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قلعــه میرغــام هاشــمی در اســتان ایــام و در روســتای فرهــاد آبــاد از توابــع شهرســتان
درهشــهر قــرار دارد .بنــای قلعــه ،بــر طبــق کتیبــه موجــود در قســمت ورودی آن ،مربــوط
بــه دورهی قاجاریــه اســت .ایــن کتیبــه تنهــا مدرکــی اســت کــه از بنــا بــا نــام قلعــه یــاد
میکنــد .علیرغــم معنایــی کــه از ایــن کلمــه اســتنباط میشــود در ایــن بنــا هماننــد قــاع
ایــن دوره هیــچ تمهیــدات نظامــی در نظــر گرفتــه نشــده اســت .هیــچ نشــانی از برجهــای
دیدبانــی بــا تیرکشهــای بــزرگ ،درهــای آهنــی و خنــدق ،انبــار مهمــات ،زنــدان و...کــه
از شــاخصهای معمــاری نظامــی قــاع ایــران میباشــند ،در اینجــا دیــده نمیشــود.
آنچــه در ایــن پژوهــش مــورد بررســی و تحلیــل قــرار گرفتــه و یافتــهی تحقیــق را در
بــر میگیــرد اثــر معمــاری میرغالمهاشــمی واقــع در روســتای فرهادآبــاد اســت .ایــن
پژوهــش بــا روش توصیفــی – تحلیلــی و بــا گــردآوری اطالعــات بــه صــورت میدانــی و
مطالعــات کتابخانـهای ،بــه بررســی و تحلیــل کارکــرد اصلــی بنــا بــا مقایسـهی آن بــا دیگــر
بناهــای مشــابه از دورهی قاجاریــه ،جهــت روشــن کــردن کارکــرد بنــا و در نتیجــه تصحیــح
وجــه تســمیهی آن پرداختــه اســت .هــدف پژوهــش بــر آن اســت کــه بــا تحلیــل دادههــای
موجــود ،کارکــرد اصلــی ایــن بنــا را مشــخص ســازد کــه قلعــه اســت یــا کاروانســرا .ســؤال
نگارنــدگان در ایــن پژوهــش مبتنــی بــر آن اســت کــه شــاخصههای معمــاری بــه کار رفتــه
در شــاکلهی ایــن بنــا چگونــه قابــل تبییــن اســت و فرضیـهی تحقیــق مبتنیبــر آن اســت
کــه مشــخصههای معمــاری بــه کار رفتــه در ایــن بنــا مصــداق کاملــی از یــک کاروانســرای
قاجــاری اســت .نتیج ـهی پژوهــش نشــان میدهــد کــه ایــن اثــر ،کاروانســرایی از نــوع
کاروانســراهای خصوصــی اســت کــه در کنــار کارکــرد اصلــی خــود ،نقــش حفاظتــی و
دفاعــی را نیــز بــر عهــده داشــته اســت .ایــن بنــا ،هــم در امــر کمــک رســانی بــه مقــررات
مملکتــی نظــارت داشــته و هــم اینکــه بــا تنظیــم نمــودن مناســبات اجتماعــی روســتاهای
اطــراف خــود ،عــاوه بــر راهنمایــی قافلههــای کاروانــی ســود و عایــدات فراوانــی را
نصیــب خــان منطقــه نمــوده اســت.
واژگان کلیدی:
ایالم ،درهشهر ،فرهادآباد ،قاجاریه ،قلعهی میرغالمهاشمی ،کاروانسرا.
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شهرســتان دره شــهر ،بــا دار بــودن آثــاری غنــی از گذشــته هــای دور تاریخــی ،متأســفانه
از تیــررس مطالعــات و پژوهشهــای دقیــق و تحلیلــی ،بــه دور مانــده اســت .قلعــه
میرغالمهاشــمی ،در روســتای فرهادآبــاد ،از جملــه بناهــای باقیمانــده از معمــاری دورهی
قاجاریــه اســت .ایــن بنــا ،از ســوی بســیاری از کارشناســان میــراث فرهنگــی منطقــهی
ایــام ،تنهــا بــا توجــه بهبــکار رفتــن کلمــه «قلعــه» در کتیب ـهی ورودی بنــا ،بــا عنــوان
قلعــه ،بــدون هیچگونــه تحلیلــی بــر عناصــر ســازندهی بنــا ،بــه ثبــت رســیده اســت .در
بررســی کــه از ســوی نگارنــدگان در ایــن بنــا صــورت گرفتــه اســت ،هیچگونــه تمهیــدات
نظامــی ،کــه گویــای معمــاری و موقعیــت اســتراتژیک نظامــی بنــا باشــد ،از جملــه ،برجهای
دیــده بانــی ،درب آهنیــن ،اســلحهخانه و یــا زنــدان و  ...دیــده نشــده اســت .ایــن امــر ،دلیلی
بــر نــگارش ایــن پژوهــش بــرای درک بهتــر وجــه تســمیهی ایــن بنــا گردیــد .بــا توجــه بــه
کمبــود منابــع تاریخــی منطقـهی درهشــهر ،بــه خصــوص در دوران قاجاریــه ،نگارنــدگان بــه
مطالعـهی تطبیقــی ایــن بنــا بــا ســایر بناهــای هـمدورهی آن و بــرای تکمیــل تحلیلهــای
خــود ،بــه مصاحبــه حضــوری بــا یکــی از ریــش ســفیدان ایــن منطقــه ،کــه در ایــن بنــا و در
خدمــت میرغالمهاشــمی زندگــی کردهانــد ،پرداختهانــد.
آنچــه دادهی ایــن پژوهــش را تشــکیل میدهــد اثــر معمــاری میرغالمهاشــمی
اســت .ســؤال نگارنــدگان در ایــن پژوهــش آن اســت کــه شــاخصههای معمــاری ب ـهکار
رفتــه در شــاکلهی ایــن بنــا چگونــه قابــل تبییــن اســت؟ و فرضی ـهی تحقیــق مبتنیبــر
آن اســت کــه مشــخصههای معمــاری ب ـهکار رفتــه در ایــن بنــا مصــداق کاملــی از یــک
کاروانســرای قاجــاری اســت .هــدف پژوهــش بــر آن اســت کــه بــا تحلیــل دادههــای
موجــود ،کارکــرد اصلــی ایــن بنــا را مشــخص ســازد کــه قلعــه اســت یــا کاروانســرا.
بنابرایــن در بخــش پیشــینهی مطالعاتــی بنــا ،بــه اختصــار و همــراه بــا جــداول شــماره 1
و  2بــه ویژگیهــای معمــاری قلعههــا و کاروانســراهای ایــران پرداختــه میشــود تــا در
قســمت تحلیــل دادههــا و مبحــث نتیجــه گیــری ،تحلیــل مســتدلی ارایــه شــود.

