جناغی درون فضاهای معماری،  داده میش
ــد. بار  ــخیص داده ش ــیر انتقال نیرو بنا به پیها تش ــن مس مهمتری
ــزی طاقهای جناغی و  ــمت تی ــنگینی بنا با وارد آمدن به قس و س
ــپس به پی  مرکز طاق های هاللی به جرز ها و پاطاقها منتقل و س
ــی به مراتب بیشتر از دیگر  ــا انتقال مییابد. مقاومت طاق جناق بن
ــیدی،1382: 143(. بنابراین چنین عناصری در  طاقهاست. )زمرش

ساخت بناهای مورد مطالعه را میتوان عناصری با دو وجهۀ تزئینی 
و ایستایی در نظر گرفت. 

تزئینات معم�اری و مصالح بكار رفته در س�اخت قلعۀ 
پوراشرف

ــنگهای تراشیده و  ــر ف، قلوهس مصالح اصلی معماری قلعۀ پوراش
ــت. در تزئین بنا، آنچه که بیش تر از همه  ــیده و مالت گچ اس نتراش
ــی )گهوارهای( و  ــا و طاق نماهای هالل ــم میخورد، طاقه به چش
ــت که در توصیف فضای داخلی اتاقها به آن  طاقهای جناغی اس
پرداختیم. در نمای داخلی دیوارهای حیاط قلعه، طاقهای گهواره ای 
ــرا درآمده )تصویر 13( که  ــتطیلی )نغول( به اج درون قابهای مس
در برخی قسمتها ضلع فوقانی این قابها مزین به تزئینات مثلثی 

آجری )تزئینات دندانموشی( است )تصویر 14(.
ــر در زمینۀ اجرای  ــاری این بنا، بیشت ــری آجر در معم بهکارگی
ــر در ورودی قلعه به - ــر در س ــترین حجم آج ــت. بیش تزئینات اس
× 20 سانتیمتر است. با استناد  10 ×4 ــت. ابعاد آجرها  کاررفته اس
ــتان، ورودی این  ــد ایزدپناه در کتاب تاریخ لرس ــه گفته های حمی ب
ــمت  ــت. معمار در این قس بنا محیط در درون یک فضای آجری اس
ــیله آجر و مالت گچ، با ایجاد قابهای مستطیل شکلی  تنها به وس

تصاویر 12: محل بستن چهارپایان در ضلع غربی قلعه )عكس از: نگارندگان(.

تصویر 13: نمایی از طاقهای گهوارهای درون 
قابهای مستطيلشكل قلعه )عكس از: نگارندگان(.

تصویر 14: تزئينات مثلثی شكل با آجر قلعه پوراشرف )عكس از: نگارندگان(.
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ــری تعبیه کرده و نیز با  ــه در درون آن ها طاق نماهایی آج )نغول( ک
احداث اتاقکی با ستون  های آجری در باالی ورودی قلعه که دارای 
ــت، به نوعی یکنواختی فضای معماری قلعه  ستون  هایی آجری اس
ــردر ورودی قلعه تشخص بخشیده است  را شکسته و به قسمت س

)تصویر 15(.
ــه کاربرد گچ برای  ــی این بنا می  توان ب ــح تزئین ــر مصال      از دیگ
ــطح کردن دیوارهای ضخیم قلوه سنگی اشاره کرد. این پوشش  مس
ــت و در بخش مسکونی قلعه عالئمی )شواهد  گچی بدون نقش اس
ــود. کنگره  های لبۀ  ــی( از کاربرد رنگ بر روی آن دیده می  ش اندک
ــردی و تزئینی در  ــه را نیز می  توان عنصری کارب ــمالی قلع دیوار ش

نظر گرفت.
ــت  ــی قلعه کتیبۀ درگاه ورودی آن اس ــر تزئین ــن عنص      مهم  تری
ــده و در  ــنگی حجاری ش ــر 16(. این کتیبه بر روی قطعه  س )تصوی
درون یک قاب گچی با طاق هاللی مستقر شده و مزین به اشعاری 
به خط نستعلیق با متن زیر است )متأسفانه آسیب  دیدگی مصرع  های 
ــگران در تعیین  ــتباهاتی برای پژوهش پایانی کتیبه، باعث ایجاد اش
ــده که در ادامه به آن می  پردازیم. اصل این کتیبه در  تاریخ  قلعه ش

