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چکیده

بناهــای قاجاریــه و اوایــل پهلــوی شهرســتان درهشــهر از اســتان ایــام ،از جملــۀ آثــاری اســت کــه بازنمــودی
از تحــوالت سیاســی و اجتماعــی ایــن دوران را در خــود منعکــس میســازند .هــدف از ایــن پژوهــش ،بررســی
و مطالعــۀ تطبیقــی ســاختار فضایی-کالبــدی قــاع پوراشــرف ،میرغــام هاشــمی و قلعهــۀ جهانگیرآبــاد ،و
علــل شــکلگیری و الگــوی پرا کنــش آنهــا اســت .ایــن پژوهــش بــا روش توصیفی-تحلیلــی و بــا انجــام
مطالعــات میدانــی و کتابخانــهای بــر آن اســت تــا ضمــن مطالعــۀ عناصــر معمــاری هــر یــک از بناهــای
فوقالذکــر ،وجــه تســمیۀ هرکــدام از ایــن بناهــا را متناســب بــا ســاختار فضایی-کالبــدی آنهــا مــورد بازبینــی
مجــدد قــرار دهــد .پرس ـشهای اصلــی پژوهــش عبارتانــد از؛  :1علــت وجــودی ،الگــوی پرا کنــش ایــن
بناهــا در منطقــۀ درهشــهر چیســت؟  :2ســاختار فضایی-کالبــدی ایــن بناهــا چگونــه اســت؟  :3براســاس
ســاختار فضایــی -کالبــدی بناهــای مــورد مطالعــه ،آیــا ذکــر نــام قلعــه بــرای تمامــی ایــن آثــار قابلتوجیــه
اســت؟ نتایــج پژوهــش نشــان میدهــد کــه ســاخت بناهــای مــورد مطالعــه در شهرســتان درهشــهر برحســب
مقتضیــات زمــان ،ابتــدا براســاس ضــرورت نظامــی و امنیتــی و ســپس بهدالیــل سیاســی و اجتماعــی بــوده
اســت .ایــن بناهــا در مناسـبترین نقــاط جغرافیایــی و در ارتبــاط بــا امــور کشــاورزی و امــور مالیاتــی تعییــن
مــکان گردیدهانــد .از ســویی دیگــر ،بــر طبــق مطالعــات معمــاری و باستانشناســی بهعملآمــده ،بهغیــر
از بنــای قلعــۀ پوراشــرف کــه برحســب ضــرورت نظامــی و امنیتــی ســاخته شــده اســت ،بناهــای میرغــام
هاشــمی و جهانگیرآبــاد ،خانههایــی اربابــی هســتند کــه در اوایــل دورۀ پهلــوی بهدالیــل سیاســی و
اجتماعــی ســاخته شــدهاند.
کلیدواژگان :درهشهر ،اواخر قاجاریه و اوایل پهلوی ،قلعهها ،مطالعۀ تطبیقی.
 .Iاستادیار پژوهشی پژوهشکدۀ باستانشناسی.
 .IIدانشجوی دکترای باستانشناسی دانشگاه بوعلیسینا.
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مقدمه

پیشنیۀ پژوهش

در مــورد قــاع موجــود ایــران و بهویــژه قــاع موجــود در اســتان ایــام تحقیقــات و پژوهشهــای متعــددی
در قالبهــای گوناگــون کتــاب ،مقالــه و پایاننامــه ،تهیــه شــد و برخــی از آنهــا نیــز بهچــاپ رســیدهاند.
از جملــۀ ایــن آثــار میتــوان بــه مــواردی همچــون «قــاع و اســتحکامات نظامــی» نوشــتۀ کاظــم مــازاده
و محمــدی (« ،)1385اهمیــت قــاع و اســتحکامات دورۀ قاجــار منطقــۀ شــهداد در برقــراری امنیــت
اجتماعــی حاشــیه غربــی کویــر لــوت» نوشــتۀ محمدابراهیــم زارعــی و حیدریباباکمــال (« ،)1393بررســی
باستانشناســی معمــاری دوران قاجــار» نوشــتۀ مجیــد ســاریخانی (« ،)1384اســتحکامات دفاعــی
در ایــران دورۀ اســامی» نوشــتۀ ناصــر پازوکیطــرودی (« ،)1376بررســی قلعههــای قاجــاری ایــام»
نوشــتۀ رؤیــا ارجمنــدی (« ،)1384معرفــی اجمالــی قلعههــای باســتانی اســتان ایــام» نوشــتۀ حبی ـباهلل
محمودیــان (« ،)1383نگاهــی نــو بــه قلعــۀ میرغــام هاشــمی ،بــا توجــه بــه عناصــر ســازندۀ بنــا )قلعــه یــا
کاروانســرا(» نوشــتۀ مجیــد ســاریخانی و همــکاران (« ،)1391پژوهشــی در قلعــۀ والــی» نوشــتۀ آرش لشــکری
(« ،)1379قلعــه پوراشــرف و تأسیســات جانبــی آن» نوشــتۀ صــدراهلل اســدبیگی (« ،)1378طــرح مرمــت
قلعــه کنجانچــم مهــران» نوشــتۀ محمــد کیانــی (« ،)1379الگوهــای طراحــی معمــاری قلعههــای اســتان
ایــام در دورۀ قاجــار» نوشــتۀ جمالالدیــن ســهیلی و همــکاران ( )1394اشــاره کــرد .ایــن پژوهــش نخســتین
پژوهشــی اســت کــه بــا عبــور از نــگاه توصیفــی بــه مطالعــۀ تطبیقــی ســاختار فضایی-کالبــدی بناهــای اواخــر
دورۀ قاجاریــه و اوایــل پهلــوی شهرســتان درهشــهر ،علــت وجــودی آنهــا در ایــن دوران و تصحیــح وجــه
تســمیۀ کنونــی آنهــا میپــردازد.
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از نظــر اســتقراری ،قــاع ایــران نســبت بــه وضــع طبیعــی محــل و مصالــح موجــود در آنجــا بــه اشــکال
مختلفــی ســاخته شــدهاند .چنانچــه ســاخت قــاع در تاریــخ ایــران پیشازاســام و ایــران اســامی ارتباطــی
تنگاتنــگ بــا ضروریــات سیاســی ،اقتصــادی و جغرافیایــی داشــت .از همینروســت کــه قــاع را در کوههــای
صعبالعبــور ،کنــار آب و چشمهســارها ،پیرامــون شــهرها و مشــرف بــر آنهــا میســاختند و نقــش آنهــا
در تحــوالت سیاســی گوناگــون ماننــد بــه قــدرت رســیدن و ســقوط حکومتهــا ،در بحرانهــای داخلــی
و یــورش اقــوام بیگانــه بهعنــوان پناهگاهــی بــرای مخالفــان سیاســی و نیــز بهعنــوان هســتۀ شــکلگیری
شــهرها و پدیــد آمــدن شــهری درکنــار آنهــا بســیار مهــم بودهانــد (زارعــی و حیدریباباکمــال.)199 :1393 ،
شــکل ،جنــس و تعــداد بــرج و باروهــای قــاع ایــران در دورۀ اســامی وابســته بــه شــرایط اجتماعــی ،طبیعی و
نظامــی هــر منطقــه بــود .عمــوم قــاع ایــران دارای دیــواری بلنــد ،عریــض و طوالنــی ،بر جهایــی اســتوانهای
و چندوجهــی ،یــک یــا چنــد دروازه بــرای ورود و خــروج و گاهــی خنــدق بودنــد .نــوع مناســبات حا کــم بــر
ً
زندگــی قلعهنشــینان تقریبــا یکســان بــود .ایــن مناســبات درکنــار عوامــل طبیعــی و جغرافیایــی منطقــه،
نقــش تعیینکننــدهای در شــکلگیری بافــت ســاختمانی و عملکــرد بخشهــای مختلــف قلعــه داشــت و
همــه آنهــا را در نــوع ویــژهای از معمــاری گــرد مـیآورد (پازوکیطــرودی .)309-312 :1378 ،بهطــور کلــی
میتــوان کارکردهــای متعــددی همچــون اســتفاده بــرای نگهــداری زندانیــان ،داراالمــاره ،محــل نگهــداری
خزائــن حکومتــی ،جایــگاه اســتقرار مخالفــان حکومتــی و اســتفاده بهعنــوان پناهــگاه را بــرای قــاع ایــران
در نظــر گرفــت (زارعــی و حیدریباباکمــال .)200 :1393 ،بــا ایــن مقدمــه ،بناهــای بهجایمانــده از اواخــر
دورۀ قاجاریــه و اوایــل دورۀ پهلــوی شهرســتان درهشــهر کــه بــا عنــوان «قلعــه» نامگــذاری شــدهاند ،جهــت
بررســی و مطالعــه انتخــاب گردیدهانــد .هــدف اصلــی ایــن پژوهــش ابتــدا معرفــی ،توصیــف و تحلیــل
ســاختار فضایی-کالبــدی بناهــای پوراشــرف ،میرغــام و جهانگیرآبــاد و ســپس تحلیلــی بــر وجــه تســمیۀ و
مکانگزینــی آنهــا اســت.
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روش تحقیق

ایــن پژوهــش بــه روش توصیفی-تحلیلــی و براســاس مطالعــات میدانــی (مراجعــۀ بــه مناطــق ســاخت
بناهــای مــورد مطالعــه ،عکسبــرداری ،تهیــۀ نقشــه و تهیــۀ گزارشــات میدانــی) و کتابخانــهای بــه
ســرانجام رســیده اســت.