روش تحقیق

روش تحقیــق بهصــورت توصیفــی -تحلیلــی و همــراه بــا مطالعــات میدانــی منطقــهی
مــورد نظــر بهصــورت عکسبــرداری ،تهیــه پــان و کروکــی و  ...اســت.

پیشینه تحقیق

محققیــن قــاع ایــران را در یــک تقســیمبندی کلــی بــه دو نــوع کوهســتانی و جلگ ـهای
و از لحــاظ موقعیــت جغرافیایــی ســاخت آنهــا و کاربــری بــه انــواع مختلــف ،نظامــی و
ســرحدی ،راهداری ،حاکمنشــین و ...تقســیم کردهاند(مــازاده و محمــدی.)16 :1385 ،
تأمیــن امنیــت بــرای منطقــه ســاخت قلعــه ،نخســتین بحثــی اســت کــه معمــاری قــاع
ایــران را تحــت شــعاع قــرار داده اســت .در همــهی ایــن بناهــا عناصــری بهعنــوان
شــاخصههای معمــاری آنهــا دیــده میشــود کــه بــا قرارگیــری در کنــار یکدیگــر،
شــاکلهی اصلــی قــاع ایــران را تشــکیل داده اســت کــه در ایــن عناصــر ،وجــه نظامــی و
امنیتــی بیشــترین اهمیــت را دارد (جــدول شــماره  .)1بــا توجــه بــه مطالــب ارایــه شــده در
جــدول شــماره  ،1بهدرســتی پیداســت کــه معمــاری قــاع ایــران درونگــرا بــوده و ایــن
امــر بــا جنبــه نظامــی و امنیتــی اینگونــه بناهــا ارتبــاط مســتقیمی داشــته اســت .بــه ایــن
معنــا کــه در مواقــع حســاس نظامــی (جنــگ) از وابســتگی ســاکنین قلعــه بــه محیــط
بیرونــی آن ،جلوگیــری میکــرد.
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 -1وضعیت جغرافیایی – تاریخی درهشهر

درهشــهر از توابــع اســتان ایــام ،در  142کیلومتــری جنــوب شــرقی شهرســتان ایــام و در
 35کیلومتــری غــرب شهرســتان پلدختــر بــه عــرض و طــول جغرافیایــی  33درجــه و 7
دقیقــه و  47درجــه و  21دقیقــه ،در شــرق ویرانههــای شــهر تاریخــی ســیمره بنــا شــده
اســت (تصویــر شــماره .)1
بیشــتر مورخــان پشــتکوه را «ماســبذان» و پیشــکوه و صیمــره را «مهرجانکــذک» نــام
تصویــر شــماره  :1موقعیــت
جغرافیایــی شهرســتان دره شــهر
(نگارنــدگان).
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از ســویی دیگــر ،کاروانســراها در معمــاری ایــران در ادوار مختلــف تاریخــی از جایــگاه
واالیــی بهخصــوص در مســیر شــبکههای ارتباطــی برخــوردار بودهانــد .تحــول و گســترش
کاروانســراهای ایــران در ادوار مختلــف بــه وضعیــت اجتماعــی ،اقتصــادی ،مذهبــی و...
بســتگی داشــته و شــکل گیــری و توســعهی آن بــا مــوارد یــاد شــده در ارتبــاط بــوده اســت
(کیانــی . )265 :1379 ،کاروانســراها دارای تقســیم بندیهــای متفاوتــی هســتند؛ بهعنــوان
مثــال انــواع کاروانســراها بــر اســاس مالکیــت کــه شــامل کاروانســراهای شــاهی (ایــن نــوع
کاروانســراها ،کامــ ً
ا در اختیــار و انحصــار اســتفاده شاهنشــاه بودهانــد)؛ کاروانســراهای
خصوصــی (اینگونــه کاروانســراها بــه بخــش خصوصــی تعلــق داشــت .همــواره دارا
بــودن یــک کاروانســرا عوایــد سرشــاری بــرای صاحبــش مـیآورد)؛ کاروانســراهای خیریــه
و اوقــاف (در اینگونــه از کاروانســراها ،خدمــات ارایــه شــده از ســوی متمولیــن بــدون
دریافــت هیچگونــه مبالغــی در اختیــار مــردم عــادی قــرار میگرفــت) یــا گونهشناســی
کالبــدی کاروانســراها کــه شــامل کوهســتانی ،کرانــهی پســت خلیجفــارس ،حیــاط دار
مرکــز ایــران (کــه خــود شــامل کاروانســرای هــای مــدور ،چندضلعــی ،دو ایوانــی ،چهــار
ایوانــی و کاروانســراهایی بــا تــاالر ســتوندار هســتند) یــا کاروانســراهایی بــا پــان متفرقــه
کــه ایــن گــروه از کاروانســراها ،نقشــه و معمــاری آنهــا بــا ســایر گــروه هــای دیگــر
متفــاوت اســت .دالیــل مختلفــی چــون ،ســلیقه و ذوق معمــار ،نفــوذ معمــاری خارجــی
و شــرایط و موقعیــت جغرافیایــی در احــداث اینگونــه کاروانســراها نقــش داشــته اســت
(کیانــی .)14 :1373 ،از بررســی کاروانســراهای ایــران چنیــن بــر میآیــد کــه اســاس
معمــاری کاروانســراها ماننــد ســایر بناهــا ،تابــع شــیوهی ســنت و ســبک رایــج زمــان بــوده
اســت .شــیوهی معمــاری ،محــل و منطقــه ،مصالــح ســاختمانی و موقعیــت جغرافیایــی نقــش
مؤثــری در ایجــاد اینگونــه بناهــا داشــته اســت (همــان )5 :و ویژگیهــای کلــی آن در
جــدول شــماره  2آمــده اســت.
در ادامــه بــه بررســی و تحلیــل عناصــر اصلــی ســازندهی بنــای قلعــه میرغالمهاشــمی
بــا توجــه بــه مطالــب فوقالذکــر پرداختــه و از نمونههــای مــوردی دورهی قاجاریــه بــرای
روشــن شــدن کاربــری اصلــی ایــن بنــا کمــک گرفتهایــم .تنهــا پژوهــش صــورت گرفتــه
در مــورد ایــن بنــا ،کتــاب معرفــی اجمالــی قلعههــای باســتانی اســتان ایــام ،نوشــتهی
حبیــباهلل محمودیــان اســت کــه بهطــور خیلــی خالصــه و مختصــر بــه توصیــف بنــا
پرداختــه اســت و هیــچ مطالعـهی علمــی و مشــخصی در ایــن بــاره صــورت نگرفتــه اســت.