کتاب تاریخ لرستان درج شده است )تصویر 17(. 
بد زدیرکـونـد شخـصی با وقــار 

مير تيمــور خان رئيس آن دیار
چون فخامت بود، ميـر مـرشدش             

صيـدمحمـــدخان پورارشدش
او بگلزار جـنان چـون  بار بـست      

ارجمند خویش بر جایش نشست

شاه احـمد خـسرو ایـران پناه                
دو لقــب بخشـــيد او را از عـطا

در نخستين ، بر وزارت شد شعار          
اشـــرفش فــرمود بر کل عـشار

سال ایالن ئيل بد  اندر جـلٌی           
غــــره مـــــاه ربٍيـــع االولــی

هم بنای قلعه و هم طـرح  باغ      
کرد اتمـامش  به شش مه  با  دماغ

کاخ ، باغی دلگشا بهـتر زگنج   
شد تمام در الف و سيصد سی و پنج

بارالها بانــی این کـاخ بــاغ                  
دودمــانش برفروغند چون چراغ

1335
)مأخذ:  ایزدپناه، 1363: 496-495(.

بناهای وابسته به قلعۀ پوراشرف تصویر 15: نمایی از ورودی قلعه پوراشرف )مأخذ: ایزدپناه، 1363: 539(.

تصویر 16: کتيبه ورودی قلعه )عكس از: نگارندگان(. 
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حمام
ــا پالن مربع و با زیر بنایی  ــری دیوار غربی قلعه، حمامی ب در 8 مت
ــده  ــاکنین قلعه ساخته ش ــتفاده س تقریبی 99.5 مترمربع، جهت اس
است )تصویر 18(. ساختار معماری حمام  پوراشرف هم چون ساختار 
ــه بخش بینه و میان  در و  معماری حمام  های دیگر نقاط ایران، از س
ــت)تصویر 19(. بخش اول ساختار حمام  ــکیل شده اس گرم خانه تش
ــود که  ــوب می  ش پس از عبور از فضای ورودی آن بینۀ حمام محس
رخت کن حمام است. با عبور از درگاهی وارد بخش میان  در حمام با 
ــویم که بخش  هایی چون مستراح حمام در این  ابعادی بزرگ تر می  ش
ــاختار فضایی حمام پوراشرف،  ــمت قرار دارند. بخش انتهایی س قس
ــون مخزن آب گرم،  ــام با بخش  هایی متعددی همچ گرم خانۀ حم
مخزن آب سرد و سیستم گرمادهی حمام و فضاهای شستشو است. 
ــنگ و مالت گچ است. پوشش بنا  ــاختمانی حمام، قلوه  س مصالح س
ــدود گچ و خاک و  ــیده با ان ــت. نمای خارجی حمام پوش گنبدی اس
ــچ و دارای تزئیناتی همچون  ــا اندود گ ــیده ب نمای داخلی آن پوش

طاقچه  ها و بخاری  های دیواری و سقفی مّزین به طاق هاللی است. 
ــام در خارج از  ــاختن حم ــر طبق مطالعات میدانی، دلیل اصلی س ب
اضالع اصلی قلعه، تالش صید محمدخان پوراشرف جهت بهره  مند 

کردن مردم روستا از حمام بوده است )تصویر 13(7.

تحلیلی بر ساختار فضایی- کالبدی  قلعۀ پوراشرف بر 
اساس مطالعات معماری و تاریخی

بر طبق منابع، صیدمحمدخان پوراشرف بنایان و معماران چیره دستی 
را از کرمانشاه و دزفول مأمور ساخت چنین بنایی کرد )میر، 1387: 
ــاخت چنین  ــده، ضرورت س 18(. بر طبق مطالعات تاریخی انجام  ش
ــی و نظامی بوده  ــتان دره  شهر یک ضرورت سیاس اثری در شهرس
ــت. در ابتدا میرصیدمحمدخان همانند سایر افراد طوایف زندگی  اس
ــتان  ها در دامنۀ کبیرکوه، دهانه  ها و  ــته و در تابس ــینی داش چادرنش
ــر می  برده است )همان، 17( ــیکان و شیخ  مکان به س تنگه  های س