شهرســتان درهشــهر در  142کیلومتــری جنوبشــرقی شهرســتان ایــام 35 ،کیلومتــری غــرب شهرســتان
پلدختــر و بــه عــرض و طــول جغرافیایــی  33درجــه و  7دقیقــه و  47درجــه و  21دقیقــه قرار دارد (ســاریخانی
و همــکاران163 :1391 ،؛ نقشــۀ .)1

نقشۀ  .1موقعیت جغرافیایی شهرستان درهشهر (نگارنده).

موقعیت جغرافیایی بناهای مورد مطالعه

 قلعــه پوراشــرف بــا فاصلــۀ تقریبــی  6/4کیلومتــری در قســمت شــرقی شهرســتان درهشــهر و در مســیرجــاده شهرســتان درهشــهر بــه شهرســتان پلدختــر و بــا فاصلــۀ  2/11کیلومتــری از آن و در روســتای شــیخ
مــکان واقــعشــده اســت.
 قلعــه میرغــام هاشــمی در فاصلــۀ تقریبــی  7کیلومتــری جنوبغــرب شهرســتان درهشــهر و در مســیرجــادۀ درهشــهر بــه ایــام (بــه فاصلــۀ تقریبــی  4کیلومتــر از آن) و در روســتای هاشـمآباد قــرار دارد.
 قلعــۀ جهانگیرآبــاد در روســتای عباس ـیآباد ،واقــع در جنــوب شهرســتان درهشــهر و درکنــار رودخانــۀدرهشــهر کــه از کوههــای کبیرکــوه جــاری میشــود ،بنــا شــده اســت (تصویــر .)1

تصویر .1موقعیت جغرافیایی بناهای مورد مطالعه در شهرستان درهشهر (نگارنده).
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یافتههای پژوهش
بنای میرغالم هاشمی

1

تصویر  .2نقشۀ بنای میرغالم هاشمی (میراثفرهنگی استان ایالم.)1387 ،

دیوارهــای اصلــی بنــا بــا ارتفاعــی بیــش از  3متــر ،قطــور ،ســاده و فاقــد تزئینــات و اندودشــده بــا کاهــگل
اســت .دو بــرج نیمدایــرهای در رئــوس شمالشــرقی و شــمالغربی ایــن بنــا ،چهارچــوب ســادۀ مربعــی آن
را از یکنواختــی طــرح و نقشــه خــارج کــرده اســت .کاربــری و فضــای داخلــی ایــن بر جهــا از همدیگــر متفــاوت
اســت؛ بهگونهایکــه ورودی بــرج شمالشــرقی ،ابتــدا فضایــی مستطیلشــکل بــا طاقچههایــی بــا طــاق
ٌ
هاللــی و یــک مســتراح اســت .در بدنــۀ بــرج و در ارتفــاع تقریبــا  50ســانتیمتری زمیــن ،ســوراخهایی در یــک
خــط عرضــی مشــخص تعیبــه شــده کــه بــا مقایســۀ آنهــا بــا ســوراخهایی (تیرکــش) کــه در بدنــۀ بر جهــای
بنــای پوراشــرف مشــاهده شــد ،بیشــتر میتــوان آنهــا را محــل تأمیــن روشــنایی داخلــی بر جهــا و تهویــۀ
هــوای داخلــی آن هماننــد دیگــر قســمتهای بنــا در نظــر گرفــت .از ســویی دیگــر ،بــرج شــمالغربی بنــای
ً
میرغــام هاشــمی دارای ورودی تقریبــا مربعیشــکل و کممســاحت اســت کــه هماننــد بــرج شمالشــرقی
دارای ســوراخهایی در یــک خــط عرضــی مشــخص بــا همــان کاربــری پیشــنهادی اســت .نکتــۀ جالبتوجــه
در ایــن میــان ،وجــود ســوراخی در مرکــز طــرح گنبــدی ســقف ایــن بــرج اســت .محیــط کــم ایــن ســوراخ در
مقایســه بــا ســوراخهایی کــه در ســقف بر جهــای بنــای پوراشــرف بــه جهــت تبــادل ابــزار و ادوات نظامــی
مشــاهده میشــود ،کاربــری آن را بــا ابهــام مواجــه میســازد؟ (تصاویــر  )3محیــط فوقانــی ایــن بر جهــا را
میتــوان مکانــی نهچنــدان مناســب بــرای مواقــع جنــگ و درگیــری و البتــه محلــی مناســب بــرای دیدهبانــی
دانســت (در کنــار بــرج شمالشــرقی بنــا ،فضایــی مستطیلشــکل بــه ابعــاد  2/5×1/6متــر بــا کاربــری
نامشــخص مشــاهده شــد).
ســقف بنــای میرغالمهاشــمی مســطح و در ضلــع جنوبــی آن ،اتاقکهایــی مستطیلشــکل بــه ابعــاد
تقریبــی  1/78×3/42و  1/84×3/41متــر ســاخته شــده اســت .ایــن اتاقکهــا بــا بــام مســطح و تیرپــوش،
دارای راهپلــهای بــرای رســیدن بــه پشــتبام خــود و طاقچههــا و پنجرههایــی بــا طــاق هاللــی اســت
(اتاقــک زاویــۀ جنوبشــرقی  5پنجــره و اتاقــک جنوبغربــی  5پنجــره و  6طاقچــه اســت) .ایــن فضاهــا
ً
دارای نقشــۀ تقریبــا مشــابه بــا اتاقـک بخــش فوقانــی درگاه ورودی بنــا ســاخته شــدهاند .در زمینــۀ کارکــرد
ایــن اتاقکهــا ،نتایــج بررسـیهای میدانــی و تهیــۀ گزارشــات محلــی ،حاکــی از کاربریهایــی چــون محــل
اســتقرار خدمــۀ خــان و مکانــی بــرای دیدهبانــی اســت .نکتــۀ جالبتوجــه در ایــن میــان ،کارکــرد اتاقــک
فوقانــی درگاه ورودی بنــا اســت کــه پیــش از ایــن آن را خاننشــین و محــل اقامــت خــان در برخــی مواقــع
ذکــر کردهانــد (ســاریخانی و همــکاران .)167 :1391 ،ایــن فضــا ترکیبــی از دو اتــاق مستطیلشــکل بــا
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نقشــۀ ایــن بنــا از نــوع یــک ایوانــی و بهصــورت مربــع و بــا ابعــاد تقریبــی  29/40×31/5متــر اســت کــه در
رئــوس شمالشــرقی و شــمالغربی خــود دارای دو بــرج نیمدایــرهای بیــرونزده از ابعــاد اصلــی بنــا اســت
(تصویــر .)2
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ابعــادی مختلــف در امتــداد هــم و بهصــورت طولــی اســت (اتــاق کوچــک دارای ابعــاد  1/97×3/18متــر و
اتــاق بزرگتــر دارای ابعــاد  3تــا  3/63×3/18متــر اســت) .ایــن اتاقهــا بــه وســیلۀ درگاههایــی بــا طاقهاللــی
بــه همدیگــر راه دارنــد .دیوارهــای آنهــا دارای پنجرههایــی بــا طــاق هاللــی اســت و در اتــاق بزرگتــر بخــاری
دیــواری مشــاهده میشــود .تنهــا راه دسترســی بــه ایــن فضاهــا از مســیر بــرج شمالیشــرقی بنــای میرغــام و
بــا اســتفاده از عــرض قطــور دیــوار اصلــی بنــا اســت .در زمینــۀ کاربــری ایــن فضاهــا ،نتیجــۀ مطالعــات میدانی
در قالــب مصاحبههــای شــفاهی بــا کســانیکه در ایــن بنــا روزگارانــی را ســپری کردهانــد ،کارکــرد آن را محــل
ذخیــرۀ برخــی مــواد و کاالهــای مهــم بههمــراه حضــور نگهبانانــی در آنجــا معرفــی میکنــد (تصاویــر .)4

کهــا  -وســط :اتــاق ســردر بنــا میرغــام و مســیر دسترســی بــه آن -چــپ:
تصاویــر  .4راســت :ســقف تیرپــوش اتاق 
کهــای ضلــع جنوبــی (نگارنــده).
اتاق 

در
ورودی بنــای میرغــام هماننــد بر جهــای ضلــع شــمالی جلوتــر از دیــوار اصلــی بنــا ســاخته شــده اســتِ .
خ کوبــی شــده و دارای کوبههایــی فلــزی اســت .در قلعــه ،درون طاقنمایــی
چوبــی ایــن بنــا ،دو لنگــه گلمیـ 
بــا طــاق جناغــی و نوعــی قــوس معــروف بــه قــوس تنــد برجســته بــا گلویــی بــاز (زمرشــیدی)244: 1373 ،
و پاطاقــی بلنــد بــا فاصلــۀ مناســبی از لبــۀ خارجــی آن جهــت ممانعــت از نفــوذ بــاران و گرمــای خورشــید
تعبیــه شــد ه اســت .ســکوهای تعبیهشــده (پاخــوره) در اضــاع کنــاری فضــای ورودی ،مــکان مناســبی
بــرای قرارگیــری و نشســتن افــرادی اســت کــه بــرای ورود بــه بنــا ،نیازمنــد اجــازه از شــخص خــان بودنــد.
نمونههــای مشــابه بــا ایــن کارکــرد را میتــوان در درگاه ورودی خانههــای قاجاریــه مشــاهده کــرد (عــرب،
( ،2)101 :1385تصاویــر .)5
در طاقنمــای ســمت راســت ورودی بنــا ،کتیبـهای بــه خــط نســتعلیق و بــا مضمــون زیــر قــرار دارد« :نصــر
مــن اهلل و فتحالقریــب ،در زمــان شهنشــاه دوران ،ناجــی ملــک ملــت ایــران  -پهلــوان پادشــاه ملــک عجــم،
کــرد ایــن زمیــن چــو بــاغ ارم  -میرهاشمینســب غالمرضــا ،کــه بــود خــادم امــام رضــا  -خواســت باشــد از
خــدای مبیــن ،ســاخت ایــن قلعــه بهشــت امیــن  -بهــر تاریــخ گرگشــایی لــب ،بــاغ فــردوس مینمایــد طلــب
 -تاریــخ ســاخت بنــا 1303 :هجــری شمســی».
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تصاویر  .3فضای درونی بر جهای ضلع شمالی ،چپ :برج شمالشرقی ،راست :برج شمالغربی (نگارنده).

