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چكیده
یکی از آثار تاریخی والیت کرمانشاه )کرماشان*(، قلعۀ کهنۀ کرمانشاه است که در بخش مرکزی شهر 
کرمانشاه واقع شده و ظاهراً قدمت آن به دورۀ افشاریه می رسد. از این قلعه، نقشۀ تاریخی ارزشمندی 
در دورۀ قاجار کشیده شده که پالن این قلعۀ تاریخی در آن به خوبی ترسیم و منعکس شده است. 
پالن این اثر تاریخِی  نظامی قابل مقایسه با نمونه های دیگری از جمله قلعۀ خوی است. از سوی دیگر 
با توجه به موقعیت سوق الجیشی منطقه، قلعه در مسیر کاروان روی راه های میان رودان )عراق امروزی( 
واقع شده و همین موضوع بر ارزش و اهمیت این قلعۀ میان راهی می افزاید. منطقۀ کرمانشاه از دورۀ 
ساسانی به بعد به علت موقعیت ویژۀ جغرافیایی از جایگاه سیاسی، اقتصادی بااهمیتی برخوردار بوده و 
همواره مورد توجه شاهان ایرانی و حاکمان منطقه بوده و به سبب همین جایگاه، آثار نظامی و سیاسی 

و مذهبی فراوانی در آن بنا شده است. 
قلعه در کنار رود »قره سو« ساخته شده اما تاریخش نامعلوم و بانیانش ناشناس هستند. در این جستار

ضمن معرفی این قلعه و موقعیت جغرافیایی آن، نقشۀ آن را به اجمال معرفی کرده ایم.

واژه های کلیدی
قلعۀ کهنه، کرمانشاه، افشاریه، قاجار، نقشه های تاریخی، معماری.

* درباره واژه کرماشان منابع جغرافیایی-تاریخی از سده های نخستین اسالمی به زبان عربی به شیوه های قرماسین، 
اند. )ر.ک. ابن خردادبه، ص 18، 33؛ ابن رس��ته، ص185؛ یعقوبی، ج2: 435،  قرمیس��ین، قرماش��ین ثبت کرده
442؛ ابوحنیف��ه دینوری، ص441؛ ابودلف، ص61؛ ابن فضالن، ص61؛ ابن حوقل، ص103؛ مس��عودی، ص213؛ 
ترجمه واژه بومی و محلی  مقدسی بشاری، ص587؛ یاقوت حموی، ج7، ص62 ذیل قرماسین( این واژه ها دقیقاً
و کردی کرماشان می باشند. در سده های بعدی این واژه از دوره مغول به بعد به دو شیوه کرمانشاه و کرمانشاهان 
در منابع ثبت و گزارش ش��ده اس��ت. مردم این منطقه همواره و پیوس��ته واژه کرماشان را به کار می گیرند. غیر 
بومیان واژه کرمانش��اه را در ادبیات اداری و دولتی به کار گرفتند و تاکنون نیز با این دو کاربرد محلی و تاریخی 
و کاربرد جدید اداری و دولتی از آن استفاده می شود. در این خصوص دکتر محمد مکری مقاله ای درباره اصالت 
کاربرد »کرماش��ان« و جعلی بودن بودن »کرمانش��اهان« منتش��ر کرده که خوانندگان محترم می توانند مراجعه 

کنند. )کریمیان سردشتی، 1386ش: 325(. 
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چكیده
یکی از آثار تاریخی والیت کرمانشاه )کرماشان*(، قلعۀ کهنۀ کرمانشاه است که در بخش مرکزی شهر 
قدمت آن به دورۀ افشاریه می رسد. از این قلعه، نقشۀ تاریخی ارزشمندی  ً کرمانشاه واقع شده و ظاهرا
در دورۀ قاجار کشیده شده که پالن این قلعۀ تاریخی در آن به خوبی ترسیم و منعکس شده است. 
نظامی قابل مقایسه با نمونه های دیگری از جمله قلعۀ خوی است. از سوی دیگر  پالن این اثر تاریخِی
با توجه به موقعیت سوق الجیشی منطقه، قلعه در مسیر کاروان روی راه های میان رودان )عراق امروزی( 
می افزاید. منطقۀ کرمانشاه از دورۀ  واقع شده و همین موضوع بر ارزش و اهمیت این قلعۀ میانراهی
ساسانی به بعد به علت موقعیت ویژۀ جغرافیایی از جایگاه سیاسی، اقتصادی بااهمیتی برخوردار بوده و 
همواره مورد توجه شاهان ایرانی و حاکمان منطقه بوده و به سبب همین جایگاه، آثار نظامی و سیاسی 

و مذهبی فراوانی در آن بنا شده است. 
قلعه در کنار رود »قره سو« ساخته شده اما تاریخش نامعلوم و بانیانش ناشناس هستند. در این جستار 

ضمن معرفی این قلعه و موقعیت جغرافیایی آن، نقشۀ آن را به اجمال معرفی کرده ایم.

واژه های کلیدی
قلعۀ کهنه، کرمانشاه، افشاریه، قاجار، نقشه های تاریخی، معماری.