حصاسّای هشتفغ ٍ هستحکن

دیَاسّای هشتفغ لثِ تام

تشج ٍ تاسٍّا

دسٍاصُّا ٍ دسّای ٍسٍدی قلعِ

جــدول شــماره  :1برخــی از
ویژگیهــای بــارز بــهکار رفتــه در
معمــاری قــاع ایــران .1

اتاقّایی دس تاالی دسّای
ٍسٍدی
آب اًثاسّا
خٌذق
حوام ٍ گشهاتِ دسٍى قلعِ
اسلحِ خاًِ
سشتاص خاًِ
اًثاسّای آرٍقِ
صًذاى

شماره  ،2دوره دوم ،بهار و تابستان 1391

اصغثل
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تشدّای حفاظتی
تضئیٌات
خذهات

جــدول شــماره  :2برخــی از
ویژگیهــای بــارز بــهکار رفتــه در
معمــاری کاروانســراهای ایــران.

تأهیي آب
کاسٍاًسشا
سٍشٌایی
کاسٍاًسشاّا
تادگیش
تخاسی
سشٍیس تْذاشتی
ٍ حوام
پشت تام
دسّای ٍسٍدی ٍ
پٌجشُّا
ّشتی
کتیثِ
حَض خاًِ
اصطثل

ایي حصاسّا تا استفاع ٍ پٌْای هٌاسة ٍ تا هصالح تَهی هٌغقِ ساختِ هیشذ.

دس ایي قسوت ،سٍصًِّا ٍ کٌگشُّایی تعثیِ هیشذ تا ًگْثاًاى ضوي دیذُ تاًی ،دس هَاقغ ّجَم دشوي
اص آىّا تیشاًذاصی کٌٌذ .گاّی دس تاالی ایي دسّا ٍ دسٍاصُ ّای ٍسٍدی ،کاًالّایی سا تشای سیختي هَاد
هزاب تش سٍی هْاجویي تعثیِ هیکشدًذ.
ایي تشجّا دس دٍسُ اسالهی تا قغشّای هختلف ساختِ هیشذًذ .تشجّای کن قغش تیشتش تِ صَست تَپش
ٍ تشجّای حجین تش تا فضاّای خالی ٍ کاستشدی دس هیاًِ ،تِ صَست سِ عثقِ ٍ تا تیشکش ّایی دس
تذًِ تِ اتعاد هختلف ،ساختِ هیشذًذ.
دسٍاصُ ّای اصلی قلعِّا هعوَالً داسای پَشش عاقی ٍ دستی چَتی ٍ هستحکن تَدًذ کِ تشای
جلَگیشی اص آتش صدى دسبّا تَسظ دشوي ،آى سا تا سٍکش فلضی پَشش هیدادًذ (دسّای فلضی ٍ
سٌگی ًیض هَجَد تَدُ است) .گاّی دس تاالی ایي دسّا ٍ دسٍاصُ ّای ٍسٍدی ،کاًالّایی سا تشای سیختي
هَاد هزاب تش سٍی هْاجویي تعثیِ هیکشدًذ.
ایي اتاقکّا ،دس تاالی دسّای ٍسٍدی ،داسای سٍصًِّایی تَدًذ تا ٍسٍد ٍ خشٍج افشاد سا تشسسی ٍ کٌتشل
ًوایٌذ.
دس هَاقغ تحشاًی ٍ جٌگ ،کِ دسٍاصُ قلعِ تستِ هیشذ ،آب هَسد ًیاص ساکٌیي قلعِ سا تْیِ هیکشدًذ.
دس قسوتّای هختلف قلعِ ،تِ خصَص دس اضالع اصلی تٌا اص جولِ ًقاط آسیة پزیش قلعِ ،کٌذُ
هیشذ.
دس جْت تأهیي اهَس تْذاشتی قلعِ هَسد استفادُ قشاس هیگشفت.
هحل تجْیضات ًظاهی قالع تَد.
هحل استشاحت ٍ سکًَت سشتاصاى قلعِ سا تِ خَد اختصاص هیداد.
هحل ًگْذاسی خوشُ ّای هَاد غزایی دس هَاقغ حساس ًظاهی تَدًذ
هحل صًذاًی ًوَدى سشتاصاى هْاجن تِ قالع تَدًذ.

هحل ًگْذاسی چْاسپایاى (کِ تیشتش اص اسة استفادُ هیشذ) دس داخل فضای قلعِ.