|| || 142

ش ــمارۀ  || ۴ســال دوم || تاب ــستان || 1397

مشــاهده میشــود کــه تنهــا در ایــن کتیبــه عنــوان قلعــه بــرای ایــن بنــا ب ـهکار رفتــه اســت .کتیبههــای
دیگــر بنــا کــه بیانگــر تاریــخ و شــجرهنامۀ خانــدان هاشــمی و تاریــخ وقــف آن بــه ســازمان میراثفرهنگــی
اســت ،در درون فضــای هشــتی بنــا بــه ابعــاد تقریبــی  4/20×3/20متــر قــرار دارنــد .فضــای درونــی بنــای
میرغــام هاشــمی متشــکل از یــک حیــاط مرکــزی بــه ابعــاد تقریبــی  21/60×18/5متــر ،باغچههــا و حوضــی
در مرکــز اســت کــه آب آن بــا احــداث کانالــی از زیــر ایــوان جنوبــی عبــور کــرده و پــس از پرکــردن حــوض
مرکــزی بنــا ،از زیــر دیــوار شــمالی آن خــارج میشــود .سراســر اضــاع درونــی بنــا ،اتاقهایــی اســت کــه درگاه
ورودی آنهــا مشــرف بــر حیــاط مرکــزی اســت (تصاویــر .)6

تصاویر  .6نمایی از فضای درونی بنای میرغالم هاشمی (نگارنده).

نمــای بیرونــی ایــن اتاقهــا دارای تزئیناتــی چــون طاقنماهــا و قابهــای مســتطیلی اســت .در ضلــع
شــرقی بنــا 5 ،اتــاق بهصــورت عرضــی بــه ابعــاد تقریبــی  3×5/90متــر اســت کــه از ایــن میــان 3 ،اتــاق از
طریــق درگاههایــی بــا طــاق هاللــی بــه همدیگــر راه دارنــد 2 .اتــاق نزدیــک بــه اتاقهــای زوایــۀ جنوبشــرقی
بنــا کــه بهصــورت طولــی ســاخته شــدهاند ،تنهــا بــه حیــاط مرکــزی راه دارنــد .براســاس نتایــج مطالعــات
میدانــی ،کارکــرد اتاقهــای زوایــۀ جنوبشــرقی بنــا ،آشــپزخانه اســت.
ایــوان بنــا بــا طــاق ضربــی و بــه ابعــاد  3×17×6/90متــر در ضلــع جنوبــی قــرار دارد .ایــن ایــوان مشــرف
بــر حیــاط مرکــزی و متناســب بــا وضعیــت آبوهوایــی ایــن منطقــه ســاخته شــده اســت .کارکــرد ایــن ایــوان
در فصــل تابســتان و مخالــف بــا جهــت تابــش خورشــید در بعدازظهرهــای بســیار گــرم ایــن منطقــه قابــل
تشــخیص اســت .ایــن ایــوان از هــر دو جانــب بــه اتاقهــای اطــراف خــود کــه محــل زندگــی خانــوادۀ خــان
یــا والــی اســت ،راه دارد .در امتــداد ضلــع جنوبــی بنــا راهپل ـهای قــرار دارد کــه ازطریــق آن ،دسترســی بــه
پشــتبام قلعــه فراهــم میگــردد .در زاویــۀ جنوبغربــی بنــا ،هماننــد زاویــۀ جنوبشــرقی دو اتــاق بــه
ابعــاد مختلــف و بــا کاربــری نامشــخص بهصــورت طولــی ســاخته شــده اســت .براســاس گزارشــات میدانــی
اتاقهــای زاویــۀ جنوبغربــی بنــا بهترتیــب مکتبخانــه و محــل عبــادت اســت .مکتبخانــه ایــن بنــا
بهصــورت طولــی و بــا طــرح دو دری توصیــف شــده اســت (ســاریخانی .)168 :1391 ،نکتــۀ جالبتوجــه در
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تصاویر  :5ضلع شمالی بنای میرغالم هاشمی و بیرونزدگی بر جها و سردر ورودی بنا از اضالع اصلی (نگارنده).
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تصاویر  .7ورودی مسدودشده در ضلع غربی بنای میرغالم هاشمی از نمای بیرون و درونی آن (نگارنده).

مصالح ساخت و تزئینات بنای میرغالم هاشمی

در ســاخت بنــای میرغــام هاشــمی ،از مصالــح بــومآورد منطقــه یعنــی ســنگ و مــات گــچ اســتفاده شــده
اســت .ســنگها بــه صورتهــای منظــم و ر جرج بررویهــم قــرار گرفتــه و مابیــن آنهــا را بــا مــات گــچ پــر
کردهانــد .ســقف بنــا را بــا تیرهــای چوبــی کــه بهنظــر میرســد چــوب آنهــا را از درخــت بلــوط کــه بــه فراوانــی
در کوههــای کبیرکــوه بهدســت میآیــد فراهــم کردهانــد ،پوشــانیده و روی آن را بــا کاه گل گرفتهانــد.
تزئینــات بنــا بهصــورت کلــی ،انــدود گــچ بههمــراه طاقهــای ضربــی ،طاقهــای هاللــی ،قابهــای
مســتطیلی ،طاقچههــا هاللــی و کتیبههــا اســت.

بنای جهانگیرآباد

3

ً
نقشــۀ بنــای جهانگیرآبــاد بهصــورت دو ایوانــی و بــا مســاحت  29/40×20/5متــر بهصــورت تقریبــا مرب ـع
مســتطیلی و در جهــت شــمالی-جنوبی ســاخته شــده اســت .دسترســی بــه پشـتبام بنــا از طریــق راهپلـهای
خارجــی در گوشــۀ جنوبغربــی آن در نظــر گرفتــه شــده اســت (ارجمنــدی( ،)163 :1384 ،تصاویــر .)8
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ایــن میــان ،ترکیــب متفــاوت طاقچههــا مستطیلشــکل و هاللیشــکل دو اتــاق ابتدایــی ضلــع غربــی بنــا در
امتــداد توصیــف فضاهــای اطــراف حیــاط مرکــزی بنــای میرغــام اســت .در ایــن اتاقهــا ترکیــب متفاوتــی
از تزئیــن دیوارهــا بــا طاقچههــای مســتطیلی و هاللــی و نیــز راهــی خروجــی کــه امــروزۀ مســدود شــده اســت،
بــا دیگــر فضاهــای اضــاع دیگــر بنــا مشــاهده میشــود .در زمینــۀ کاربــری اتاقهــای اضــاع غربــی و شــرقی
بنــا ،نتیجــۀ مطالعــات میدانــی نشــان داد کــه اتاقهــای ضلــع شــرقی بنــا ،محــل حضــور و اســکان زنــان و
اتاقهــای ضلــع غربــی آن محــل نشســت و حضــور مــردان بــه ابعــاد  3×7/30متــر بــوده اســت .شــاهد ایــن
امــر بهگفتــۀ ســاکنان قدیمــی ایــن قلعــه کــه بهصــورت نیــروی خدمترســان شــخص خــان بودنــد ،دری
مسدودشــده در ضلــع غربــی بنــا اســت کــه محــل ورود و خــروج مــردان در نظــر گرفتــه شــده بــود (تصاویــر
 .)7بنابرایــن میتــوان بــرای بنــای میرغــام هاشــمی دو ورودی را در نظــر گرفــت .بــه بیــان دیگــر ،ورودی
موجــود در ضلــع شــمالی بنــا را میتــوان ورودی اصلــی آن و ورودی ضلــع غربــی بنــا را بــه گمــان بســیار ،یــک
ورودی خــاص و غیرعــام در نظــر گرفــت کــه در مواقــع ویــژه محــل تــردد افــرادی خــاص محســوب میشــد.
ً
در ادامــۀ ضلــع غربــی ،دو اتــاق تقریبــا مربعیشــکل بــا ســقف گنبــدی و ســپس بــرج زاویــۀ شــمالغربی
بنــا اســت کــه شــرح آن گذشــت .در ایــن بنــا عالوهبــر راهپلــۀ ضلــع جنوبــی ،راهپلههایــی در زوایــای
شــمالغربی و شمالشــرقی جهــت دسترســی بــه پش ـتبام قلعــه و بر جهــای نیمدایــرهای آن تعبیــه شــده
اســت.
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نقشــۀ بنــای جهانگیرآبــاد بســیار ســاده طراحــی شــده اســت .کل ســاختار بنــا بــه چهــار بخــش تقســیم
گردیــده و طــرح یــک چهــارم در تمــام محــدودۀ ســاختمان تکــرار شــده اســت .قرینهســازی از جملــه
ویژگیهــای بــارز ســاختار بنــای جهانگیرآبــاد اســت .ایــن بنــا دارای دو ورودی در اضــاع شــمالی و جنوبــی
اســت .ورودی اصلــی بنــا بهصــورت پلــهدار و از ســمت جنــوب و بهصــورت ســتوندار طراحــی گردیــده
اســت .ایوانهــای بنــا در اضــاع شــرقی و غربــی آن قــرار دارنــد .ایوانهــا فضــای اندورنــی ایــن بنــا را بــه
دو قســمت تقســیم و ســاختاری قرینــه در طراحــی اضــاع غربــی و شــرقی بنــا دیــده میشــود .اتاقهــای
اضــاع شــرقی و غربــی بنــا ،هــم در ســاختار طولــی خــود و هــم در ابعــاد و انــدازه  3×7متــر یکســان طراحــی
گردیدهانــد .دسترســی بــه ایــن اتاقهــا از طریــق بخــش میانــی بنــا (میانســرا) بــه ابعــاد  2×14/5متــر و از
ً
ن تأمیــن میشــود .نمــای بیرونــی بنــا کامــا ســاده و بــا مــات گــچ و خــا ک
طریــق درگاههایــی مشــرف بــر آ 
انــدود شــده اســت .ســقف بنــا مســطح ،درگاههــای ورودی و ایوانهــا بــا طاقهــای هاللــی و اتاقهــا بــا
طاقهــای جناغــی پوشــیده اســت .نمــای داخلــی اتاقهــا پــس از انــدود بــا گــچ و خــاک ،ســفیدکاری شــده
و فاقــد هرگونــه تزئینــات دیگــر اســت .ایــن بنــا بهطورکلــی دارای  6اتــاق 2 ،ایــوان 2 ،درگاه ورودی و 2
زیرزمیــن اســت .زیرزمینهــای آن در زیــر اتاقهــای موجــود در ضلــع شــرقی بنــا و متناســب بــا شــیب زمیــن
طراحــی و ســاخته شــدهاند (همــان .)164 :