* درباره واژه کرماشان منابع جغرافیایی-تاریخی از سده های نخستین اسالمی به زبان عربی به شیوه های قرماسین، 
قرمیس��ین، قرماش��ین ثبت کرده  اند. )ر.ک. ابن خردادبه، ص 18، 33؛ ابن رس��ته، ص185؛ یعقوبی، ج2: 435، 
442؛ ابوحنیف��ه دینوری، ص441؛ ابودلف، ص61؛ ابن فضالن، ص61؛ ابن حوقل، ص103؛ مس��عودی، ص213؛ 
مقدسی بشاری، ص587؛ یاقوت حموی، ج7، ص62 ذیل قرماسین( این واژه ها دقیقاً ترجمه واژه بومی و محلی 
و کردی کرماشان می باشند. در سده های بعدی این واژه از دوره مغول به بعد به دو شیوه کرمانشاه و کرمانشاهان 
در منابع ثبت و گزارش ش��ده اس��ت. مردم این منطقه همواره و پیوس��ته واژه کرماشان را به کار می گیرند. غیر 
بومیان واژه کرمانش��اه را در ادبیات اداری و دولتی به کار گرفتند و تاکنون نیز با این دو کاربرد محلی و تاریخی 
و کاربرد جدید اداری و دولتی از آن استفاده می شود. در این خصوص دکتر محمد مکری مقاله ای درباره اصالت 
کاربرد »کرماش��ان« و جعلی بودن بودن »کرمانش��اهان« منتش��ر کرده که خوانندگان محترم می توانند مراجعه 

کنند. )کریمیان سردشتی، 1386ش: 325(. 
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چكیده
یکی از آثار تاریخی والیت کرمانشاه )کرماشان*(، قلعۀ کهنۀ کرمانشاه است که در بخش مرکزی شهر 
قدمت آن به دورۀ افشاریه می رسد. از این قلعه، نقشۀ تاریخی ارزشمندی  ً کرمانشاه واقع شده و ظاهرا
در دورۀ قاجار کشیده شده که پالن این قلعۀ تاریخی در آن به خوبی ترسیم و منعکس شده است. 
نظامی قابل مقایسه با نمونه های دیگری از جمله قلعۀ خوی است. از سوی دیگر  پالن این اثر تاریخِی
با توجه به موقعیت سوق الجیشی منطقه، قلعه در مسیر کاروان روی راه های میان رودان )عراق امروزی( 
می افزاید. منطقۀ کرمانشاه از دورۀ  واقع شده و همین موضوع بر ارزش و اهمیت این قلعۀ میانراهی
ساسانی به بعد به علت موقعیت ویژۀ جغرافیایی از جایگاه سیاسی، اقتصادی بااهمیتی برخوردار بوده و 
همواره مورد توجه شاهان ایرانی و حاکمان منطقه بوده و به سبب همین جایگاه، آثار نظامی و سیاسی 

و مذهبی فراوانی در آن بنا شده است. 
قلعه در کنار رود »قره سو« ساخته شده اما تاریخش نامعلوم و بانیانش ناشناس هستند. در این جستار 

ضمن معرفی این قلعه و موقعیت جغرافیایی آن، نقشۀ آن را به اجمال معرفی کرده ایم.

واژه های کلیدی
قلعۀ کهنه، کرمانشاه، افشاریه، قاجار، نقشه های تاریخی، معماری.

* درباره واژه کرماشان منابع جغرافیایی-تاریخی از سده های نخستین اسالمی به زبان عربی به شیوه های قرماسین، 
اند. )ر.ک. ابن خردادبه، ص 18، 33؛ ابن رس��ته، ص185؛ یعقوبی، ج2: 435،  قرمیس��ین، قرماش��ین ثبت کرده
442؛ ابوحنیف��ه دینوری، ص441؛ ابودلف، ص61؛ ابن فضالن، ص61؛ ابن حوقل، ص103؛ مس��عودی، ص213؛ 
ترجمه واژه بومی و محلی  مقدسی بشاری، ص587؛ یاقوت حموی، ج7، ص62 ذیل قرماسین( این واژه ها دقیقاً
و کردی کرماشان می باشند. در سده های بعدی این واژه از دوره مغول به بعد به دو شیوه کرمانشاه و کرمانشاهان 
در منابع ثبت و گزارش ش��ده اس��ت. مردم این منطقه همواره و پیوس��ته واژه کرماشان را به کار می گیرند. غیر 
بومیان واژه کرمانش��اه را در ادبیات اداری و دولتی به کار گرفتند و تاکنون نیز با این دو کاربرد محلی و تاریخی 
و کاربرد جدید اداری و دولتی از آن استفاده می شود. در این خصوص دکتر محمد مکری مقاله ای درباره اصالت 
کاربرد »کرماش��ان« و جعلی بودن بودن »کرمانش��اهان« منتش��ر کرده که خوانندگان محترم می توانند مراجعه 

کنند. )کریمیان سردشتی، 1386ش: 325(. 
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چكیده
یکی از آثار تاریخی والیت کرمانشاه )کرماشان*(، قلعۀ کهنۀ کرمانشاه است که در بخش مرکزی شهر 
قدمت آن به دورۀ افشاریه می رسد. از این قلعه، نقشۀ تاریخی ارزشمندی  ً کرمانشاه واقع شده و ظاهرا
در دورۀ قاجار کشیده شده که پالن این قلعۀ تاریخی در آن به خوبی ترسیم و منعکس شده است. 
نظامی قابل مقایسه با نمونه های دیگری از جمله قلعۀ خوی است. از سوی دیگر  پالن این اثر تاریخِی
با توجه به موقعیت سوق الجیشی منطقه، قلعه در مسیر کاروان روی راه های میان رودان )عراق امروزی( 
می افزاید. منطقۀ کرمانشاه از دورۀ  واقع شده و همین موضوع بر ارزش و اهمیت این قلعۀ میانراهی
ساسانی به بعد به علت موقعیت ویژۀ جغرافیایی از جایگاه سیاسی، اقتصادی بااهمیتی برخوردار بوده و 
همواره مورد توجه شاهان ایرانی و حاکمان منطقه بوده و به سبب همین جایگاه، آثار نظامی و سیاسی 

و مذهبی فراوانی در آن بنا شده است. 
قلعه در کنار رود »قره سو« ساخته شده اما تاریخش نامعلوم و بانیانش ناشناس هستند. در این جستار 

ضمن معرفی این قلعه و موقعیت جغرافیایی آن، نقشۀ آن را به اجمال معرفی کرده ایم.