)تصویر 20(. 
     میرصیدمحمدخان، بر طبق کتیبۀ درگاه ورودی قلعۀ پوراشرف 
در سال 1335ق به ساخت نخستین بنای خان  نشین و یا به عبارتی 
ــهر اقدام می  کند. مروری  ــتان دره  ش دارالعماره  ای حکومتی شهرس
ــان گویای نیاز مبرم  ــوادث و اتفاقات زندگی میرصیدمحمدخ بر ح
ــکان در  ــینی و اس ــرای دوری او از زندگی کوچ  نش ــروری او ب و ض
ــت. سال  های 1295ش به بعد  یک مکان و  منطقۀ امن نظامی اس
ــو  ــرآغازی بر درگیری  ها و زد و خوردهای بین طوایف از یک س س
ــتی  ــتاد مرکزی نیروی نظامی دولت به سرپرس ــای س و درگیری  ه
امیراحمدی در منطقۀ لرستان از سوی دیگر است )همان، 19ـ 22؛ 
رزم  آرا، 1320: 6ـ 36؛ والي زاده معجزی، 1380: 107ـ 119(. منابع 
ــتگی سیاسی و نظامی میرصیدمحمدخان  تاریخی حکایت از برجس
ــزی، 1380: 791-  ــن دوران دارند )والي زاده معج ــرف در ای پوراش
371(. شاید یکی از عللی که باعث شد میرصیدمحمدخان پوراشرف 
ــتای أرمو منصرف  ــاخت بنایی در روس ــم خود مبنی بر س از تصمی
ــتای شیخ  مکان را برای سکونت برگزیند، تدبیری است  شود و روس
ــی و نظامی و  ــب مقتضیات سیاس ــاخت بر حس که او را وادار می  س
ــکونت کند.  ــک تعجیل نظامی، بنایی قدیم  تر را مرمت و قابل س ی
ــاس مصاحبه با اهالی بومی منطقه، صیدمحمدخان پوراشرف  بر اس
ــتای أرمو بنایی نیم  کاره را  ــاخت قلعۀ شیخ  مکان در روس قبل از س

تصویر 17: تصویری از کتيبۀ قلعه پوراشرف )مأخذ: ایزدپناه، 1363: 540(.
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ــتای  ــل نامعلوم رها می  کند و در روس ــود که آن را به عل ــاخته ب س
ــیخ  مکان در دامنه  های کبیرکوه، بنایی دیگر می  سازد.8 عالوه بر  ش
ــه و بلند، تیرکش  ها، اصطبل درون قلعه، چاه  برج و باروها چندطبق
ــکان و استقرار نظامیان،  ــت گاه موقت، محل اس آب، زندان یا بازداش
ــانه  هایی بر  ــرۀ مواد غذایی آن، نش ــش اداری قلعه، محل ذخی بخ
ــاخت این بناست. توجه به امورات مردم محلی  رویکرد نظامی در س
ــاخت حمام در بیرون از فضای قلعه، جمع آوری دالکان  همچون س
ــان و... در ورودی قلعه، اسکان دادن خانواده خود در درون  و کفاش
ــکونی و مردمی قلعه است. بنابراین قلعه پوراشرف  قلعه از وجوه مس
ــد از جملۀ قالع ایران در نظر گرفت که وجه نظامی آن غالب  را بای
ــی و اجتماعی  ــت. با توجه به  نفوذ سیاس ــکونتی آن اس بر وجه س
ــخص صیدمحمدخان  پوراشرف، اهمیت قلعۀ پوراشرف به لحاظ  ش
نظامی، و قرارگیری اماکن خرید و فروش در نزدیکی قلعه، می  توان 
ــرف را هستۀ مرکزی روستای شیخ  مکان در نظر گرفت  قلعۀ پوراش

)تصویر 21(.
     بر اساس مطالعات صورت  گرفته، قلعۀ پوراشرف، قلعۀ حاکم نشین 
محلی است. ضرورت  های نظامی باعث شده دیوارهای اضالع اصلی 
ــیار بلند و صعب العبور، برج  های نظامی با تیرکش  های بسیار،  بنا بس
ــع غربی به همدیگر نزدیک تر و با دقت نظر  و برج  های مدور در ضل

بیش تری بنا شوند. انتخاب  قلعه  به مثابه  محل  اصلی سکونت، ناشی  
ــت که در این  از  عدم امنیت  منطقه  و  جنگ  ها  و  خونریزی  هایی اس
ــت. بر اساس مطالعات تاریخی، ساخت چنین  منطقه رخ می  داده اس
قلعه  ای در این برهه از تاریخ توسط صیدمحمدخان پوراشرف که از 

نقشۀ 4:  پالن حمام پوراشرف )ترسيم از:  نگارندگان(.