مصالح و تزئینات ساخت قلعۀ جهانگیرآباد

بنــای جهانگیرآبــاد در شــیب طبیعــی زمیــن و بــدون اســتفاده از هرگونــه عملیــات پیکنــی بــر روی زمیــن بکــر
منطقــه ســاخته شــده اســت .کفســازی در ایــن بنــا بهصــورت گچــی و بــا ضخامــت تقریبــی  5ســانتیمتر
بــر روی یــک الیــۀ شــنی اجــرا گردیــده اســت .مصالــح ســاخت بنــا ،قلوهســنگهای رودخانـهای و مــات گــچ
اســت .تزئینــات بنــا ،انــدود گــچ بهصــورت ســاده ،طــاق و طاقنماهــای هاللــی و جناغیشــکل طاقچههــا
اســت .درگاه جنوبــی بنــای جهانگیرآبــاد بهصــورت ســتوندار و دو ســتونی ســاخته شــده اســت .ایــن
ســتونها در قســمت اتصــال بــه طــاق هاللــی ورودی درگاه ،دارای تزئینــات مقرنسیشــکل در ابعــاد بســیار
کوچکانــد .پایهســتونها دارای برجســتگی کمربنــدی و دایرهایشــکلاند (همــان .)165 :از دیگــر
تزئینــات درگاه ایــن ضلــع از بنــا ،تزئینــات شمعیشــکلی اســت کــه زوایــای درگاه جنوبــی را ّمزیــن کردهانــد.
ســاقۀ ایــن شــمعهای تزئینــی ســاده و در قســمت فوقانــی دارای کمربنــدی بــا نقــش هاشــوری و شــعلهای
تزئینــی اســت .برخــاف گفتــۀ دیگــر محققیــن کــه ورودی بنــا را از ســمت شــمالی آن میداننــد (مــازاده و
محمــدی )63 :1385 ،بهنظــر میرســد بــا توجــه بــه تمرکــز تزئینــات در ایــن قســمت از بنــا ،ضلــع جنوبــی را
میتــوان درگاه اصلــی بنــای جهانگیرآبــاد در نظــر گرفــت (تصاویــر .)9
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تصاویر  .8نمایی از بنای جهانگیرآباد بههمراه نقشه (ارجمندی 1384 ،و نگارنده).
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بنای پوراشرف

4

ایــن بنــا بــر طبــق کتیبــۀ ورودی آن در ســال  1335ه.ق .و توســط میرصیــد محمدخــان پوراشــرف معــروف
بــه اشرفالعشــایر ســاخته شــده اســت (ایزدپنــاه .)540 :1363 ،بنــای پوراشــرف دارای مســاحتی 1470
ً
مترمربــع بهصــورت تقریبــا مربعشــکل و دارای نقشــۀ تــک ایوانــی اســت( 5تصویــر .)10

تصویر  .10نمایی از نقشۀ قلعه پوراشرف (آرشیو میراثفرهنگی استان ایالم).