واژه های کلیدی
قلعۀ کهنه، کرمانشاه، افشاریه، قاجار، نقشه های تاریخی، معماری.

* درباره واژه کرماشان منابع جغرافیایی-تاریخی از سده های نخستین اسالمی به زبان عربی به شیوه های قرماسین، 
اند. )ر.ک. ابن خردادبه، ص 18، 33؛ ابن رس��ته، ص185؛ یعقوبی، ج2: 435،  قرمیس��ین، قرماش��ین ثبت کرده
442؛ ابوحنیف��ه دینوری، ص441؛ ابودلف، ص61؛ ابن فضالن، ص61؛ ابن حوقل، ص103؛ مس��عودی، ص213؛ 
ترجمه واژه بومی و محلی  مقدسی بشاری، ص587؛ یاقوت حموی، ج7، ص62 ذیل قرماسین( این واژه ها دقیقاً
و کردی کرماشان می باشند. در سده های بعدی این واژه از دوره مغول به بعد به دو شیوه کرمانشاه و کرمانشاهان 
در منابع ثبت و گزارش ش��ده اس��ت. مردم این منطقه همواره و پیوس��ته واژه کرماشان را به کار می گیرند. غیر 
بومیان واژه کرمانش��اه را در ادبیات اداری و دولتی به کار گرفتند و تاکنون نیز با این دو کاربرد محلی و تاریخی 
و کاربرد جدید اداری و دولتی از آن استفاده می شود. در این خصوص دکتر محمد مکری مقاله ای درباره اصالت 
کاربرد »کرماش��ان« و جعلی بودن بودن »کرمانش��اهان« منتش��ر کرده که خوانندگان محترم می توانند مراجعه 

کنند. )کریمیان سردشتی، 1386ش: 325(. 

نقشۀ تاریخی قلعۀ کهنۀ کرمانشاه

نادر کریمیان سردشتی
عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
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چكیده
یکی از آثار تاریخی والیت کرمانشاه )کرماشان*(، قلعۀ کهنۀ کرمانشاه است که در بخش مرکزی شهر 
قدمت آن به دورۀ افشاریه می رسد. از این قلعه، نقشۀ تاریخی ارزشمندی  ً کرمانشاه واقع شده و ظاهرا
در دورۀ قاجار کشیده شده که پالن این قلعۀ تاریخی در آن به خوبی ترسیم و منعکس شده است. 
نظامی قابل مقایسه با نمونه های دیگری از جمله قلعۀ خوی است. از سوی دیگر  پالن این اثر تاریخِی
با توجه به موقعیت سوق الجیشی منطقه، قلعه در مسیر کاروان روی راه های میان رودان )عراق امروزی( 
می افزاید. منطقۀ کرمانشاه از دورۀ  واقع شده و همین موضوع بر ارزش و اهمیت این قلعۀ میانراهی
ساسانی به بعد به علت موقعیت ویژۀ جغرافیایی از جایگاه سیاسی، اقتصادی بااهمیتی برخوردار بوده و 
همواره مورد توجه شاهان ایرانی و حاکمان منطقه بوده و به سبب همین جایگاه، آثار نظامی و سیاسی 

و مذهبی فراوانی در آن بنا شده است. 
قلعه در کنار رود »قره سو« ساخته شده اما تاریخش نامعلوم و بانیانش ناشناس هستند. در این جستار 

ضمن معرفی این قلعه و موقعیت جغرافیایی آن، نقشۀ آن را به اجمال معرفی کرده ایم.

واژه های کلیدی
قلعۀ کهنه، کرمانشاه، افشاریه، قاجار، نقشه های تاریخی، معماری.