تصویر 18: موقعيت حمام پوراشرف نسبت به قلعۀ پوراشرف )عكس از:نگارندگان(.

ــاه قاجار لقب معروف اشرف العشایر را دریافت کرده، امری  احمدش
ــال  های قبل از 1303ش )سال مرگ  ضروری و مهم بوده است. س
ــال  های درگیری و  ــرف برابر با 1342ق( س ــان پوراش صیدمحمدخ
یاغی گری در منطقۀ پشت کوه محسوب می  شود.9 میرصیدمحمدخان 
ــد )والي زاده  ــت کوه خطاب می  ش ــایر که وزیر والی پش ــرف العش اش
ــداث قلعۀ  ــل اح ــیخ  مکان مح ــۀ ش ــزی، 1380: 655( و تنگ معج
ــیار در این دوران بوده  ــاهد درگیری  های نظامی بس ــرف،  ش پوراش
است.10 از سویی دیگر  قابلیت  های دیگر همچون آب  و هوای بسیار 
ــب، عبور رودخانه  ای عظیم )در گذشته( و قرارگیری در دامنۀ  مناس
ــتای شیخ  مکان برای اسکان  کبیرکوه را باید از جملۀ امتیازات روس

شخص حکمران نسبت به روستای أرمو به حساب آورد. 
ــخ آن همچنان با ابهام مواجه است  ــؤاالتی که پاس  یکی از س
ساخت قلعۀ شیخ مکان بر طبق متن کتیبۀ ورودی بنا است. مراجعات 
ــتا و بزرگان منطقۀ صیمره، حکایت از  ــاکنان این روس میدانی به س
ــط صیدمحمدخان  ــش ماه توس ــت که چنین امری در ش این داش
ــندگان، این مسئله نیازمند دقت  ــت. به نظر نویس صورت گرفته اس
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تصویر 20: نمایی از موقعيت بنای قلعۀ پوراشرف در روستای شيخ  مكان )عكس از: نگارندگان(.

تصویر 19: ميرصيدمحمدخان پوراشرف)مأخذ: مير، 1387: 126(. 

ــت چرا که ضرورت نظامی و ناآرامی  های منطقه  ــتری اس نظر بیش 
ــاز عظیمی را در  ــر طبق مطالعات تاریخی، اجازۀ چنین ساخت وس ب
ــت و میرصیدمحمدخان پوراشرف  ــش ماه ممکن نمی  ساخته اس ش
ــازی بنای قلعۀ شیخ مکان که  ــاید در شش ماه به مرمت و بازس ش
ــته باقی مانده بود، پرداخته باشد. در این باره حمید ایزدپناه  از گذش
در کتاب  تاریخ لرستان، سال 1335ق را سال تعمیر و مرمت قلعه، 
ــط میرتیمورخان پدر میرصیدمحمد خان ذکر می  کند )ایزدپناه،  توس
ــوی ایشان امروزه با  1363: 495(. باید گفت، این نتیجه  گیری از س
ــت. چراکه در متن کتیبه  ــق متن کتیبه، پذیرفتنی نیس مطالعۀ دقی
ــبت داده شده است.  دقیقًا چنین اقداماتی به میرصیدمحمدخان نس
در برخی دیگر از منابع آمده است که بنای اولیۀ قلعۀ پوراشرف شاید 
ــر، 1387: 18(. بنابراین بر  ــت )می متعلق به یک قرن قبل بوده اس
ــاس منابع مکتوب، زمان ساخت بنای پوراشرف به دوران قبل از  اس
حکومت  میرصیدمحمدخان پوراشرف بازمی  گردد. در متن کتیبۀ بنا 
ــینی میرصیدمحمدخان فرزند میرتیمورخان مطرح  هم مبحث جانش
ــاخت بنای قلعۀ  ــاس کتیبۀ ورودی بنا، زمان س ــت. بر اس شده اس

تصویر 20: نمایی از موقعيت بنای قلعۀ پوراشرف در روستای شيخمكان )عكس از: نگارندگان(.