ســاختار معمــاری ایــن بنــا بهگونـهای اســت کــه بایــد بــرای هریــک اضــاع آن بــه لحــاظ تعــداد طبقــات،
تعریفــی جداگانــه ارائــه کــرد .در بســیاری از منابــع ایــن بنــا را بنایــی ســهطبقه بیــان کردهانــد (همــان:
 .)204ایــن درصورتــی اســت کــه اضــاع جنوبــی و غربــی آن بهصــورت یــک طبقــه ،ضلــع شــمالی قلعــه
بهصــورت دوطبقــه و ضلــع شــرقی بنــا را میتــوان دو طبقــه و یــا بــهاحتمــال بســیار ضعیــف بــا احتســاب
زیرزمیــن آن ســه طبقــه در نظــر گرفــت .حیــاط بنــای پوراشــرف دارای ابعــاد تقریبــی 19/30×19/80متــر
اســت .درون حیــاط حوضــی آجــری بهشــکل مربــع و محیــط در طرحــی تزئینــی شــبیه گل چهارپــر قــرار دارد.
آب مــورد نیــاز ایــن بنــا از طریــق رودخانــه شــیخمکان و بــا عبــور از ضلــع جنوبــی آن و پــس از ســرازیر شــدن
درون حــوض ،بــا عبــور از زیــر دیــوار شــمالی خــارج میشــود (تصاویــر .)11
بخشهــای اداری و نظامــی ایــن بنــا در طبقــه همکــف آن و بخشهــای مســکونی در طبقــۀ دوم
ضلــع شــمالی آن قــرار دارنــد .بناهــای ضلــع جنوبــی شــامل ایــوان در ابعــاد؛  2/73× 3/30متــر و رواقهایــی
بــه ابعــاد 8/10×3/20متــر بهصــورت قرینــه اســت .هرکــدام از ایــن رواقهــا دارای ســه درگاه بــا ابعــاد
ً
 1×2/40متــر اســت و مســتقیما بــه حیــاط مرکــزی قلعــه راه دارنــد .امتــداد رواق غربــی ضلــع جنوبــی بــه
بــرج جنوبغربــی قلعــه متصــل و رواق قســمت شــرقی ضلــع جنوبــی متصــل بــه آشــپزخانه قلــع در زاویــۀ
جنوبشــرقی آن اســت .در انتهــای رواق شــرقی ،ســکوهایی توخالــی بــا ســوراخهایی در قســمت زیریــن
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ق ضربی قلعۀ جهانگیرآباد (نگارنده).
تصاویر  .9نمایی از ستونهای درگاه جنوبی و طا 
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اســت کــه بنابــر گزارشــات میدانــی ،محــل ذخیــرۀ مــواد غذایــی قلعــه همچــون حبوبــات و ...بــوده اســت
(ایــن ســکوها بــه تعــداد  3عــدد و بــا ابعــاد 65 ،ســانتیمتر×3/20متر و عمــق  48ســانتیمتر و میانگیــن
عــرض  92تــا  94ســانتیمتر اســت) .بناهــای ضلــع غربــی قلعــه بهترتیــب اتاقــی اســت متصــل بــه بــرج
نظامــی زاویــۀ جنوبغربــی قلعــه کــه بهگفتــۀ اهالــی محــل ،اســتراحتگاه و محــل اســتقرار نظامیــان قلعــه
بــوده اســت .در امتــداد ایــن ضلــع ،اتاقــی اســت کــه کاربــری امــروزۀ آن ،مســتراح قلعــه اســت .نگارنــده
در پــی بازدیــد میدانــی متوجــه احــداث ایــن مســتراح در طبقــۀ زیریــن بــرج الحاقــی ضلــع غربــی ایــن بنــا
شــد؛ بنابرایــن ممکــن اســت ایــن قســمت بــا توجــه بــه اســکان اقــوام دیگــری از خانــدان پوراشــرف بعــد
از صیدمحمدخــان پوراشــرف یعنــی اســد پوراشــرف و بــا توجــه بــه مقتضیــات زمانــی تغییــر کاربــری داده
باشــد .در ادامــۀ ایــن ضلــع از قلعــه ،اصطبــل قــرار دارد کــه امتــداد آن نیمــی از ضلــع شــمالی قلعــه را نیــز دربــر
ً
میگیــرد .ایــن اصطبــل در زاویــۀ شــمالغربی قلعــه ،مســتقیما بــه درون حیــاط راه دارد (ر .ک بــه عکــس
 1در تصویــر  .)11ضلــع شــمالی قلعــه را میتــوان مهمتریــن بخــش مــورد مطالعــه قلعــۀ پوراشــرف در نظــر
گرفــت .در ایــن بخــش از قلعــه 3 ،درگاه ورودی قــرار دارد کــه  2مــورد از آنهــا امــروزه مســدود شــده اســت
(ابعــاد ایــن درگاههــا بهترتیــب؛  3/15×3/25متــر و  1×2/25متــر اســت) .درگاههــای مسدودشــده بــه درون
اصطبــل قلعــه راه دارنــد .وجــود ایــن درگاههــا درکنــار درگاه اصلــی قلعــه نشــاندهندۀ تفکیــک محــل گــذر
احشــام از ســاکنین قلعــه اســت .درگاه ورودی و اصلــی ایــن قلعــه بــه ابعــاد  1/75×2/40متــر درون یــک
طــاق گهــوارهای و بهگفتــۀ ســاکنین محــل دارای دری چوبــی بــوده اســت .برطبــق مطالعــات میدانــی ،در
گذشــته بــه گمــان بســیار در قلعــه هماننــد در چوبــی قلعــۀ میرغــام هاشــمی از جنــس چــوب و بهصــورت
دو لنگــه و گلمیــخ کوبــی شــده بــا کوبههایــی فلــزی ســاخته شــده بــود کــه بــه جهــت جلوگیــری از تابــش
مســتقیم نورخورشــید و عــدم نفــوذ رطوبــت ،در داخــل طاقنماهــای درگاه و بــا فاصلــۀ مناســبی از لبــۀ خارجی
آن تعبیــه شــده بــود .از ســویی دیگــر چنیــن تدبیــری باعــث میشــد مراجعهکننــدگان از آفتــاب و بــاران در
امــان باشــند .در دو طــرف ورودی ایــن درگاه ،ســکوهایی (پاخــوره) جهــت اســتراحت و نشســتن مراجعیــن
ســاخته بودنــد .در امتــداد ضلــع شــمالی قلعــه ،آثــار پیهــای ســاختمانی متصــل بــه دیــوار قلعــه شــامل ســه
اتــاق بــه ابعــاد  1/40×2/30-2/70متــر اســت .براســاس مطالعــات و اســناد تاریخــی ،ایــن اتاقهــا متعلــق
بــه دکاکیــن شــیرینیپزی ،چرمســازی ،ســلمانی ،کالهمالــی ،نمدمالــی ،زینســازی بودنــد (میــر:1387 ،
( ،)18تصویــر .)12
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فضــای مستطیلشــکلی (هشــتی قلعــه) بــا تزئینــات طاقیشــکل و بــه ابعــاد 7/20×2/30متــر ،ورودی
قلعــه را بــه ســه قســمت تقســیم میکنــد .یــک قســمت بــه ســمت راســت یعنــی بهســمت اصطبــل ،یــک
قســمت منتهــی بــه حیــاط قلعــه و قســمتی دیگــر بهوســیلۀ راهپلـهای منتهــی بــه بناهــای طبقــۀ دوم ضلــع
شــمالی بنــا میشــود .براســاس مصاحبههــای شــفاهی ،طبقــۀ دوم ضلــع شــمالی قلعــه محــل زندگــی
خانــوادۀ صیــد محمدخــان پوراشــرف بــوده اســت .ایــن قســمت بــه ابعــاد 8/50×6/20متــر و ارتفــاع 2/70
ی شــمالغربی و شمالشــرقی اســت .ایــن قســمت ترکیبــی اســت
متــر از هــر دو طــرف منتهــی بــه بر جهــا 
از اتاقهــای مســتطیل و مربعیشــکل تودرتــو و درهــا و ســه پنجــر ه (بــه ابعــاد  1/30×2/28متــر) ،بــا طــاق
هاللــی و ساختهشــده از چــوب .در انتهــای ایــن طبقــه بهســمت شــرق و بــا فاصلــۀ دو اتــاق از اتــاق بــاالی
ســردر ورودی قلعــه بــه ابعــاد  6/10×2/85متــر ،برجکــی جهــت رفتوآمــد بــه پشــتبام طبقــۀ دوم بــا
تعــدادی تیرکــش قــرار دارد .بناهــای ضلــع شــرقی قلعــه (ر .ک بــه :عکــس  2در تصویــر  )11کــه بــه احتمــال
بســیار قســمتی از آن بهصــورت ســه طبقــه ســاخته شــده ،دارای بخشهــای مختلفــی چــون چــاه آب،
زنــدان ،بخــش اداری ،راهپلــه و آشــپزخانۀ قلعــه اســت .متأســفانه هیــچ آثــاری از طبقــۀ ســوم ایــن ضلــع
بهجــز دیــوارهای متصــل بــه بــرج شمالشــرقی قلعــه باقــی نمانــده اســت .چــاه آب در گوشــۀ شمالشــرقی
قلعــه و متصــل بــه یــک اتــاق در زیــر بــرج نظامــی گوشــۀ شمالشــرقی و نیــز متصــل بــه بخــش زیرزمیــن
و مرکــز اداری قلعــه اســت .در زیرزمیــن ایــن بخــش بــه ابعــاد  10/70×3متــر بنابــر گفتــۀ اهالــی منطقــه،
بازداشــتگاه قلعــه وجــود داشــته اســت .بهنظــر میرســد بــا توجــه بــه وجــه نظامــی مســکونی ایــن قلعــه ،ایــن
بخــش بهعنــوان یــک بازداشــتگاه موقــت در نظــر گرفتهشــده باشــد؛ چرا کــه راهیابــی ایــن قســمت از طریــق
پلکانــی بــه چــاه آب ،تزئینــات طاقیشــکل آن و آبوهــوای بســیار خنــک آن در فصــل تابســتان بهعلــت
وجــود چــاه آب ،ســیمایی متفــاوت نســبت بــه یــک ســیاهچال نظامــی را بــه ذهــن متبــادر میکنــد .متأســفانه
قســمت اداری ایــن ضلــع از بیــن رفتــه و تنهــا آثــاری از طاقچههــای هاللیشــکل آن باقیمانــده اســت .راه
دس ـتیابی بــه طبقــات بــاالی ایــن قســمت از طریــق راهپل ـهای متصــل بــه دیــوار آن اســت .درکنــار ایــن
ً
راهپلــه ،آشــپزخانۀ قلعــه قــرار دارد .ایــن بخــش مســتقیما بــه بــرج زاویــۀ جنوبشــرقی راه دارد .از دیگــر
عناصــر اصلــی قلعــۀ پوراشــرف میتــوان بــه راهپلههــای زوایــای شمالشــرقی ،شــمالغربی ،جنوبشــرقی
و راهپلههــای موجــود در پشـتبام قلعــه اشــاره کــرد کــه را ه دسـتیابی بــه طبقــات بــاال و پشـتبام قلعــه را
فراهــم میســاختهاند.
6
از شــاخصهای مهــم معمــاری آن نیــز بایــد بــه بر جهــای نظامــی چهارگوشــۀ بنــا اشــاره کــرد  .ایــن
بر جهــا در ضلــع غربــی و زاویــۀ جنوبشــرقی قلعــه بهصــورت ســهطبقه و از طریــق ســوراخهایی در
ج شمالشــرقی قلعــه مشــاهده
وســط بر جهــا ،بــا یکدیگــر مرتبــط میشــدند .چنیــن ســاختاری در بــر 
نشــد .ایــن بر جهــای دایرهایشــکل کــه بیــرون از اضــاع اصلــی بنــا ســاختهشــدهاند ،سراســر پوشــیده
از تیرکشهاییانــد کــه بــا دقتنظــر در محــل قرارگیــری آنهــا ،نهایــت شــم نظامــی جهــت پاســداری و
مراقبــت از ســاکنین قلعــه بــه ذهــن متبــادر میشــود .یکــی از نــکات مهمــی کــه بــر وجــه نظامــی بــودن ایــن
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بنــا میافزایــد ،اضافــه کــردن برجــی در ضلــع غربــی بنــای قلعــه اســت .قرارگیــری اماکــن مســکونی در ضلــع
شــمالی و شــرقی و اضافــه کــردن برجــی دیگــر در ضلــع غربــی بنــا نشــان از ایــن دارد کــه معمــار متناســب بــا
اهمیــت مســألۀ امنیــت و متناســب بــا شــرایط ویــژۀ نظامــی ،یعنــی اهمیــت دادن بــه ضلــع غربــی قلعــه عمــل
کــرده اســت (تصاویــر .)13

یکــی دیگــر از یافتههــای معمــاری قلعــۀ پوراشــرف در نمــای بیرونــی اضــاع غربــی و شــرقی قلعــه،
ســوراخهایی اســت کــه بــا عبــور چوبهایــی در درون آنهــا ،در دوران صلــح و آرامــش ،مکانــی جهــت
بســتن چهارپایــان ســاکنین قلعــه و یــا میهمانــان آنهــا بهنظــر میرســید (بــه احتمــال متناســب بــا جهــت
تابــش نــور خورشــید ،اطــراف قلعــه مــکان بســیار مناســبی بــرای نگهــداری موقــت چهارپایــان در زمــان تغییــر
زاویــۀ تابــش آن بــود) .ســاخت اصطبــل در فضــای داخلــی قلعــه و ایجــاد چنیــن مکانهایــی در بیــرون
از قلعــه ،نشــاندهندۀ ایــن مســأله اســت کــه ابتــدا فضایــی جدا گانــه بــرای اســتقرار حیوانــات میهمانــان
و افــراد بهغیــر از ســاکنین قلعــه در نظــر گرفتــه شــده بــود و از ســویی دیگــر در مواقعــی کــه درگیریهــای
نظامــی و تنشهــای آن ،فــرو مینشســت ،وجــه مســکونی قلعــه نســبت بــه کاربــرد نظامــی آن ،خــود را
نشــان مــیداد و محدودیتهــای اســکان ســاکنین قلعــه ،رفــع میشــد.

تزئینات معماری و مصالح بهکاررفته در ساخت قلعۀ پوراشرف

مصالــح اصلــی معمــاری قلعــۀ پوراشــرف ،قلوهســنگهای تراشــیده و نتراشــیده و مــات گــچ اســت .غالــب
تزئینــات بنــا ،طاقهــا و طاقنماهــای هاللــی (گهــوارهای) و طاقهــای جناغــی اســت .نمــای درونــی
دیوارهــای حیــاط قلعــه ّمزیــن بــه طاقهــای گهــوارهای درون قابهــای مستطیلشــکل اســت و در برخــی
قســمتهای ضلــع فوقانــی ایــن قابهــا ،تزیینــات دندانهایشــکل آجــری بــه اجــرا درآمــده اســت (تصویــر
.)14

تصویر  .14تزئینات دیوار حیاط ضلع شمالی قلعه (نگارنده).
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تصاویر  .13نمایی از بر جهای قلعۀ پوراشرف و فضای درونی آنها (نگارنده).
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تصاویــر  .15قلعــۀ پوراشــرف (ایزدپنــاه)539 :1363 ،؛ طرحــی از قلعــۀ پوراشــرف براســاس کتــاب تاریــخ لرســتان
(نگارنــده).