* درباره واژه کرماشان منابع جغرافیایی-تاریخی از سده های نخستین اسالمی به زبان عربی به شیوه های قرماسین، 
اند. )ر.ک. ابن خردادبه، ص 18، 33؛ ابن رس��ته، ص185؛ یعقوبی، ج2: 435،  قرمیس��ین، قرماش��ین ثبت کرده
442؛ ابوحنیف��ه دینوری، ص441؛ ابودلف، ص61؛ ابن فضالن، ص61؛ ابن حوقل، ص103؛ مس��عودی، ص213؛ 
ترجمه واژه بومی و محلی  مقدسی بشاری، ص587؛ یاقوت حموی، ج7، ص62 ذیل قرماسین( این واژه ها دقیقاً
و کردی کرماشان می باشند. در سده های بعدی این واژه از دوره مغول به بعد به دو شیوه کرمانشاه و کرمانشاهان 
در منابع ثبت و گزارش ش��ده اس��ت. مردم این منطقه همواره و پیوس��ته واژه کرماشان را به کار می گیرند. غیر 
بومیان واژه کرمانش��اه را در ادبیات اداری و دولتی به کار گرفتند و تاکنون نیز با این دو کاربرد محلی و تاریخی 
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مقدمه
در راس��تای مطالع��ات تاریخی، اس��ناد و نقش��ه ها از ارزش 
و اهمی��ت واالیی برخوردار ان��د. در واقع نقش��ه ها از جهات 
گوناگون قابل بررس��ی اند و شایس��ته و بایسته است تاریخ و 
جغرافیای ایران بار دیگر بر اساس نقشه های کهن و کالسیک 
و نیز نقش��ه های جدید دوره های نزدیک )300 س��ال اخیر( 
بازس��ازی ش��ود. تکوین و رشد ش��یوه های برداشت و ترسیم 
نقش��ه در تاریخ عل��ِم جغرافیا اهمیت بس��زا دارد و اطالعات 
ذی قیمت نقش��ه ها، ه��ر کدام می تواند دریچه های بس��یاری 
به روی پژوهشگران بگش��اید. خوشبختانه در سال های اخیر 
مطالعات نقشه شناس��ی اندک اندک با همت واالی اس��تادان 
عالیق��در حوزۀ می��راث فرهنگی و جغرافی��ای تاریخی جای 
خ��ود را باز کرده و توانس��ته انگیزه های فراوانی را در نس��ل 
ج��وان ایجاد کند ت��ا یکی از بزرگ تری��ن مواریث علمی این 
سرزمین را بررسی کنند. چند سال پیش به سبب اهمیت این 
نقش��ه ها، نمایشگاهی از نقشه های تاریخی توسط مرکز اسناد 
و تاریخ دیپلماس��ی )وابس��ته به وزارت امور خارجه( برپا شد 
که نویس��نده توفیق بازدید از این نمایشگاه برایم ممکن شد. 
در این میان س��ه نقش��ۀ تاریخی توجه بنده را جلب کرد که 
در مطالعات تاریخی خود به آنها نیاز مبرم داش��تم؛ دو نقشه 
مربوط به حوزۀ خوزس��تان و شوشتر بود و دیگری نقشۀ قلعۀ 

کهنۀ کرمانشاه بود.
     در جه��ت تأمی��ن این هدف و پی��رو مذاکرات و مکاتبات 
ب��ا دکتر نظ��ر آه��اری )مدیر محت��رم مرکز اس��ناد و تاریخ 
دیپلماسی( و هّمت و تشویق دوست و همکارم استاد ارجمند 
جناب دکتر فرهاد فخار تهرانی، سه نقشۀ تاریخی از مجموعه 
نقش��ه های تاریخی آرش��یو وزارت امور خارجه دریافت ش��د 
که ضمن س��پاس و تش��کر از آن بزرگواران، اینک یکی از آن 
نقش��ه ها را در این مقاله معرفی می کنم. امید که توفیق یابم 
دو نقش��ۀ دیگ��ر را نیز در طی مقاالتی دیگ��ر به عالقه مندان 

تاریخ معماری و جغرافیای تاریخی ایران تقدیم کنم.

1. قلعه در دیار کرمانشاه
در منطقۀ کرمانش��اه و مناطق مجاور و ش��هرهای این استان 

قلعه های فراوانی ساخته شده که از آن جمله می توان از قلعۀ 
بان زرده )حوزۀ اس��الم آباد(، قلعۀ یزدگردی )اسالم آباد( قلعۀ 
گه )اسالم آباد(، قلعه و برج خاموشی )اسالم آباد(، قلعۀ تالش 
)اس��الم آباد(، قلعۀ تاش ِخزی )اس��الم آباد(، قلعۀ سرآب ُکنار 
)اس��الم آباد(، قلعۀ منیژه )س��ر پل ذهاب(، قلعۀ شاهین )سر 
پل ذهاب(، قلعۀ مریم )س��ر پل ذهاب(، برج والش )س��ر پل 
ذهاب(، قلعۀ سرخه دیزه )سر پل ذهاب(، و قلعۀ ساری اصالن 
)کنگاور( یاد کرد. در حوزۀ کرمانشاه نیز قلعه های سرماج )در 
بخش هرسین(، قلعۀ هرسین، قلعۀ هجیر )در بخش صحنه(، 
قلع��ۀ مروان )در بخ��ش صحنه(، و قلع��ۀ چهارزیر قابل ذکر 
هستند. )افشار سیستانی، 1381ج1: 125� 626(. قلعۀ کهنه 
نیز یکی از قلعه های مش��هور منطقۀ کرمانشاه بوده که اکنون 

آثار چندانی از آن بر جای نمانده است.

2. پیشینۀ مطالعات قلعۀ کهنۀ کرمانشاه
قلعه و قلعه س��ازی و قلعه نشینی، تاریخی بس کهن دارد و لذا 
در تمام دوره های تاریخی از چهار هزار سال پیش تا به امروز 
برای اهداف گوناگون و کاربری های مختلف، قلعه های فراوانی 
ساخته و پرداخته شده است. این قلعه ها تا دوره معاصر )یعنی 
تا اواخر دورۀ قاجاریه( کاربری ویژه داش��ته اند و همچنان در 
س��اخت آنها اهتمام می ش��د اما پس از ورود و س��اخت انواع 
جنگ افزارهای نظامی مدرن، قلعه س��ازی نیز موضوعیت خود 

را از دست داده و دیگر ساخته نمی شود.
     قلعۀ کهنۀ کرمانشاه از قلعه هایی است که تا قبل از دورۀ 
افش��اریه و زندیه شهرت داشته است. بقایای این قلعه امروزه 
در جن��ب دهکدۀ قلعه کهنه باقی مانده اس��ت. در جنگی که 
بین س��پاهیان نادرشاه افش��ار با عثمانی ها در سال 1142ق 
اتفاق افتاد، س��پاه نادرشاه شکست خورد و تلفات فراوان داد. 
لذا موجب شد نادرش��اه، خود با سپاهی مجهز آهنگ مبارزه 
با عثمانیان کند. نادرشاه نخست قلعۀ کرمانشاه را خراب کرد 
و برای تمرکز س��الح و تهیۀ استحکامات جنگی، قلعه ای تازه 
در کرمانشاه پی ریزی کرد. این قلعه در سراسر تاریخ افشاریه 
و زندی��ه ش��هرت دارد و باره��ا مورد تهاجم واقع ش��ده و به 
گفتۀ نویس��ندۀ کرمانشاهان باس��تان  پس از سه قرن بقایای 
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دیوارهای مس��تحکم و در هم شکس��تۀ آن در قریه ای که به 
»کرمانش��اه کهنه« معروف اس��ت پابرجاس��ت )کرمانشاهان 