تصویر 19: ميرصيدمحمدخان پوراشرف)مأخذ: مير، 1387: 126(. 

ــت چرا که ضرورت نظامی و ناآرامیهای منطقه  ــتری اس نظر بیش
ــاز عظیمی را در  ــر طبق مطالعات تاریخی، اجازۀ چنین ساخت وس ب
ــت و میرصیدمحمدخان پوراشرف  ــش ماه ممکن نمیساخته اس ش
ــازی بنای قلعۀ شیخ مکان که  ــاید در شش ماه به مرمت و بازس ش
ــته باقی مانده بود، پرداخته باشد. در این باره حمید ایزدپناه  از گذش
تاریخ لرستان، سال 1335ق را سال تعمیر و مرمت قلعه،  در کتاب 
ــط میرتیمورخان پدر میرصیدمحمد خان ذکر میکند )ایزدپناه،  توس
ــوی ایشان امروزه با  1363: 495(. باید گفت، این نتیجهگیری از س
ــت. چراکه در متن کتیبه  ــق متن کتیبه، پذیرفتنی نیس مطالعۀ دقی
ــبت داده شده است.  دقیقًا چنین اقداماتی به میرصیدمحمدخان نس
در برخی دیگر از منابع آمده است که بنای اولیۀ قلعۀ پوراشرف شاید 
ــر، 1387: 18(. بنابراین بر  ــت )می متعلق به یک قرن قبل بوده اس
ــاس منابع مکتوب، زمان ساخت بنای پوراشرف به دوران قبل از  اس
میرصیدمحمدخان پوراشرف بازمیگردد. در متن کتیبۀ بنا  حکومت
ــینی میرصیدمحمدخان فرزند میرتیمورخان مطرح  هم مبحث جانش
ــاخت بنای قلعۀ  ــاس کتیبۀ ورودی بنا، زمان س ــت. بر اس شده اس
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ــرف سال ایالن ئیل یعنی سال مار و در تاریخ 1335ق است  پوراش
ــای پایانی کتیبۀ ورودی بنا  ــفانه به علت تخریب بخش  ه که متأس
ــاخت آن را به اشتباه 1330ق می  دانند )تصویر 11(  امروزۀ تاریخ س
ــج در نگارش آن ها بر  ــیار اعداد صفر و پن ــباهت بس دلیل این امر ش
ــنگ است. در حال حاضر با توجه به نبودن اطالعات جامع  روی س
و مکتوب در مورد زمان ساخت بنای قلعۀ پوراشرف11، باید با استناد 
ــال 1335ق(  ــده روی آن )س بر متن کتیبۀ ورودی بنا، تاریخ قیدش
ــازی قلعۀ پوراشرف توسط  ــاخت یا مرمت و بازس ــال س را باید  س
میرصیدمحمدخان پوراشرف جانشین میرتیمورخان، در نظر گرفت.  