دس هَالع اهٌیتی تشدّایی تشای هحافظت دس چْاس گَشِ کاسٍاًسشاّا ایجاد هیشذ .الثتِ گاّی ایي تشدّا فالذ جٌثِ
ًظاهی تَدُ ٍ تٌْا هحلی تشای احذاث تأسیسات ًظافتی کاسٍاًسشا هحسَب هیشذًذ.
کاسٍاًسشاّا داسای تضئیٌات آجشکاسی ،کاشیکاسی ،گچ کاسی ٍ ...تَدًذ (کاسٍاًسشای جْاى آتاد ،ستاط ششف ٍ.)...
تواهی دسّا ،پٌجشُّا ،تَسفتگی دیَاسّای حیاط ،اتاقّا ٍ ...عوَهاً داسای تضئیٌات طاق ًوا ّستٌذ.
اص جولِ ًگْثاًی ٍ حشاست اص اهَال ٍ چْاسپایاى کاسٍاًیاى ٍ تْیِی آرٍلِ ٍ غزای آىّا دس هماتل دسیافت هثالغی اص
کاسٍاى داساىّ .وچٌیي ٍسٍدی تعضی اص کاسٍاًسشاّا ،حوام ،تاصاس ،هسجذ ٍ ...جْت سفاُ حال هسافشاى ٍجَد داشت
(کاسٍاًسشای هْیاس ٍ)...
اص طشیك احذاث آب اًثاسّا دس هحَطِ داخلی تٌا یا گاّی تا احذاث کاسٍاًسشا دس هسیش سٍدخاًِ ّای پش آب ٍ اص طشیك
صُ کشی ٍ کاًال کشی ایي هشکالت هشتفع هیشذ (کاسٍاًسشای یضد خَاست ،کاسٍاًسشای تیستَى ٍ. )...
تِ ٌّگام سٍص ایي سٍشٌایی اص طشیك سٍصًِ ّای سمف ٍ یا پٌجشُّا تأهیي هیشذُ است .شة ٌّگام ًیض اص پیِ سَص ٍ
یا دیگش ٍسایل سٍشٌایی ایي اهش هیسش هیشذ.
تا تَجِ تِ هَلعیت جغشافیایی ٍ آب ٍ َّایی تشای تَْیِ ٍ خٌکی تٌاّای داخلی کاسٍاًسشاّا هَسد استفادُ لشاس
هیگشفت (ستاط صیيالذیي ،کاسٍاًسشای جَ خَاُ)
اص دٍسُی صفَیِ تِ تعذ دس تسیاسی اص تٌاّای کاسٍاًسشایی ٍ دس اتاقّا ٍ اصطثلّای کاسٍاًسشا هحلی تشای تخاسی
تعثیِ هیشذ (تأهیي گشها ٍ سٍشٌایی ٍ )...
حوامّا ٍ آتشیضگاُ ّا هعوَالً دس گَشِی حیاط ٍ دس صیش یا داخل تشدّا ساختِ هیشذُ است (کاسٍاًسشای ستاط کشین،
صٍاسُ ٍ .)...گاّی حوام تیشٍى اص کاسٍاًسشا ساختِ هیشذ (کاسٍاًسشای حَض سلطاى)
سمف ٍ پشت تامّا اکخشاً هسطح ٍ تا شیة کن ساختِ شذُاًذ.
ّش کاسٍاًسشا داسای ٍسٍدی یا دسٍاصُ تَد .دسّا ٍ پٌجشُّا اص چَب سشٍ ،سپیذاس ،چٌاس ٍ یا اص چَبّای جٌگلی ساختِ
هیشذ .دس تاالی ّش ٍسٍدی اتالکّایی لشاس داشت کِ ّن هحل ًگْثاًی اص هالالتجاسُّا ٍ ٍسٍد ٍ خشٍد تِ داخل
کاسٍاًسشا تَد ٍ ّن هَسد دس هَالع عادی ،استفادُ شخص کاسٍاًسشا داس ٍ یا هیْواى ٍیژُ کاسٍاًسشاّا تَد.
تِ صَست ّشت یا چْاس ضلعی دس لسوت ٍسٍدی ساختواى ٍ استثاط دٌّذُی ٍسٍدی ساختواى ٍ فضای داخلی
کاسٍاًسشاّا تَد.
هعوَالً ّش کاسٍاًسشایی داسای کتیثِ ای دس ایَاى ٍسٍدی کاسٍاًسشا تَد کِ تا خطَط هختلف چَى کَفیً ،سخ ،حلج،
ًستعلیك تش سٍی سٌگ ًٍ ...مش شذُ تَد.
تشخی اص کاسٍاًسشاّا ،حَضی هشتع یا دایشُ ای شکل (سٌگاب) تشای ٍضَ گشفتي ٍ ...داشتٌذ.
هحلی تشای استشاحت ٍ ًگْذاسی اص حیَاًات