باستان ، بی تا : 131(.
     قلعۀ کهنۀ کرمانشاه مکرر در گیرودارهای سیاسی و بارها 
جنگ ها مورد هجوم واقع شد. یکبار هم یکی از اهالی قلعه با 
آتش زدن باروتخانه به قلعه خس��ارات بسیار وارد آورد. علت 
هجوم کریمخان به قلعۀ کرمانش��اه گذش��ته از تصفیۀ کشور 
از مخالف��ان از جمله اُمرا و خوانین »زنگن��ه« بود. نوادگان و 
خویش��ان ش��یخ علی خان، صدر اعظم شاه سلیمان صفوی در 
این هنگام در کرمانش��اه و اطراف آن قدرتی داش��تند و اینان 
اصوالً چون خانه زاد و برکش��یدۀ دودمان صفوی بودند، مانند 
بسیاری دیگر از ایرانیان، آرزو داشتند بار دیگر شمع خاموش 
دودمان صفوی را روش��ن ببینند. از این رو ش��اهزادۀ مجعول 
صف��وی اولین قدمی که برای تصاحب تاج و تخت برداش��ت، 
ص��دور فرمانی بود از بغ��داد که ظاهراً به قل��م میرزا مهدی 
اس��ترابادی منشی الممالک انشاء شده است. طرف این فرمان 
میرزا محمدتقی گلستانه مستوفی سابق عراق و محافظ قلعۀ 
کهنۀ کرمانش��اه است. سجع مهر این فرمان و اصل آن چنین 

است:
حکمران��ی[ فرم��ان  م��ردان  ش��اه  ز   ]دارد 
ثان��ی حس��ین  س��لطان  ممال��ک  جمل��ه   ب��ر 

محمدتقی خ��ان و می��ن باش��یان و یوز باش��یان و متوطنین 
قلعه کرمانشاهان  بش��فقَّت شاهانه مستظهر و مستمال بوده 
بدانند که چون مدبر کارخانه ارض و س��ما و تقدیر قادر توانا 
از تفضالت مخفیه بی منتها بندگان همایون ما را از ش��ّر اعدا 
محافظت نموده و در این اوان مینونش��ان که به مراهی جنود 
غیبی از بالد روس بدون ممانعت ایل و اولوس بعزم تس��خیر 
ملک م��وروث وارد خطه بغداد گردی��د عالیجاه رفیع جایگاه 
امیراالمراء العظام قدیم��ی اوجاق گردون رواق مقرب الخاقان 
مصطفی خان بیک دلی و محمدرضاخان س��عدلو قورچی باشی 
س��رکار عالم مدار جدم طابه ثراه و علی مردان خان بختیاری و 
اسمعیل خان والی لرستان و سرکردگان دیگر بعزم قدم بوسی 
فائز و گوی س��بقت در جان فشانی از سایر همگنان ربوده سر 

افتخار و مباهات باوج س��ماوات رس��انیدند و دولت خواهی و 
نیکوخدمتی آن عالی جاهان و اهل قلعه را بعرض عاکفان جاه 
و جالل رسانیدند بتحریک گشودن شقه های اعالم ظفر انجام 
س��مت ایران از راه کردستان و کرمانشاهان بندگان اقدس را 
ترغی��ب و ترفیه حال اهل قلعه و آن س��رزمین را مس��تدعی 
گش��تند. از آنجا که همواره منظ��ور خاطر معدلت مآثر در آن 
اس��ت که ملک م��وروث را بتص��رف درآورده دولت خواهان و 
جان نثاران ای��ن دولت ابدمدت را علی ق��در مراتبهم نواخته 
بی��ن االمثال و االقران س��رافرازی و امتیاز داده بدرجۀ اعتبار 
رس��انیم بناء علی هذا ملتمسات و مستدعیات و اسمعیل خان 
فیلی را چرخچی باش��ی و مقدمه الجیش لشکر ظفراثر مقرر و 
لوای اژدها پیکر بعون خالق اکبر بسمت کرمانشاهان شقه گشا 

و جلوه گر گردید.
دش�من آتش پ��رست بادپی���ما را بگو
خاک برسرکن که آب رفته بازآمد بجو 

     بحص��ول اط��الع بر مضم��ون رقم مط��اع الزم االتباع آن 
عالی جاهان و س��رکردگان با اتباع با کمال اطمینان بحفاظت 
قلع��ه و توپ خانه مبارکه پرداخته س��واد رقم مطاع را جابجا 
مردم��ان را از مضمون آیه کریمه »ی��ا ایها الناس قد جائتکم 
موعظ��ه من ربکم و ش��فاء لما فی الصدور و ه��دًی و رحمًه 
للمؤمنی��ن« اط��الع داده آناً فاناً منتظر ورود موکب مس��عود 
باشند و در عهده شناسند )کرمانشاهان باستان، بی تا: 134� 