نتیجه  گیری
ــین محلی در دورۀ قاجاریه  ــرف از جملۀ قالع حاکم نش قلعۀ پوراش
است. مطالعۀ دقیق اجزای بنا، دو کاربرد نظامی و مسکونی را برای 
بنا متصور بود که وجه نظامی آن بر وجه مسکونی آن غلبه دارد. برج 
و باروهای چندطبقه و بلند، تیرکش  ها، اصطبل درون قلعه، چاه آب، 
ــت گاه موقت، محل اسکان و استقرار نظامیان، بخش  زندان یا بازداش
ــخصه  های وجوه  ــه، و محل ذخیرۀ مواد غذایی آن از مش اداری قلع
ــم، حمام خارج قلعه،  ــکونت خانوادۀ حاک ــت و محل س نظامی بناس
ــکونی  ــخصه  های وجوه مس ــان از مش محل تجمع دالکان و کفاش
بنا محسوب می  شود. مردم  داری شخص صیدمحمدخان پوراشرف، 
ــتقیم خود قرار داده  ــوب معماری نظامی بنا را تحت تأثیر مس چارچ
ــد، به غیر از مواقع ضروری، این  ــت. بنابراین می  توان متصور ش اس
ــکونت  ــته و به عنوان محل س ــه کارکرد دفاعی و نظامی نداش قلع
ــت اما همواره  ــبات اجتماعی در منطقه بوده اس و تبیین  کنندۀ مناس
ــبت به نقش مسکونی بارز بوده است.  نقش دفاعی و امنیتی آن نس
ــاس کتیبۀ ورودی بنا، زمان ساخت بنای قلعۀ پوراشرف سال  بر اس
ــت که متأسفانه  ــال مار و در تاریخ 1335ق اس ایالن ئیل یعنی س
ــی کتیبۀ ورودی بنا، امروزۀ تاریخ  به علت تخریب بخش  های پایان
ــد. البته به  ــتباه 1330 هجری قمری می  دانن ــه اش ــاخت آن را ب س
ــن نمی  توان تاریخ 1335ق  ــت کمبود منابع تاریخی به طور یقی عل
ــاخت بنای قلعۀ پوراشرف در نظر گرفت. بنابراین چنین  را تاریخ س
ــط  ــازی نهایی این بنا توس تاریخی هم می  تواند تاریخ تعمیر و بازس
ــرف فرزند و جانشین میرتیمورخان و هم  میرصیدمحمدخان پوراش
تاریخ ساخت آن توسط میر صیمدمحمدخان پوراشرف فرض شود.

پی  نوشت  ها
1. برای اطالعات بیش تر در مورد جغرافیای تاریخی شهر صیمره نک:

ــی تحوالت  ــیمره، بررس ــرگان تا س ــوب. )1383(. »از مه ــی، ای - عباس
ــالم تا سال 350  فرهنگی و اجتماعی ناحیۀ مهرگان کدک از ورود اس

هجری قمری«. در فرهنگ ایالم، ش 19 و 18، ص 87ـ 93.
ــی  ــتان کنونی ایالم و عیالم؛ پژوهش ــین. )1360(. »اس - قره  چانلو، حس
ــذق«. در مجلۀ علمی  ــبذان و مهرجان ق ــای تاریخی ماس در جغرافی

و پژوهشی مقاالت و بررسی  ها، دفتر )ش( 36 و 35، ص 31ـ 52.
ــعید منصوری. )1391(.  ــی، محمدابراهیم و پیمان منصوری و س - زارع
»مکان  یابی ایالت  های ماسپذان و مهرجان  قذق بر اساس متون دورۀ 
ــی«. در مزدک نامه. تهران: انتشارات  اسالمی و داده  های باستان شناس

پروین استخری.
2. برخی از منابع به اشتباه این بنا را واقع در بخش بدره از توابع شهرستان 

دره  شهر ذکر کرده  اند )مالزاده و محمدی، 1385: 204(.
ــمالی این قلعه 42 متر، ضلع غربی اش 35 متر، ضلع جنوبی  اش  3. ضلع ش

37/5 متر و ضلع شرقی آن 35/5 متر است.
ــتر در مورد معماری قلعۀ میرغالم هاشمی  4. جهت کسب اطالعات بیش 

ر. ک:
ــری. )1391(. »نگاهی نو  ــریفی  نیا و ندا قنب ــاریخانی، مجید و اکبر ش س
ــا )قلعه یا  ــازندۀ بن ــمی، با توجه به عناصر س ــه قلعۀ میرغالم هاش ب
ــی، ش 2، ص 161ـ  ــرا(«. در دو فصلنامه نامۀ باستان  شناس کاروانس

.173
5. اطالعات از اسکان بازاریان در ضلع شمالی قلعه را نگارندگان با انجام 
ــزرگان منطقه، به  ــفاهی با ب ــی و مصاحبه  های ش ــی  های میدان بررس
دست آوردند. بر اساس مطالعات و اسناد تاریخی، این اتاق  ها دکاکین 
ــلمانی، کاله  مالی، نمدمالی، و زین  سازی  شیرینی پزی، چرم  سازی، س

بودند )میر، 1387: 18(. 
6. فاصلۀ برج  ها از همدیگر در ضلع شمالی 33/50 متر، در ضلع غربی 15 
ــه برج در این ضلع قرار دارد(، در ضلع جنوبی 27/50  متر و 5 متر )س