 -2شبکههای ارتباطی درهشهر در ادوار مختلف تاریخی

از روزگاران باســتان تاکنــون شــاهراههای ایــران چنــدان تغییــر مســیر نیافتــه و گاهــی
منزلگاههــا بــه علــل طبیعــی یــا اجتماعــی از آبــادی و اعتبــار افتــاده و در نزدیکــی آنهــا
آبــادی یــا شــهر دیگــری پدیــد آمــده و ناچــار راه را بهســوی خــود گردانــده اســت (پیرنیــا
و افســر .)115 :1370 ،راهــی کــه بــه والیــت مهرجــان قــذق و مرکــز آن شــهر ســیمره
(درهشــهر) میرفــت ،در ســیمره نیــز انشــعاباتی داشــته بایــن شــرح  :یــک راه بــا گذشــتن
از تنگــه و راه هــای دشــوار کــوه «کــور  »kavarبــه خوزســتان میرفــت و راه شــرقی
کــه منتهــی بــه شــاهراه شــمال بــه جنــوب میگردیــد .در دورهی اســامی ایــن پلهــا
ترمیــم شــد و یــا قســمتی از آن تجدیــد بنــا گردید(مهریــار( )189 :1365 ،تصویــر شــماره
 .)2ســیمره در ســر راه جــادهی بازرگانــی قــرار گرفتــه اســت کــه از همــدان بــه اســدآباد در
جبــال میرســید و از آنجــا تــا حلــوان ادامــه مییافــت .ســپس بهطــرف دشــتهای
بــزرگ ،شــیب پیــدا میکــرد و از طریــق پــل نهــروان بــه بغــداد منتهــی میشد(اشــپولر،
 . )262-3 :1373از دینــور تــا صیمــره پنــج مرحلــه ،از دینــور تــا ســروان  2چهــار فرســنگ،
از ســروان تــا ســیمره یــک روز راه ،از دیــه لــور تــا کــره شــش مرحلــه ،از ســپاهان تــا
کاشــان ســه مرحله(پیرنیــا و افســر()99 :1370 ،تصویــر شــماره  .)2از بغــداد تــا صیمــره
یــا ســیروان شــش مرحلــه اســت و مــن ایــن راه نرفتهام(مقدســی...« .)87 :1361 ،و از
شــهر «ســیروان» تــا شــهر صیمــره کــه شــهر اســتانی اســت معــروف بــه «مهرجانقــذق»
دو منــزل راه اســت ،و شــهر «صیمــره» در «مــرج افیــح» واقــع اســت و در آن مرغــزار،
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نهادهانــد؛ و بــه عبــارت دیگــر پایتخــت ماســبذان را “ شــیروان «و مرکــز پیشــکوه را»
درهشــهر انگاشــتهاند(کامبخشفرد .)41-45 :1368 ،ابنخردادبــه و مقدســی ،هــم ســیمره
را از والیــت مهرجــان قــذق میداند(ابنخردادبــه ... « .)33 :1370 ،مهرجانقــذق ،کــه
همــان صیمــره کمــره باشــد و مــاه بصــره کــه نهاونــد اســت و مــاه کوفــه(» ...مقدســی،
ج .)574 :1361 ،2.تمــام مســافرانی ،کــه بــه ناحیــه ســیمره آمدهانــد ،ماننــد :هرتســفلد،
راولینســون ،دمــرگان و ...ایــن خرابههــا را دیدهانــد .شــهر عجیبــی اســت شــاید متجــاوز
از پنــج هــزار خانــه داشــته ،از ابتــدای تنــگ تــا انتهــای آن یعنــی دامنـهی کــوه ،آثــار بنــا
از گــچ و ســنگ نمایــان اســت( .)stein. 1940: 206-208در ســده ســوم هجــری بــه
علــت پیشــرفت اقتصــاد پولــی و شــبکهی حمــل و نقــل ،مراکــز بــزرگ تجــاری و انبارهــای
عمــده کــه تــا حــدی در دوران پیــش از اســام از اهمیتشــان کاســته شــده بــود ایجــاد
شــد ،از جملــه ســیمره در کوههــای زاگــرس کــه در آن خرمــا ،گــردو و فنــدق و ...انبــار
میشــده اســت (اشــپولر .)223 :1373 ،در کتابهــای مختلــف تاریخــی از جملــه اطلــس
تاریــخ ایــران ،ســیمره از دورهی آلبویــه بــه بعــد دیــده نمیشــود و ایــن خــود حاکــی
از ایــن اســت کــه ایــن شــهر بعــد از ایــن تاریــخ حیاتــی نداشــته اســت .بهطــور کلــی
میتــوان گفــت کــه ،مورخیــن و جغرافیدانــان از محــدوده ای کــه دره شــهر امــروزی در آن
واقــع شــده اســت بــا نام«مهرجــان قــذق» «مهرجــان گــدک» و گاه بــا نــام «ماســپذان»
و باالخــره« ســیمره» کــه در مــواردی بــا امالی«صیمــره» ذکــر کردهانــد (لکپــور،
 .)12 :1389بعــد از اتابــکان لــر ،حکومــت درهشــهر را والیــان ابوقــداره ،از جملــه حســین
خــان ،غالمرضاخــان ،حســینقلیخان ابوقــداره ،بهدســت گرفتنــد کــه بــا پرداخــت خــراج
ســالیانه بــه حکومــت مرکــزی ،دره شــهر را در اختیــار داشــتند .قبــل از ســال  1338هجــری
شمســی دره شــهر کــه یکــی از بخشهــای ایــام بــود از ایــن ســال بــرای مدتــی جــزء
توابــع شهرســتان خرمآبــاد گردیــد و ســپس در تقســیمات جدیــد کشــوری بــه یکــی از
شهرســتانهای ایــام تبدیــل شــد» (ارجمنــدی.)25-26 ،1384 ،

چشــمهها و نهرهایــی اســت کــه آبادیهــا و مزرعههــا را مشــروب میکنــد ،و اهــل آن،
مردمــی بههــم آمیختــه از عــرب و عجــم ،از فــارس و کردهاینــد ،و(»...ابــن فقیــه1349 ،
 .)44:در تصویــر زیــر عبــور جــاده کاروان رو از منطقـهی دزفــول بــه ســمت شــیروان دقیقـ ًا
از منطق ـهی درهشــهر عبــور میکنــد ،نمایــش داده شــده اســت.
تصویــر شــماره  :2راههــای کاروان
رو دره شــهر (صیمــره) در دوران
اســامی (پیرنیــاو افســر.)140 :1370،

 -3قلعه میر غالم هاشمی
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تصویــر شــماره  :4پــان قلعــه
میــر غــام هاشــمی (میــراث فرهنگــی
اســتان ایــام.)1387 ،

ایــن بنــا در  6کیلومتــری جنــوب غــرب شهرســتان دره شــهر ،در کنــار جــاده دره شــهر
بــه ایــام (بــه فاصلــه  4کیلومتــر) ،در روســتای فرهــاد آبــاد و در کنــار رودخانـهی ســیکان
واقــع شــده اســت(تصویر شــماره .)3
پــان ایــن قلعــه از نــوع یــک ایوانــی و بــه صــورت مربــع و بــا ابعــاد تقریبــی «
 31.5در  » 29.40اســت کــه در رئــوس شمالشــرقی و شــمالغربی خــود دارای دو بــرج
نیــم دایــرهای بیــرون زده از ابعــاد اصلــی بنــا اســت (تصویــر شــماره  .)4در بســیاری از
کاروانســراهای دورهی قاجاریــه از جملــه کاروانســرای حیدرآبــاد (جــاده بیاض – رفســنجان)،
کاروانســرای اتابکــی (جــاده قــم – کاشــان) ،کاراوانســرای خــاور (کاور) (جــاده فیــروز آبــاد-
شــیراز) نمونههــای هماننــدی کــه دارای دو بــرج نیــم دایــره هســتند ،دیــده میشــود(نک:
کیانــی.)1373 ،