.)135
     این س��ند یکی ازکهن ترین اس��نادی است که در باب این 

قلعه و اهالی آن و اهمیت آن سخن به میان آورده است.
     اریک اشمیت )1897� 1964م( از باستان شناسان مشهور 
آمریکایی آلمانی االصل در مأموریت هایی که به کرمانش��اهان 
گس��یل ش��ده )یزدانی، 1380: 281( در س��ال های 1317� 
1318ش عک��س هوایی از این اثر انداخته اس��ت )تصویر 1( 
و س��پس نقش��ه ای از آن نیز فراهم شده که در آن پالن کلی 
بنا با تصویر نقش��ۀ دورۀ قاجار چندان تفاوتی ندارد )مالزاده، 
1385: تصوی��ر و نقش��ه ش��مارۀ 300-301(. البت��ه الزم به 
توضیح است که این قلعه بارها و بارها تخریب و ویران شده و 
مجدداً بازس��ازی و مرمت شده است و لذا نقشۀ دورۀ قاجاری 
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نقشۀ 1. نقشۀ تاریخی قلعۀ کهنۀ کرمانشاه تهیه شده در دورۀ قاجار )مأخذ: آرشیو مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه ایران(.
x 25 37/2ابعاد نقشه                 سانتي متر

نقشۀ 1. نقشۀ تاریخی قلعۀ کهنۀ کرمانشاه تهیه شده در دورۀ قاجار )مأخذ: آرشیو مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه ایران(.
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)در مقایسه با نقشه های جدید دورۀ پهلوی( با اندک تفاوتی، 
نش��ان می دهد از دقت و ظرافت نقش��ه های بعدی برخوردار 

نیست )نقشۀ 1(.
     ولفرام کالیس نیز در مقالۀ »قالع« اطالعاتی اندک دربارۀ 
این قلعه به دس��ت داده و بر این باور اس��ت که این اثر قابل 
مقایس��ه با نقشۀ حصار قدیم ش��هر خوی است و ساخت آن 
را تقلیدی از نقش��ه و ش��یوۀ قلعه های اروپایی پنداشته است 
)کالیس، 1366: 111( که البته س��ابقۀ قلعه سازی در ایران و 
تجربیاتی که ایرانیان در قلعه س��ازی در طول تاریخ اندوخته 

اند چندان با این دیدگاه ها همخوانی ندارد.

3. روستای قلعۀ کهنه
این روستا در کنار قلعه ساخته شده و دهی است از دهستان 
باالدربنِد بخش مرکزی )شهرس��تان کرمانش��اه(. روس��تا در 
مختص��ات  درجه و 54 دقیق��ۀ طول جغرافیایی و  34 درجه 
و 26 دقیقۀ عرض جغرافیایی در ارتفاع 1310 متری س��طح 
دریا واقع است. آب و هوای روستا معتدل خشک و فاصلۀ آن 
از ش��هر کرمانش��اه  22 کیلومتر است. روستا در شمال غربی 
کرمانش��اه قرار گرفته اس��ت. رودخانۀ قره سو از 2 کیلومتری 
ش��مال آبادی می گ��ذرد و قلعه در کنار رودخانه واقع ش��ده 
اس��ت. کوه ویس در 4 کیلومتری ش��مال آبادی است. امروزه 
چند خانوار بیش��تر در آنجا زندگی نمی کنند. زبان مردم آنجا 
ُکردی است کار و پیشه آنان کشاورزی و دامداری و کارگری 
اس��ت و شیوۀ کش��ت آنها آبی و دیمی است و آب کشاورزی 
و آشامیدنی ش��ان از رودخانه و چاه معمولی فراهم می ش��ود. 
فرآورده های آن گندم و جو و نخود اس��ت. رستنی های روستا 
عب��ارت ان��د از: گیاهان ری��واس، گل ختم��ی، گل گاوزبان، 
ش��یرین بیان، و گون � که کاربرد دارویی و صنعتی دارند � و 
گیاهانی برای چرای دام. جانوران و پرندگان منطقه  ش��غال، 
گرگ، روباه، خرگوش، و کبک هستند. مردم آبادی از فروشگاه 
تعاونی و خانۀ بهداشت شهرک سراب نیلوفر )شهید بهشتی( 
و مدرس��ۀ چقای س��فید بهره می گیرند )فرهنگ جغرافیایی 

کرمانشاه، 1374: 504(.

4. شناخت نامۀ نقشۀ تاریخی قلعۀ کهنۀ کرمانشاه
ال��ف( نقش��ه نگار: ب��ا کم��ال تأس��ف نقش��ه نگار ای��ن قلعۀ 
 مجهول و نامش��خص است ولی بر اس��اس نمونه های فراوان 
نقشه هایی که توس��ط مرحوم عبدالغفار نجم الملک )1255� 
1326ق( منجم و مهندس برجس��ته دورۀ قاجار فراهم شده 
اس��ت، می توان حدس زد که به دس��ت وی یا به دس��تور او 
این نقش��ه تهیه شده باشد. دلیل این حدس کثرت نقشه های 
تهیه شده از مناطق جغرافیایی توسط عبدالغفارخان نجم الملک 
اس��ت که یکی از نقشه نگاران و جغرافیدانان برجستۀ قاجاری 

بوده است )بامداد، 1371: 273� 274(.
ب( تاریخ ترس��یم نقش��ه: از نواقص مش��خصات نقشۀ قلعه، 
عدم ثبت و ضبط تاریخ ترس��یم آن است. ولی براساس قرائن 
می توان گفت که در سال های 1250 تا 1300 ق � که غالب 
نقش��ه های قاجاری را در این دوره ترسیم و فراهم کرده اند � 