دیگــر ایــن بنــا میتــوان بــه کاربــرد گــچ در مســطح کــردن دیوارهــای ضخیــم
از مصالــح تزئینــی
ِ
قلوهســنگی آن اشــاره کــرد .ایــن پوشــش گچــی بــدون نقــش بــوده و بــه مقــدار بســیار کمــی در بخــش
مســکونی قلعــه عالئمــی از کاربــرد رنــگ بــر روی آن دیــده میشــود .کنگرههــای لبــۀ دیــوار شــمالی قلعــه را
نیــز میتــوان عنصــری کاربــردی و تزئینــی در نظــر گرفــت.
مهمتریــن بخــش تزئینــی قلعــه بــه لحــاظ تاریخگــذاری ،کتیبهنــگاری درگاه ورودی آن اســت .ایــن
کتیبــه از ســنگ و در درون یــک قــاب گچــی بــا طــاق هاللــی ،مزیــن بــه اشــعاری بــه خــط نســتعلیق بــا
مضمــون زیــر اســت« :بــد ،زدیــر کونــد شــخصی باوقــار ،میــر تیمورخــان رئیــس آن دیــار ،چــون فخامــت بــود،
میــر مرشــدش ،صیدمحمدخــان پوراشــرفش ،او بگلــزار جنــان چــون بــار بســت ،ارجمنــد خویــش بــر جایــش
نشســت ،شــاه احمــد خســرو ایــران زمیــن ،دو لقــب بخشــید او را از عطــا ،در نخســتین  ،بــر وزارت شــد شــعار،
ٌ
ربیعاالولــی ،هــم بنــای قلعــه و هــم
اشــرفش فرمــود بــر کل عشــار ،ســال ایــان ئیــل بــد انــدر جلــی ،غــره مــاه ٍ
طــرح بــاغ ،کــرد اتمامــش بــه شــش مــه بــا دمــاغ ،کاخ ،باغــی دلگشــا بهتــر ز گنــج ،شــد تمــام در الــف و
ســیصد ســی و پنــج ،بــاراهلل بانــی ایــن کاخ و بــاغ ،دودمانــش برفروغــد چــون چــراغ» (نگارنــدگان؛ ایزدپنــاه،
 )495-496 :1363متأســفانه آســیبدیدگی مصر عهــای پایانــی کتیبــه ،باعــث ایجــاد اشــتباهاتی در
تاریخگــذاری قلعــه از ســوی پژوهشــگران شــده اســت.

بحث و تحلیل

بناهــای مــورد مطالعــه در ایــن پژوهــش ،برطبــق کتیبههــای ورودی آنهــا متعلــق بــه اواخــر دورۀ قاجاریــه و
اوایــل دورۀ پهلــوی اســت .مطالعــات بهعمــل آمــده نشــان میدهــد کــه ســرآغاز ســاخت بناهــای حکومتــی
در ایــن ادوار ،بنــای پوراشــرف در روســتای شــیخمکان اســت .بررســی اســناد تاریخــی نشــان میدهــد کــه
ضــرورت ســاخت چنیــن بنایــی نیازهــای نظامــی و تأمیــن امنیــت منطقه بوده اســت (میــر،19-22 :1387 ،
رزمآرا ،6-36 :1320 ،والیزادهمعجــزى ،107-119 :1380 ،همــان .7)371-391 :شــاید یکــی از دالیلــی کــه
باعــث شــد میرصیــد محمدخــان پوراشــرف از تصمیــم خــود مبنیبر ســاخت بنایــی در روســتای أرمو منصرف
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بهکارگیــری آجــر در معمــاری ایــن بنــا ،بیشــتر در زمینــۀ اجــرای تزئینــات اســت .بیشــترین حجــم آجــر در
ســردر ورودی قلعــه بـهکار رفتــه اســت .بــا اســتناد بــه گفتههــای حمیــد ایزدپنــاه در کتــاب «تاریــخ لرســتان»،
ورودی ایــن بنــا محیــط در درون یــک فضــای آجــری اســت .معمــار در ایــن قســمت تنهــا بهوســیلۀ آجــر و
مــات گــچ بــا ایجــاد قابهــای مستطیلشــکلی کــه در درون آنهــا طاقنماهایــی هاللــی تعبیــه نمــوده و نیــز
بــا احــداث اتاقکــی ســتوندار و آجــری در بــاالی ورودی قلعــه (باالخانــه) ،درگاه ورودی بنــا را برجســتگی
بســیاری بخشــیده اســت (تصاویــر .)15
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شــود و روســتای شــیخمکان را بــرای ســکونت برگزینــد ،تدبیــری اســت کــه او را وادار میســاخت برحســب
مقتضیــات سیاســی و نظامــی و یــک تعجیــل نظامــی ،بنایــی قدیمیتــر را مرمــت و قابــل ســکونت کنــد.
برطبــق منابــع ،بنــای اولیــۀ قلعــۀ پوراشــرف شــاید در یــک قــرن قبــل بــوده اســت (میــر .)18 :1387 ،بعــد از
مــرگ صیــد محمدخــان پوراشــرف ،8ابتــدا فرزنــدش علیمحمدخــان و ســپس میرغالمرضاخــان جانشــین
پــدر گردیدنــد (میــر ،83 :1387 ،والیزادهمعجــزى .)207 :1382 ،قســمت اعظمــی از اراضــی و امــاک
آبــی و مرغــوب ســیکان ،چمــکالن ،شــوهان و درهشــهر را میرغالمرضاخــان هاشــمی فرزنــد ارشــد میرصیــد
محمدخــان در غیــاب فامیــل میــر تبعیــدی 9خــود ثبــت و متصــرف شــد .در ایــن روزگار میرغــام از نظــر نفــوذ،
تمول و داشــتن رعایا شــخص اول محســوب میشــد .او در دو منطقۀ ســیکان و درهشــهر دو قلعه (بناهای
میرغــام هاشــمی و جهانگیرآبــاد) ســاخت (میــر .)84-85 :1387 ،جانشــینی میرغالمرضاخــان هاشــمی،
روزگار پایــان درگیریهــای نظامــی طوایــف و حکومــت مرکــزی و ثبــات نســبی منطقــه و در نتیجــۀ آن،
نیــاز مبــرم و اساســی بــه یــک نظــارت دقیــق اجتماعــی و سیاســی بــود .بنابرایــن و در یــک جمعبنــدی بایــد
علــل شــکلگیری بناهــای ایــن دوران را ابتــدا نیازهــای نظامــی و ســپس نیــاز سیاســی و اجتماعــی در نظــر
گرفــت .چنیــن تغییــری در شــیوۀ حاکمیــت محلــی بهدرســتی در ســاختار معمــاری بناهــای بهجایمانــده از
ایــن دو شــخصیت بــارز و قابــل ردیابــی اســت .براســاس یــک الگــوی کلــی ،قــاع ایــران دورۀ اســامی دارای
ویژگیهــای شــاخص معمــاری همچــون حصارهــای مرتفــع و مســتحکم ،دیوارهــای مرتفــع لبــۀ بــام ،بــرج
و باروهــا ،دروازههــا و درهــای ورودی مســتحکم ،اتاقهایــی در بــاالی درهــای ورودی ،آبانبارهــای درون
قلعــه ،خنــدق ،حمــام و گرمابــه درون قلعــه ،اســلحهخانه ،ســربازخانه ،انبارهــای آذوقــه ،زنــدان و اصطبــل
اســت (ســاریخانی و همــکاران.)164 :1391 ،
در ســاخت بنــای پوراشــرف ،بــرج و باروهــا کــه برجســتهترین و خارجیتریــن نشــانۀ در شناســایی قــاع
ایــران بیــان میگــردد (زارعــی و باباکمــال ،)201 :1393 ،در ســیمای ظاهــری آن ظاهــر میشــوند .عــاوه
بــر بــرج و باروهــای چنــد طبقــه و بلنــد ،تیرکشهــا ،اصطبــل درونــی قلعــه ،چــاه آب ،زنــدان یــا بازداشـتگاه
موقــت ،محــل اســکان و اســتقرار نظامیــان ،بخــش اداری قلعــه ،محــل ذخیــرۀ مــواد غذایــی درون قلعــه،
عناصــری شــاخص مشــابه بــا ویژگیهــای معمــاری بناهــای نظامــی ایــران اســت .از ســویی دیگــر ،محــل
زندگــی خانــوادۀ خــان ،وجــود حمــام در بیــرون از قلعــه ،محــل کســب و کار در ضلــع شــمالی و بیــرون از آن ،از
جملــه وجــوه غیرنظامــی ســاختار معمــاری ایــن بنــا محســوب میشــود کــه در درجــۀ دوم اهمیــت در ایــران
ایــن دوران قــرار داشــتهاند .بنابرایــن بنــای پوراشــرف قلعـهای نظامــی اســت و هماننــد داراالمارههــای دیگــر
ایــران ،محــل ســکونت حاکــم و خانــوادۀ ایشــان و ســران برجســتۀ نظامــی بهحســاب میآیــد .از ســویی
دیگــر ذکــر عنــوان قلعــه بــرای دو بنــای دیگــر میرغــام هاشــمی براســاس شــاخصهای معمــاری و بــا اســتناد
بــه متــون تاریخــی جــای تأمــل دارد .بهغیــر از دیوارهــای کشــیده و مرتفــع ،اضــاع اصلــی بنــای میرغــام
هاشــمی در روســتای هاشـمآباد و اتاقکهــای نگهبانــی رئــوس و پشـتبام ایــن بنــا کــه وجــه نظامــی آنهــا
نیــز بــارز و آشــکار نیســت ،نمیتــوان هیــچ شــاخصۀ معمــاری نظامــی را در عناصــر شــاخص معمــاری ایــن
بنــا هماننــد قلعــۀ پوراشــرف مشــاهده کــرد .بنابرایــن تنهــا بهدلیــل داشــتن حصــار و بــرج و بــارو ظاهــری
ً
مشــابه قــاع دشــتی و بــا تکیــه بــر ایــن بــاور عمومــی کــه در میــان اهالــی بومــی منطقــه معمــوال محل ســکونت
شــخص خــان را ِ«قــا (قلعــه)» مینامیدنــد کــه نمون ـهای از ایــن بــاور در سنگنبشــتۀ ورودی ایــن بنــا نیــز
قابــل مشــاهده اســت .بنــای میرغــام هاشــمی را «قلعــه» نامگــذاری کردهانــد ،درصورتیکــه چنیــن بنایــی
را بایــد خان ـهای اربابــی کــه تنهــا ظاهــری بیرونــی مشــابه بــا قــاع دشــتی دارد نامگــذاری کــرد .از ســویی
دیگــر بنــای دیگــر میرغــام هاشــمی در روســتای جهانگیرآبــاد (عباسـیآباد کنونــی) فاقــد همــان دیوارهــای
مرتفــع و عریــض اضــاع اصلــی میرغــام هاشــمی در روســتای هاش ـمآباد اســت .سراســر بنــای جهانگیرآبــاد
اتاقهایــی اســت کــه بهصــورت قرینــه درکنــار یکدیگــر قــرار گرفتهانــد .ایــن بنــا بدونشــک خانـهای اربابــی
اســت کــه مناســبات اجتماعــی منطقــه و محــل پذیرایــی از ســران و ســفرای لشــکری و کشــوری محســوب
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یهــای معمــاری بناهــای اواخــر قاجاریــه و اوایــل دورۀ پهلــوی شهرســتان در هشــهر
جــدول  .1بررســی تطبیقــی ویژگ 
یهــای معمــاری قــاع ایــران در دورۀ اســامی (نگارنــده).
بــا ویژگ 