 -1-3نمای بیرونی

در اضــاع شــمالی ایــن بنــا ،دو بــرج نیــم دایــره ای شــکل قــرار دارد کــه هماننــد بســیاری
از کاروانســراهای دشــتی ایــران فاقــد جنبــه نظامــی بــوده و در زیــر آنهــا بهــره برداریهای
متفرقــه از جملــه محــل قــرار گیــری آبریزگاههــا (مســتراح) و ...میشــده اســت .بــر روی
بدنــه ایــن برجهــا ســوراخهایی تعبیــه شــده کــه نقــش تهویــه هــوای داخــل بــرج را بــر
عهــده داشــتند(تصویر شــماره  .)5در کاروانســراهای ربــاط کریــم ،زواره و ...نمونههــای
مــوردی آن دیــده میشود(ســیرو .)243 :1949 ،در ضلــع جنوبــی کاروانســرا ،بــر روی دیــوار
آن دو اتاقــک بــه شــکل مســتطیل و بــا ابعــاد تقریبــی «  8در  4.60و  5.5در  2.65متــر»
دیــده میشــود کــه بــه گمــان قــوی بــا توجــه بــه راه پل ـهای کــه از کنــار ایــوان و اتــاق
کاروانســرادار(نگهبانی) میگــذرد و نیــز هماهنگــی بــا اطاقــک بــاالی در ورودی کاروانســرا،
محلــی بــرای اســتراحت کاروانســرادار و میهمانــان و یــا در مواقــع مــورد نیــاز نگهبانــی و
ارتبــاط بــا برجــک ســاخته شــده در ضلــع غربــی کاروانســرا بــود.
تصویــر شــمار  :5راســت،
بــرج گوشــه شــمال شــرقی کاروانســرا
(نگارنــدگان.)1390 ،

تصویــر شــماره  :6نمایــی از ورودی
قلعــه (نگارنــدگان. )1390 ،

 - 3ورودی
 -2
ورودی بنــا ،از ســطح نمــای اصلــی جلوتــر بــوده و کامـ ً
ا از نمــای ســاختمان قابــل تفکیــک
اســت .ایــن ورودی دارای ارتفــاع بیشــتری از دیوارهــای جانبــی خــود بــوده و بــه علــت
دارا بــودن فضاهــای اضافــی ماننــد شــاه نشــین و اطــاق نگهبــان و ســرایدار دو طبقــه
ســاخته شــده اســت .درب چوبــی دو لنگــه گلمیــخ کوبــی شــدهی کاروانســرا ،کــه دارای
کوبههایــی فلــزی میباشــد ،در داخــل طاقنماهــای درگاه و بــا فاصلــه مناســبی از لب ـهی
خارجــی آن تعبیــه شــدهاند ،ایــن عمــل نیــز باعــث میشــود کــه مراجعــه کننــدگان از
آفتــاب و بــاران در امــان باشــند (تصویــر شــماره .)6
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 -3-3کتیبه های بنا
در قــاب هاللــی پنجــره ای در قســمت ورودی بنــا در ســمت راســت ،کتیبــه ای بــه خــط
نســتعلیق حکایــت از ســاخت بنــا در تاریــخ  1303هجــری قمــری را دارد (تصویــر شــماره
 .3 )7کتیب ـهی دوم دقیق ـ ًا در روبــروی در ورودی کاروانســرا واقــع شــده و متــن بــه خــط
نســتعلیق و ایــن بــار نــام نیــاکان هاشــمی را بیــان میکنــد .کتیبــهی ســوم در ســمت
راســت هشــتی از واگــذاری بنــا بــه ادارهی میــراث فرهنگــی اســتان ایــام خبــر میدهــد.
 -3-4حیاط قلعه
هشــتی کاروانســرا بــه صــورت چهــار ضلعــی ارتبــاط دهنــدهی ورودی ســاختمان بــه حیــاط
مرکــزی و فضــای داخلــی اســت .ایــن کاروانســرا ،بــه صــورت یــک ایوانــی ســاخته شــده و
ایــن ایــوان در ضلــع جنوبــی اســت و کارکــرد تابســتانی دارد .ایــن ایــوان از هــر دو جانــب
بــه اتاقهــای اطــراف خــود کــه محــل زندگــی خانــواده ،خــان یــا والــی میباشــد ،راه
داشــته اســت .حیــاط ایــن قلعــه بــا چهــار باغچــه و حــوض ســنگی مربــع شــکلی تزئیــن
یافتــه اســت .در ایــن بنــا  12حجــره دیــده میشــود کــه بــه ترتیــب بیشــتر آنهــا در ضلــع
تصویــر شــماره  :7کتیبـهی ورودی شــرقی بنــا و مابقــی در ضلــع غربــی بنــا واقــع شــدهاند .همــه ایــن حجرههــا بــه لحــاظ
بنــا کــه در آن تاریــخ ســاخت بنــا تزئینــات و طــرز قرارگیــری مشــابه هــم بــوده ،بــه غیــر از حجــرهی گوشـهی جنــوب غربــی
و عبــارت قلعــه اســتفاده شــده اســت قلعــه ،کــه مکتــب خانـهی قلعــه دانســته و بــه صــورت طولــی و بــا طــرح دو دری ســاخته
(نگارنــدگان.)1390 ،
شــده اســت .در گوش ـهی جنوبــی شــرقی بنــا ،مطبــخ یــا آشــپزخانه قلعــه بــه صــورت دو
اتــاق تودرتــو دیــده میشــود (تصاویــر شــماره  .)10درون حیــاط قلعــه ســه راه پلــه دیــده
میشــود کــه بــه ترتیــب در گوشــه هــای شــمال شــرقی و شــمال غربــی و راه پلــه دیگــر
در کنــار ایــوان جنوبــی قــرار گرفتهانــد.
168

تصاویــر شــماره  :10نمایــی
از حیــاط و اتاقهــای پیرامــون آن
(نگارنــدگان.)1390 ،

 :5-3تزئینات بنا

تزئینــات بــکار رفتــه درکاروانســرای میــر غــام عبارتنــد از ،کاربــرد گــچ بــرای ســفیدکاری
داخــل اطاقهــا و تزئینــات طاقنمایــی (طــاق گهــواره ای) کــه در نمــای بیرونــی
اطاقهــای روبــه حیــاط مرکــزی و در درون اطاقهــا دیــده میشــود .در درون اطاقهــا از
طاقچههــا و بخــاری نیــز اســتفاده شــده کــه عــاوه بــر بحــث کاربــردی آنهــا ،میتواننــد
جنبــه تزئیناتــی نیــز داشــته باشــند.