تهیه شده باشد.
ج( ویژگی های نقش��ه: نقش��ۀ قلع��ه کهنه چن��دان پیچیده 
نیس��ت؛ دیواره های قلعه رسم ش��ده و جهات اربعه در وسط 
نقش��ه )شمال، ش��رق، جنوب، غرب( مش��خص شده است و 
مجاورت آن با رودخانۀ قره س��و )در نقش��ه قره صو ثبت شده 
اس��ت( در ضلع شمالی قلعه نش��ان داده شده است. در ضلع 
جنوبی دروازۀ قلعه نیز مش��خص ش��ده اس��ت تا معلوم شود 
ساخت وس��از قلعه و موقعیت آن چگونه بوده اس��ت. از نحوۀ 
ترس��یم استنباط می شود که سه ضلع قلعه بسته بوده  و تنها 
راه ورودی آن دروازۀ جنوب��ی بوده اس��ت که از حیث س��وق 
الجیش��ی دارای موقعیتی ویژه است. زیرا ضلع شمالی قلعه را 
رودخانه فراگرفته و دو ضلع غربی و ش��رقی نیز دارای برج و 
بارو بوده اس��ت.  در سمت چپ نقش��ه نیز مقیاس طولی آن 
]به ذرع[ ثبت ش��ده و نشان می دهد که ترسیم کننده به همۀ 

موارد فنی نقشه نگاری توجه داشته است.
     ابعاد این نقش��ه 25 ×33/7 س��انتی متر است. عنوانی که 
در مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی )وزارت امور خارجه( به آن 

داده شده: »قلعۀ کهنۀ کرمانشاه و رود قره صو« است.
د( رودخان��ۀ قره س��و: قلعۀ کهن��ه در ضلع جنوب��ی رودخانۀ 
قره سو واقع شده است که از شمال استان کرمانشاه به جنوب 
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نقشۀ 2. نقشه ای دیگر از قلعۀ کهنۀ کرمانشاه )مأخذ: ؟؟؟ (.نقشۀ 2. نقشه ای دیگر از قلعۀ کهنۀ کرمانشاه )مأخذ: مالزاده، 1382(.نقشۀ 2. نقشه ای دیگر از قلعۀ کهنۀ کرمانشاه )مأخذ: مالزاده، 1383: نقشه از کالیس(.
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آن جاری اس��ت و از شمال ش��رقی می گذرد ]و[ شعبه ای از 
آن از صحن��ه می گذرد )جغرافیای سیاس��ی کیهان؛ دهخدا، 
1372ش: ج 11، ص 17535( البته فراموش نش��ود چندین 
رود و روس��تا در ایران به نام قره سو نام گذاری شده است که 

نباید آن نام ها را با هم خلط کرد.

5. نتیجه گیری
بررسی مطالب گفته شده نشان می دهد که سنت نقشه نگاری 
مورد توجه دولتمردان وقت بود و فرهیخته ای چون مهندس 
عبدالغفار نجم الملک توانست گنجینۀ ارزشمندی از نقشه های 
تاریخی را برای ما برجای گذارد که از اهمیت زیادی برخوردار 
اند. چنین به نظر می رسد که علی رغم اینکه مهندسان روسی 
و آلمانی و انگلیسی در نقشه نگاری فعالیت چشم گیری داشته 

اند، مهندس��ان ایرانی نیز نقش��ه های فراوان��ی از آثار و ابنیه 
تاریخ��ی ای��ران فراهم کرده اند که فهرس��ت آن خود تدوین 

رساله ای را می طلبد.
     البته نقشۀ قلعۀ کهنه نشان می دهد ساخت وساز قلعه های 
نظامی و کوهستانی تا دورۀ قاجار همچنان تداوم داشته است 
و قلعه و برج و بارو فقط در نواحی ش��هری و مراکز سیاس��ی 

ساخته نمی شده است.

منابع
- اس��میت، اریش فردریش. 1376. پرواز بر فراز شهرهاي باستاني، 

ترجمۀ آرمان شیشه گر. سازمان میراث فرهنگي.
� افشار سیستانی، ایرج. )1381(. کرمانشاهان و تمدن دیرینه آن. 

ج1. چ2. تهران: انتشارات نگارستان کتاب.
� بامداد ، مهدی. )1371(. شرح حال رجال ایران. ج2. تهران: زّوار.

تصویر 1. عکس هوایی قلعۀ کهنۀ کرمانشاه که توسط اشمیت انداخته شده است )مأخذ: اسمیت، 1376(.

آن جاری اس��ت و از شمال ش��رقی می گذرد ]و[ شعبه ای از 
آن از صحن��ه می گذرد )جغرافیای سیاس��ی کیهان؛ دهخدا، 
1372ش: ج 11، ص 17535( البته فراموش نش��ود چندین 
رود و روس��تا در ایران به نام قره سو نام گذاری شده است که 

نباید آن نام ها را با هم خلط کرد.

5. نتیجه گیری
بررسی مطالب گفته شده نشان می دهد که سنت نقشه نگاری 
مورد توجه دولتمردان وقت بود و فرهیخته ای چون مهندس 
عبدالغفار نجم الملک توانست گنجینۀ ارزشمندی از نقشه های 
تاریخی را برای ما برجای گذارد که از اهمیت زیادی برخوردار 
اند. چنین به نظر می رسد که علی رغم اینکه مهندسان روسی 
و آلمانی و انگلیسی در نقشه نگاری فعالیت چشم گیری داشته 

اند، مهندس��ان ایرانی نیز نقش��ه های فراوان��ی از آثار و ابنیه 
تاریخ��ی ای��ران فراهم کرده اند که فهرس��ت آن خود تدوین 

رساله ای را می طلبد.
     البته نقشۀ قلعۀ کهنه نشان می دهد ساخت وساز قلعه های 
نظامی و کوهستانی تا دورۀ قاجار همچنان تداوم داشته است 
و قلعه و برج و بارو فقط در نواحی ش��هری و مراکز سیاس��ی 

ساخته نمی شده است.