متر و در ضلع شرقی 26/40 متر است.
ــتان و نیز  ــن تصاویر کتاب تاریخ لرس ــه علت کیفیت پایی ــفانه ب 7. متأس
ــمت ورودی قلعه نمی  توان در زمینۀ تزئینات  ــیب دیدگی شدید قس آس

آجری ورودی بنا، توضیحات بیش تری را بیان کرد.
ــی با آقای محمدنعیم میر در تاریخ 4/28/  8. نگارندگان در مصاحبۀ تلفن

1394 به این مهم دست یافتند. 
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9. امروزه دیوارهای نیم  کارۀ این بنا در روستای أرمو باقی مانده است.
ــتکوه،  ــی در پش ــلطۀ وال ــدن س ــرای برچی ــدی ب ــپهبد امیراحم 10. س
ــا قوای دولتی  ــر مبنی بر همکاری ب ــای کله ــی از رؤس التزام نامه های
ــن وی میرصیدمحمدخان  ــتکوه گرفت. هم چنی ــگ با والی پش در جن
ــمت وزارت غالم رضاخان را داشت، بر ضد  رئیس ایل دیرکوند که س
ــرای براندازی حکومت غالم- ــک کرد. میرصیدمحمدخان ب او تحری
رضاخان، والی گری پشتکوه را از امیراحمدی درخواست کرده بود. وی 
ــی/ 1927میالدی که والی در منطقۀ  ــتان سال 1306 شمس در زمس
باغ  شاهی به سر می  برد، از سیمره به قصد تصرف پشتکوه حرکت کرد. 
ــود، در منطقۀ هندمینی توسط  ــتکوه ش اما قبل از آنکه بتواند وارد پش
ــید و  ــان از طوایف وفادار به والی به قتل رس تفنگ چیان طایفۀ دوس
کاری از پیش نبرد )مرادی  مقدم، 1385: 153(. برای کسب اطالعات 

بیش تر در این باره ر.ک به: 
ــتان روزگار قاجار.  ــزی ، محمدرضا. )1380(. تاریخ لرس ــي زاده معج - وال

تهران: انتشارات حروفیه، ص 107-251.
ــتان(. تهران: بی  جا،  - رزم  آرا، علی. )1320(. جغرافیای نظامی ایران )لرس

صص 6-36.
ــیار مهم در خصوص منابع  ــکالت بس ــت یکی از مش - الزم به ذکر اس
ــهر در دورۀ قاجار و سرگذشت  ــتان دره  ش تاریخی ای که تاریخ شهرس
ــت که در متن  ــن این منطقه را بیان می  کنند، حب و بغضی اس خوانی
ــط نویسندگان اعمال شده و نگارندگان این پژوهش از  این کتب توس

ورود به طرح چنین مباحثی پرهیز کرده اند.  
ــرف و سال  های بعد از او، بنای  11. بعد از مرگ میرصیدمحمدخان پوراش
ــرف دوباره محل سکونت شد. بنابراین ممکن  قلعه توسط اسد پوراش
ــان صورت گرفته  ــط ایش ــت بعدها تغییراتی نیز در بنای قلعه توس اس

باشد.

منابع
- ابن خردادبه، )1370(. المسالک الممالک. ترجمۀ دکتر حسین قره  چانلو. 
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 . ایالم  استان  در  قاجاریه  قلعه های  بررسی   .)1387( رؤیا.    ارجمندی،   -
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میراث فرهنگی )منتشرنشده(.
- اشپولر، برتولد. )1373(. تاریخ ایران در قرون نخستین اسالمی. ترجمۀ 

جواد فالطوری. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

- افشارسیستانی، ایرج. )1366(. نگاهی به ایالم. تهران: نشر هنر.
پایان  نامۀ  پوراشرف.  قلعۀ  احیای  و  مرمت   .)1385( رویا.  امیری،   -
کارشناسی رشتۀ مرمت آثار و بناهای تاریخی . استاد راهنما: دکتر احمد 
میرزا کوچک خوشنویس، دانشکدۀ معماری سورۀ اردبیل )منتشرنشده(. 
- ایزد پناه، حمید. )1363(.  آثار باستانی و تاریخی لرستان. چ2. تهران: 

انتشارات آگاه.
- درخشنده، صیدمحمد. )1390(. ایل من ایالم. ایالم: زانا.