با استناد به متن کتیبه نکات ذیل قابل استنباط است:
الــف .نــام حامــی و یــا احتمــاال ســازنده بنــا ،میــر هاشــمی نســب غالمرضــا اســت؛ ب.
تاریــخ ســاخت اثــر1303 ،ه.ق .همزمــان بــا ســلطنت ناصرالدینشــاه قاجــار اســت و دو
بیــت کتیبــه حــاوی القــاب و عناویــن ایــن پادشــاه قاجــاری اســت؛ ج .اعتقــادات و بینــش
اعتقــادی ســازنده اثــر و مرمــان منطقــه ســیمره در زمــان ســاخت اثــر از ایــن کتیبــه قابــل
اســتنباط اســت و بــا ذکــر خــادم امــام رضــا بیانگــر شــیعهی  12امامــی بــودن آنهــا اســت.
د .خــط کتابــت کتیبــه نســتعلیق اســت و خطــی اســت کــه مبــدع آنهــا ایرانیهــا بودنــد
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 -3-6تأسیسات جانبی کاروانسرا
بــه گفتــه اهالــی ســاکن در ایــن روســتا ،در زاوی ـهی شــمال غــرب کاروانســرا و در کنــار
رودخانــهی ســیکان کــه رودی پــر آب در کنــار قلعــه بــود ،حمــام قــرار داشــت .ولــی
متأســفانه امــروزه از آن هیــچ اثــری باقینمانــده اســت .ایــن بنــا احتمــا ًال هماننــد:
حمامهــای دورهی قاجاریــه ،شــامل فضاهــای اصلــی ،بینــه ،میــان در و گرمخانــه بــوده
اســت(فخارتهرانی .)249 :1379 ،ایــن حمــام عالوهبــر ایــن ســه بخــش اصلــی« ،اجزایــی
از جملــه ،ســالنها و داالنهــا -رختکــن -حوضچههــای آب ســرد و گــرم  -آب
انبــار -کانالهــای آبرســانی و کانالهــای دفــع فاضــاب ،انبــار ســوخت و سیســتم
حرارتدهــی مناســب و ...بــوده است»(ســیرو.)237 :1949 ،
 -3-7اصطبل
محــل نگهــداری چهارپایــان در ایــن بنــا در مجتمعــی بیــرون از فضــای داخلــی قلعــه
قــرار داشــته اســت .ایــن امــر بــه دالیلــی از جملــه محــدود بــودن ابعــاد کاروانســرا ،مــدل
اتاقهــا و ابعــاد حیــاط و یــا امکانــات و تســهیالت جانبــی از قبیــل نگهــداری جداگانــه در
خــارج از بنــا و امکانــات کمکــی دیگــر بــوده اســت.
در حالــت اســتثنایی کاروانســراهایی کــه جنبـهی بهرهبــرداری عــام نداشــته باشــند ،بــه
نحــوی در اســتفاده مأموریــن دولتــی و ارتشــیان بــوده و بــا در نظــر گرفتــن جنبـهی آمــاده
بــاش و ســرعت عمــل ،بهطریــق ذکــر شــده ســاخته میشــدهاند (کاروانســرای علیآبــاد
در نزدیکــی یــزد ،فاقــد اصطبــل اســت)( ،ایوازیــان.)597 :1374 ،
 -4تحلیل بنا با استناد به عناصر سازندهی و کتیبهی ورودی آن
بــا مطالعــه و بیــان بســیاری از ویژگیهــای قــاع و کاروانســراهای ایــران دورهی اســامی
و مقایس ـهی عناصــر اصلــی ســازندهی بنــای قلعــه مــورد مطالعــه ،بــه روشــنی پیداســت
کــه ایــن بنــا را بایــد از انــواع کاروانســراهای دورهی قاجاریــه بــا پــان یــک ایوانــی در نظــر
گرفــت .در جــدول شــماره  3بســیاری از عناصــر کالبــدی ایــن بنــا بهطــور خالصــه بررســی
و تحلیــل شــده اســت و همانگونــه کــه مطــرح شــد ،تنهــا مدرکــی کــه گویــای کارکــرد
نظامــی ایــن بنــا بــا عنــوان قلعــه اســت ،کتیبـهی ورودی ایــن بنــا اســت .از کتیبــه بنــا کــه
بهصــورت شــعر و بــه خــط نســتعلیق کتابــت شــده و حــاوی متــن زیــر اســت:
نصر من اهلل و فتح القریب
در زمان شهنشاه دوران  /ناجی ملک ملت ایران
پهلوان پادشاه ملک عجم  /کرد این زمین چو باغ ارم
میر هاشمی نسب غالمرضا  /که بود خادم امام رضا
خواست باشد از خدای مبین  /ساخت این قلعه بهشت امین
بهر تاریخ گرگشایی لب  /باغ فردوس مینماید طلب
تاریخ ساخت بنا 1303 :هجری قمری.

و اســتفاده از ایــن خــط ارتبــاط تنگاتنگــی بــا هویــت تاریخــی ،ملــی و قومــی ایــران دارد.
نکتــهی مهمــی کــه در کتیبــه نهفتــه اســت در مــورد کاربــری ایــن اثــر تاریخــی
اســت کــه اذعــان بــه قلعــه بــودن آن دارد؛ امــا ایــن امــر کامـ ً
ا مغایــر بــا عناصــر اصلــی
ســازندهی بنــای قلعــه اســت .ایــن احتمــال بســیار قــوی وجــود دارد کــه ایــن اصطــاح،
یــک اصطــاح محلــی بــوده اســت کــه بــدون هیچگونــه توجهــی بهکارکــرد اصلــی بنــا
در نظــر گرفتــه شــده اســت .بــر طبــق گفتــه یکــی از ســاکنین قدیمــی ایــن روســتا ،هیــچ
مســئله نظامــی در ایــن دوره رخ نــداده و ایــن محــل تنهــا مکانــی بــرای همراهــی ســواران
و رهگــذران بــه مســیرهای ایــام ،پلدختــر ،آبدانــان و  ...و همچنیــن محلــی بــرای انجــام
مناســبات اجتماعــی روســتاهای اطــراف بــوده اســت(قدمی ،مصاحبــه شــونده)12/3/1390 :
 .4از ســویی دیگــر وظیفــه حراســت و حفاظــت از ایــن مــکان را ،بنایــی ســاخته شــده بــر
روی کوهپایههــای جهــت غربــی بنــا بــر عهــده داشــته کــه ایــن قســمت متأســفانه از
بیــن رفتــه و هیــچ مدرکــی بــرای نشــان دادن و  ...برجــای نمانــده اســت.
جــدول شــماره  :3مقایســه عناصــر
ســازندهی معمــاری قلعــه میــر غــام
هاشــمی بــا عناصــر ســازندهی معمــاری
قــاع و کاروانســراها.
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ّاشوی