منابع
- ابن رسته. االعالق النفیسه، ترجمه و تعلیق دکتر حسین قره چانلو، 

تهران، امیرکبیر، 1365. 
- ابن فض��الن. س��فرنامه ابن فضالن، ترجمه ابوالفض��ل طباطبایی، 

تهران، بنیاد فرهنگ ایران، خردادماه 1345. 
- اب��ن حوقل بغدادی، ابوالقاس��م محمدبن حوق��ل. صورة االرض، 

تصویر 1. عکس هوایی قلعۀ کهنۀ کرمانشاه که توسط اشمیت انداخته شده است )مأخذ: اسمیت، 1370: پرواز بر فراز شهرهای ایران(.

آن جاری اس��ت و از شمال ش��رقی می گذرد ]و[ شعبه ای از 
آن از صحن��ه می گذرد )جغرافیای سیاس��ی کیهان؛ دهخدا، 
1372ش: ج 11، ص 17535( البته فراموش نش��ود چندین 
رود و روس��تا در ایران به نام قره سو نام گذاری شده است که 

نباید آن نام ها را با هم خلط کرد.

5. نتیجه گیری
بررسی مطالب گفته شده نشان می دهد که سنت نقشه نگاری 
مورد توجه دولتمردان وقت بود و فرهیخته ای چون مهندس 
عبدالغفار نجم الملک توانست گنجینۀ ارزشمندی از نقشه های 
تاریخی را برای ما برجای گذارد که از اهمیت زیادی برخوردار 
اند. چنین به نظر می رسد که علی رغم اینکه مهندسان روسی 
و آلمانی و انگلیسی در نقشه نگاری فعالیت چشم گیری داشته 

اند، مهندس��ان ایرانی نیز نقش��ه های فراوان��ی از آثار و ابنیه 
تاریخ��ی ای��ران فراهم کرده اند که فهرس��ت آن خود تدوین 

رساله ای را می طلبد.
     البته نقشۀ قلعۀ کهنه نشان می دهد ساخت وساز قلعه های 
نظامی و کوهستانی تا دورۀ قاجار همچنان تداوم داشته است 
و قلعه و برج و بارو فقط در نواحی ش��هری و مراکز سیاس��ی 

ساخته نمی شده است.

منابع
- ابن رس��ته. االع��الق النفیس��ه، ترجم��ه و تعلیق دکتر حس��ین 

قرهچانلو، تهران، امیرکبیر، 1365. 
- ابن فض��الن. س��فرنامه ابن فضالن، ترجمه ابوالفض��ل طباطبایی، 

تهران، بنیاد فرهنگ ایران، خردادماه 1345. 
- اب��ن حوقل بغدادی، ابوالقاس��م محمدبن حوق��ل. صورة االرض، 

تصویر 1. عکس هوایی قلعۀ کهنۀ کرمانشاه که توسط اشمیت انداخته شده است )مأخذ: پرواز بر فراز شهرهای ایران، سال،  ؟؟(.

آن جاری اس��ت و از شمال ش��رقی می گذرد ]و[ شعبه ای از 
آن از صحن��ه می گذرد )جغرافیای سیاس��ی کیهان؛ دهخدا، 
1372ش: ج 11، ص 17535( البته فراموش نش��ود چندین 
رود و روس��تا در ایران به نام قره سو نام گذاری شده است که 

نباید آن نام ها را با هم خلط کرد.

5. نتیجه گیری
بررسی مطالب گفته شده نشان می دهد که سنت نقشه نگاری 
مورد توجه دولتمردان وقت بود و فرهیخته ای چون مهندس 
عبدالغفار نجم الملک توانست گنجینۀ ارزشمندی از نقشه های 
تاریخی را برای ما برجای گذارد که از اهمیت زیادی برخوردار 
اند. چنین به نظر می رسد که علی رغم اینکه مهندسان روسی 
و آلمانی و انگلیسی در نقشه نگاری فعالیت چشم گیری داشته 

اند، مهندس��ان ایرانی نیز نقش��ه های فراوان��ی از آثار و ابنیه 
تاریخ��ی ای��ران فراهم کرده اند که فهرس��ت آن خود تدوین 

رساله ای را می طلبد.
     البته نقشۀ قلعۀ کهنه نشان می دهد ساخت وساز قلعه های 
نظامی و کوهستانی تا دورۀ قاجار همچنان تداوم داشته است 
و قلعه و برج و بارو فقط در نواحی ش��هری و مراکز سیاس��ی 

ساخته نمی شده است.

منابع
- ابن رس��ته. االع��الق النفیس��ه، ترجم��ه و تعلیق دکتر حس��ین 

قرهچانلو، تهران، امیرکبیر، 1365. 
- ابن فض��الن. س��فرنامه ابن فضالن، ترجمه ابوالفض��ل طباطبایی، 

تهران، بنیاد فرهنگ ایران، خردادماه 1345. 
- اب��ن حوقل بغدادی، ابوالقاس��م محمدبن حوق��ل. صورة االرض، 

تصویر 1. عکس هوایی قلعۀ کهنۀ کرمانشاه که توسط اشمیت انداخته شده است )مأخذ: پرواز بر فراز شهرهای ایران، سال،  ؟؟(.
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