ویژگیهای بارز معماری قالع در ایران دورۀ اسالمی

برج و باروها





دروازهها و درهای ورودی قلعه





حصارهای مرتفع و مستحکم
دیوارهای مرتفع لبۀ بام

اتاقهایی در باالی درهای ورودی

وجود دارد ولی کاربرد نظامی ندارند.

آبانبارها



وجود دارد ولی کاربرد نظامی ندارند.

خندق
حمام و گرمابه درون قلعه
اسلحهخانه



سربازخانه



انبارهای آذوقه



زندان



اصطبل



میشــد .چنیــن دیدگاهــی در ســایر منابــع بهچاپرســیده قابــل ردیابــی اســت (میــر85 :1387 ،؛ مــازاده و
محمــدی.)63 :1385 ،
الگــوی پرا کنــش بناهــای مــورد مطالعــه در ایــن پژوهــش نشــان میدهــد کــه ایــن آثــار در مناطــق
حاصلخیــز شهرســتان درهشــهر بــه لحــاظ کشــاورزی واقــع شــدهاند .در گذشــته رودخانههــای ســیکان،
درهشــهر ،شــیخمکان و رودخانههــای بســیاری دیگــر بهســمت شهرســتان ماژیــن کــه از کبیرکــوه منشــعب
میشــدند و بــه رودخانــۀ ســیمره میپیوســتند ،مناطــق حاصلخیــزی را در اطــراف خــود تشــکیل
میدادنــد .از گذشــتۀ دور تــا بــه امــروز نیــز جوامــع انســانی درکنــار آب و زمینهــای حاصلخیــز آن برپــا شــده
و گســترش یافتهانــد .در شهرســتان درهشــهر رســم بــر ایــن بــوده اســت کــه در نزدیکــی فصلهــای درو و
رســیدن محصــول ،از جانــب هــر خــان و مالــک ،چنــد نفــر ســوار میشــده ،زراعــت هــر زارع را جداجــدا ثبــت
میکردنــد و در خاتمــه بــا زارعــان در یــک محــل مینشســتند و درمــورد رقمــی کــه شــخص زار ع میبایســت
بــه مالــک یــا خــان بپــردازد توافــق میکردنــد و در فصــل پاییــز بعــد از جمــعآوری محصــول بــه انبــاردار
تحویــل میدادهانــد (میــر .)14 :1387 ،بنابرایــن مشــاهده میکنیــم کــه بناهــای اواخــر دورۀ قاجاریــه و
اوایــل پهلــوی بهجهــت تأمیــن مالیــات حکومــت مرکــزی و انجــام وظیفــه خــود مبنیبــر گــردآوری مالیــات،
درکنــار رودخانههــای اصلــی شهرســتان درهشــهر یعنــی رودخانــۀ ســیکان (خانــۀ اربابــی میرغــام هاشــمی)،
رودخانــۀ درهشــهر (خانــۀ اربابــی جهانگیرآبــاد) ،رودخانــۀ شــیخمکان (قلعــۀ جهانگیرآبــاد) بنــا شــدهاند.
در اینصــورت شــخص خــان عالوهبــر زندگــی در یــک 16
منطقــۀ خــوش آبوهــوا ،تســلط بــر اوضــاع زارعیــن و
زیردســتان خــود ،مناســبات اجتماعــی روســتاها و مهمتــر از همــۀ آنهــا امــور مالیاتــی منطقــه را نیــز نظــارت
میکــرد (تصویــر .)16

نتیجهگیری

مطالعــۀ بناهــای باقیمانــده از اواخــر دورۀ قاجاریــه و اوایــل پهلــوی شهرســتان درهشــهر نشــاندهندۀ
اهمیتــی اســت کــه ایــن شهرســتان در ایــن دوران متناســب بــا جغرافیــای حاصلخیــز خــود در مباحــث
کشــاورزی و دامپــروری داشــته اســت .تملــک خوانیــن بــر ایــن منطقــه و اهمیتــی کــه ایــن منطقــه جهــت
بــرآورد امــور مالیاتــی از طریــق کشــاورزی فراهــم مــیآورد ،ســبب گردیــد مباحثــی همچــون نظــارت و
والیگــری از ســوی دســتگاه مرکــزی بــر ایــن منطقــه گســترانیده شــود .قــاع و بناهــای باقیمانــده ،حاصــل
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قلعۀ پوراشرف

خانۀ اربابی میرغالم هاشمی

خانۀ اربابی جهانگیرآباد
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چنیــن نــگاه و چنیــن تفکــری در ایــن دوران اســت .مکانگزینــی احــداث بناهــای مــورد مطالعــه درکنــار
رودخانههــای مهــم ایــن شهرســتان همچــون رودخانــۀ ســیکان ،درهشــهر و شــیخمکان کــه در متــن
پژوهــش بــه آنهــا اشــاره گردیــد ،دلیــل دیگــری اســت بر یــک تفکر راهبــردی نظامــی و اجتماعــی .مطالعات
بهعملآمــده نشــان داد کــه خوانیــن ایــن منطقــه مهمتریــن و حاصلخیزتریــن نقــاط کشــاورزی را بــرای
احــداث بناهــای اقامتــی خــود و در جهــت تأمیــن مالیــات حکومتــی در نظــر گرفتــه بودنــد .از ســویی دیگــر،
مطالعــات تاریخــی بههمــراه دادههــای باستانشناســی مبیــن دو مرحلــه از ســاخت بناهــای خاننشــین
در منطقــۀ درهشــهر اســت .نخســتین مرحلــه براســاس ضروریــات نظامــی و بــا ســاخت قلعــۀ پوراشــرف آغــاز
میشــود .در مرحلــۀ دوم و بــا عبــور از تنشهــای نظامــی و جنــگ بیــن طوایــف و دولــت مرکــزی ،ســاخت
یشــود.
بناهــای میرغــام هاشــمی یعنــی خانــۀ اربابــی میرغــام هاشــمی و خانــۀ اربابــی جهانگیرآبــاد آغــاز م 
دوگانگــی ســاختار فضایی-کالبــدی ایــن بناهــا متأثــر از شــرایط سیاســی ،نظامــی و اجتماعــی ایــن دوران
بــود کــه در متــن پژوهــش بــه آن پرداختیــم .نکتــۀ ســوم اینکــه بهکارگیــری عنــوان قلعــه بــرای بناهــای
مــورد مطالعــه ،عنوانــی اســت کــه تنهــا قابــل تطبیــق بــا فضــای ســاختاری-کالبدی بنــای موســم بــه قلعــۀ
پوراشــرف اســت .وجــود بــرج و بــاروی عظیــم و عریــض و چنــد طبقــه ،تیرکشهــای نظامــی ،دروازههــای
متعــدد ،وجــود ســربازخانهها ،چــاه آب درون قلعــه ،اصطبــل درونــی قلعــه ،بخــش اداری و بازداش ـتگاه
نشــاندهندۀ غلبــه وجــه نظامــی ایــن بنــا بــر وجــه مســکونی آن اســت .دو بنــای دیگــر میرغــام هاشــمی را
بایــد خانههایــی اربابــی در نظــر گرفــت کــه تنهــا براســاس یــک بــاور عامیانــه کــه در متــن پژوهــش بــه آن
پرداختــه شــد آن را قلعــه نامیدهانــد ،درصورتیکــه ایــن عنــوان هیچگونــه نمــود بصــری در ســاختار معمــاری
بناهــای فوقالذکــر نداشــته اســت.