 .)1391( منصوری.  سعید  و  منصوری  پیمان  و  محمدابراهیم  زارعی،   -
»مکان  یابی ایالت  های ماسپذان و مهرجان  قذق بر اساس متون دورۀ 
انتشارات  اسالمی و داده  های باستان شناسی«. در مزدک  نامه. تهران: 

پروین استخری.
- زارعی، محمدابراهیم و یداهلل حیدری بابا کمال. )1393(. »اهمیت  قالع  
برقراری امنیِت اجتماعی  شهداد در  قاجاِر  منطقۀ   و  استحکامات  دورۀ  
باستان  شناسی  پژوهش  های  فصلنامۀ  در  لوت«.  کویر  غربی   حاشیۀ  

ایران، ش 6، دورۀ چهارم، ص 195ـ 211.
- راولینسون،  سرهنري. )1362(. گذر  از  ذهاب  به  خوزستان.  ترجمۀ 

اسکندر   امان  الهی  بهاروند. تهران: انتشارات آگاه.
- رزم  آرا، علی. )1320(. جغرافیای نظامی ایران )لرستان(. تهران: بی  جا.

- زمرشیدی، حسین. )1382(. معماری ایران؛ اجرای ساختمان با مصالح 
سنتی. تهران: انتشارات آزاده.

»نگاهی   .)1391( قنبری.  ندا  و  شریفی  نیا  اکبر  و  مجید  ساریخانی،   -
یا  )قلعه  بنا  سازندۀ  عناصر  به  توجه  با  هاشمی،  میرغالم  قلعۀ  به  نو 
161ـ  ص   ،2 ش  باستان  شناسی،  نامۀ  فصلنامه  دو  در  کاروانسرا(«. 

.173
تحوالت  بررسی  سیمره،  تا  مهرگان  »از   .)1383( ایوب.  عباسی،   -
فرهنگی و اجتماعی ناحیۀ مهرگان کدک از ورود اسالم تا سال 350 

هجری قمری«. در فرهنگ ایالم، ش 19 و 18، ص 87ـ 93.
پژوهشی  عیالم؛  و  ایالم  کنونی  »استان   .)1360( حسین.  قره  چانلو،   -
و  علمی  مجلۀ  در  قذق«.  مهرجان  و  ماسبذان  تاریخی  جغرافیای  در 

پژوهشی مقاالت و بررسی  ها، دفتر )ش( 36 و 35، ص 31ـ 52.
- کامبخش فرد، سیف  اهلل. )1368(. »دره  شهر«. در شهرهای ایران. ج3. 

تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی. 
تهران:  اسالمی.  دورۀ  ایران  معماری   .)1379( محمدیوسف.  کیانی،   -

انتشارات سمت.
در  باستان شناسی  پژوهش های  و  - لک پور، سیمین. )1389(. کاوش ها 

دره  شهر )سیمره(. چ1. تهران: انتشارات پازینه.
- مارکورات، یوزف. )1373(. ایرانشهر بر مبنای جغرافیای موسی خورنی. 

9. امروزه دیوارهای نیم  کارۀ این بنا در روستای أرمو باقی مانده است.
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ــید و  ــان از طوایف وفادار به والی به قتل رس تفنگ چیان طایفۀ دوس
کاری از پیش نبرد )مرادی  مقدم، 1385: 153(. برای کسب اطالعات 

بیش تر در این باره ر.ک به: 
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صص 6-36.
ــیار مهم در خصوص منابع  ــکالت بس ــت یکی از مش - الزم به ذکر اس
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ــط نویسندگان اعمال شده و نگارندگان این پژوهش از  این کتب توس

ورود به طرح چنین مباحثی پرهیز کرده اند.  
ــرف و سال  های بعد از او، بنای  11. بعد از مرگ میرصیدمحمدخان پوراش
ــرف دوباره محل سکونت شد. بنابراین ممکن  قلعه توسط اسد پوراش
ــان صورت گرفته  ــط ایش ــت بعدها تغییراتی نیز در بنای قلعه توس اس

باشد.
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