پینوشت
 .1این بنا به شمارۀ  2794در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است.
 .2بهنظر میرسد ارتفاع بلند سکوها ،کاربردی عالوهبر کاربرد فوق داشته است.
 .3این بنا به شمارۀ  2745در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
 .4این بنا به شمارۀ  2923در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
 .5ایــن درحالــی اســت کــه امــروزه تاریــخ ســاخت ایــن بنــا را  1330هـ.ق .بیــان میکننــد .ضلــع شــمالی قلعــه  42متــر ،ضلــع غربــی 35
متــر ،ضلــع جنوبــی  37/5متــر و ضلــع شــرقی  35/5متــر اســت.
 .6فاصلــۀ بر جهــا از همدیگــر در ضلــع شــمالی قلعــه  33/50متــر ،در ضلــع غربــی بهترتیــب  15متــر و  5متــر (ســه بــرج در ایــن ضلــع قــرار
دارد) ،در ضلــع جنوبــی  27/50متــر و در ضلــع شــرقی  26/40متــر اســت.
 .7در کتــاب تاریــخ لرســتان روزگار پهلــوى ،فصــل دوم و در مــورد مأموریــت امیراحمــدی آمــده اســت کــه ســردار ســپه بهمحــض تســلط
بــر اوضــاع مملكــت و بهدســت آوردن مقــام فرماندهــى ارتــش ،بالفاصلــه بــه تقویــت و ســازمان دادن نیــروى نظامــى پرداخــت و مشــغول
ســركوبى [قیامهــا و] شــورشهاى ایــاالت و والیــات گردیــد و ایــن اقدامــات در همهجــا بــا موفقیــت و پیشــرفت اردوهــا و ســتونهاى اعزامــى
تمــام شــد و تــا ســال  1302ه ـ.ش .همهجــاى كشــور كــه بهوســیلۀ شورشــیان و اغتشــاشطلبان قریــن ناامنــى و هر جومــرج شــده بــود و
بــدون اغــراق مىتــوان گفــت دوســوم از خــاك ایــران را دربــر مىگرفــت ،قریــن امنیــت شــد و مــردم ایــاالت و والیــات ایــران نفــس راحتــى
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تصویر  .16الگوی پراکنش بناهای اواخر دورۀ قاجاریه و اوایل دورۀ پهلوی شهرستان درهشهر (نگارنده).
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کتابنامه

 ارجمنــدی ،رؤیــا (« .)1387بررســی قلعههــای قاجاریــه در اســتان ایــام» .پایاننامــۀ کارشناسیارشــددانشــگاه آزاد اســامی واحــد تهرانمرکــز ،دانشــکدۀ ادبیــات و علومانســانی.
ط عمومــی ادارۀ
 اس ـدبیگی ،صــدراهلل (« .)1378قلعــۀ پوراشــرف و تأسیســات جانبــی» .آرشــیو رواب ـ کل میراثفرهنگــی اســتان ایــام (گــزارش منتشرنشــده).
 ایزدپناه ،حمید ( .)1363آثارباستانی و تاریخی لرستان .جلد دوم ،تهران :انتشارات آ گاه. پازوکیطــرودی ،ناصــر ( .)1376اســتحکامات دفاعــی در ایــران دورۀ اســامی ،تهــران :ســازمانمیراثفرهنگــی کشــور (پژوهشــگاه).
 پازوکیطــرودی ،ناصــر ( « .)1378شــهر و نقــش دفاعــی شــهر» .مجموعــه مقــاالت دومیــن کنگــرۀتاریــخ معمــاری و شهرســازی ایــران .بهکوشــش :باقــر آیــتاهللزادۀ شــیرازی .جلــد دوم .فروردینمــاه،
تهــران :ســازمان میراثفرهنگــی کشــور (پژوهشــگاه) ،صــص.297-314 :
 رزمآرا ،علی ( .)1320جغرافیای نظامی ایران (لرستان) ،تهران :سلسلۀ انتشارات. زارعــی ،محمدابراهیــم؛ و حیدریباباکمــال ،یــداهلل (« .)1393اهمیــت قــاع و اســتحکاماتشهــای
دورۀ قاجــار منطقــۀ شــهداد در برقــراری امنیــت اجتماعــی حاشــیۀ غربــی کویــر لــوت» .پژوه 
باستانشناســی ایــران .دورۀ چهــارم .شــمارۀ  .6صــص.195-211 :
 زمرشیدی ،حسین ( .)1373طاق و قوس در معماری ایران .تهران :انتشارات کیهان. ســاریخانی ،مجیــد (« .)1384بررســی باستانشناســی معمــاری دوران قاجــار» .جلــوۀ هنــر .شــمارۀ .25صــص.4-15 :
 ســاریخانی ،مجیــد؛ شــریفینیا ،اکبــر؛ و قنبــری ،نــدا (« .)1391نگاهــی نــو بــه قلعــۀ میرغــام هاشــمیشهــای باستانشناســی ایــران .دورۀ دوم،
بــا توجــه بــه عناصــر ســازندۀ بنــا (قلعــه یــا کاروانســرا)» .پژوه 
شــمارۀ .161-173 ،2
 ســهیلی ،جمالالدیــن؛ محمودیزرنــدی ،مهنــاز؛ و صالحــی ،زینــب (« .)1394الگوهــای طراحــیمعمــاری قلعههــای اســتان ایــام در دورۀ قاجــار» .فصلنامــۀ مطالعــات شــهر ایرانــی اســامی .ســال ششــم.
شــمارۀ  .21صــص.31-47 :
 عــرب ،کاظــم (« .)1385خانههــای قاجاریــه قــم» .مجموعــه مقــاالت ســومین کنگــره تاریــخ معمــاریو شهرســازی ایــران .جلــد دوم ،تهــران :ســازمان میراثفرهنگــی و گردشــگری.
 کیانــی ،محمــد (« .)1379طــرح مرمــت قلعــه کنجانچــم مهــران» .آرشــیو روابــط عمومــی ادارۀ کلمیراثفرهنگــی ،صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان ایــام (گــزارش منتشرنشــده).
 لشــکری ،آرش (« .)1379پژوهشــی در قلعــۀ والــی» .آرشــیو روابــط عمومــی ادارۀ کل میراثفرهنگــی،صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان ایــام (گزارش منتشرنشــده).
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كشــیدند و تنهــا نقاطــى كــه هنــوز میــدان تاختوتــاز خوانیــن و متنفذیــن محلــى بــود و دولــت در آن جاهــا نفــوذ و قدرتــى نداشــت ،در درجــۀ
اول لرســتان ،و بعــد از آن خوزســتان بــود (والیزادهمعجــزى.)23 :1382 ،
 .8ســپهبد امیراحمــدی بــرای برچیــدن ســلطۀ والــی در پشــتکوه ،التزامنامههایــی از رؤســای کلهــر مبنیبــر همــکاری بــا قــوای دولتــی
در جنــگ بــا والــی پشــتکوه گرفــت .همچنیــن وی میرصیــد محمدخــان رئیــس ایــل دیرکونــد را کــه ســمت وزارت غالمرضــا خــان را داشــت،
بــر ضــد او تحریــک کــرد .میرصیــد محمدخــان بــرای برانــدازی حکومــت غالمرضاخــان ،والیگــری پشــتکوه را از امیراحمــدی درخواســت
کــرده بــود .وی در زمســتان ســال  1306هـ.ش .کــه والــی در منطقــۀ باغشــاهی بهســر میبــرد ،از ســیمره بهقصــد تصــرف پشــتکوه حرکــت
کــرد ،امــا قبــل از آنکــه بتوانــد وارد پشــتکوه شــود ،در منطقــۀ هندمینــی توســط تفنگچیــان طایفــۀ دوســان از طوایــف وفــادار بــه والــی بــه
قتــل رســید و کاری از پیــش نبــرد (مرادیمقــدم153 :1385 ،؛ والیزادهمعجــزى .)119-120 :1382 ،البتــه برخــی از منابــع تاریــخ مــرگ
ایشــان را  1303هـ.ش .بیــان کردهانــد (میــر.)22 :1387 ،
 .9در ســال  1309هـ.ش .بهغیــر از فرزنــدان میرصیــد محمدخــان پوراشــرف؛ میرغالمرضاخــان هاشــمی و طایفــه ایشــان ،تمامــی ســران
و بــزرگان و طوایــف دیگــر میــر بهدســتور ســپهبد امیراحمــدی بــه مناطقــی خــارج از درهشــهر تبعیــد شــدند .جهــت کســب اطــاع بیشــتر در
اینبــاره ر.ک بــه( :میــر.)35 :1387 ،
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 محمودیــان ،حبیـباهلل ( .)1383معرفــی اجمالــی قلع ههــای باســتانی اســتان ایــام ،ایالم :انتشــاراتگویش.
 مرادیمقــدم ،مــراد ( .)1385تاریــخ سیاســی اجتماعــی کردهــای فیلــی در عصــر والیــان پشــتکوه(ایــام) ،تهــران :انتشــارات پرســمان ،المــاس دانــش.
 مــازاده ،کاظــم؛ و محمــدی ،مریــم ( .)1385قــاع و اســتحکامات نظامــی ،تهــران :انتشــارات ســورۀمهــر.
 میر ،ناصر (خانجان) .)1387 ( ،از سیمره تا سیمره .قم :دارالنشر اسالم. والیزادهمعجزى ،محمدرضا ( .)1380تاریخ لرستان روزگار قاجار .تهران :انتشارات حروفیه. -والیزادهمعجزى ،محمدرضا ( .)1382تاریخ لرستان روزگار پهلوی .تهران :انتشارات حروفیه.