ٍیژگیّای کلی هعواری لالع

حصارّای هرتفغ دارای دیَار هرتفغ ٍ
کارتری ًظاهی ًذاشتِاًذ.
ترجّای حفاظتی
هستحکن
ٍ هستحکن
دیَارّای هرتفغ -
طاق ًوا ٍ سفیذکاری شذُ است.
تسئیٌات
لثِ تام
حوام ،تْیِ آرٍلِ از رٍستای اطرافً ،گْثاًی ٍ ترجّای ٍ تارٍ
خذهات
حراست از اهَال کارٍاًیاى.
در کٌار رٍدخاًِ سیکاى ٍ کاًال کشی ٍ زّکشی درٍازُّا ٍ درّای -
تأهیي آب کارٍاًسرا
ٍرٍدی للعِ
آب تِ درٍى کارٍاًسرا
آب اًثارّا
در ٍسط حیاط لرار دارد.
حَض خاًِ
خٌذق
از طریك پٌجرُّا تأهیي هیشذ.
رٍشٌایی کارٍاًسراّا
در تاالی راُ پلِ کٌاری ایَاى در ضلغ جٌَتی حوام ٍ گرهاتِ -
تادگیر
هیتَاًستِ است کارتری تادگیر را داشتِ تاشذ درٍى للعِ
چرا کِ تِ داخل ایَاى راُ داشتِ است.
اسلحِ خاًِ
در تواهی اطاقّا دیذُ هیشَد.
تخاری
سرتاز خاًِ
سرٍیس تْذاشتی ٍ هستراح در زیر ترجّای ًین دایرُ ٍ حوام در ضلغ
شوال غرتی للعِ ٍ تیرٍى از آى لرار داشت.
حوام
تِ صَرت هسطح ٍ تا کوی شیة ساختِ شذُ اًثارّای آرٍلِ
سمف ٍ پشت تام
است.
زًذاى
درّای ٍرٍدی ٍ ساختِ شذُ از چَب تا کلَىّای آٌّی ٍ...
پٌجرُّا
اصطثل
تِ صَرت چْار ضلعی.
ّشتی
در هتي تَضیح دادُ شذُ است.
کتیثِ
در تیرٍى از للعِ.
اصطثل

نتیجهگیری

پینوشتها

 :1تمامــی ویژگیهــای بیــان شــده از معمــاری قــاع و کاروانســراهای ایــران بــا
مطالعــه کتــب مختلــف و جمــع آوری ویژگیهــای بــارز آنهــا جمــع آوری شــدهاند.
 :2سروان همان شیروان کنونی است.
 :3تصویــر شــماره  ،7یعنــی همــان کتیبــه ورودی بنــا ،تنهــا مدرکــی اســت کــه لفــظ
قلعــه در مــورد بنــا بــکار رفتــه اســت.
 :4ایــن شــخص بنــام «کایــه قدمــی» یکــی از کســانی بــوده کــه ،در ایــن بنــا و در
خدمــت میــر غالمهاشــمیزندگی میکــرده اســت.
تشکر و سپاسگزاری
نگارنــدگان از تمامــی کســانیکه در امــر انجــام ایــن پژوهــش ،یاریگــر مــا بودنــد،
اداره کل میــراث فرهنگــی اســتان ایــام ،میــراث فرهنگــی شهرســتان درهشــهر ،کایــه
قدمــی ،خانــم شــریفینیا ،عرشــیا پناهــی و زهــرا شــریفینیا کمــال تشــکر را دارنــد.
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نتیج ـهی پژوهــش نشــان میدهــد کــه طــرح و پــان ایــن اثــر بــا اســتناد بــه جــدول
شــماره  ،3کاروانســرایی از نــوع کاروانســراهای خصوصــی اســت کــه در کنــار کارکــرد
اصلــی خــود ،نقــش حفاظتــی و دفاعــی را نیــز بــر عهــده داشــته اســت؛ امــا در مقایســه
بــا عناصــر معمــاری ب ـهکار رفتــه در قــاع اســامی فاقــد مشــخصات قلعــه نظیــر بــرج
و باروهــای فــراوان ،خندقهــا ،قــرار گیــری در نقــاط مرتفــع و ...اســت؛ بنابرایــن ،در
مــورد کاربــری ایــن بنــا بایــد اذعــان داشــت کــه هــم در امــر کمــک رســانی بــه مقــررات
مملکتــی نظــارت داشــته و هــم اینکــه بــا تنظیــم نمــودن مناســبات اجتماعــی روســتاهای
اطــراف خــود ،عــاوه بــر راهنمایــی قافلههــای کاروانــی ،ســود و عایــدات فراوانــی بــرای
خــان منطقــه داشــته اســت.
بــا بررســی ایــن بنــا و مقایســه آن بــا نمونههــای دورهی قاجــاری میتــوان طــرح
و الگویــی مشــابه از معمــاری ،طراحــی و ســاخت کاروانســرا بــا مشــخصات ذکــر شــده در
جــدول تطبیقــی شــماره  3ارایــه داد بــه نحــوی کــه متناســب بــا موقعیــت جغرافیایــی
منطقــه بنــا شــدهاند و نمونــه مــورد مطالعــه بــا توجــه بــه شــرایط جغرافیایــی و عــدم
دسترســی بــه راههــای کاروان رو اصلــی در سراســر ایــران ،در مقیاســی بســیار کوچکتــر
از ســایر کاروانســراهای ایــن دوره و بــا معمــاری کــه برخاســته از فرهنــگ منطقــهای
حاکــم بــر آن و بــا مصالــح بومــی منطقــه ،ســاخته شــده اســت ،و ایــن مســئله در کنــار
بهکارگیــری شــرایط بومــی و محلــی ســاخت کاروانســراهای دورة قاجاریــه ،امــری کام ـ ً
ا
ملمــوس و طبیعــی بهنظــر میرســد .از مشــخصات ایــن بنــا ،دارا بــودن کتیبــه اســت و
وجــود آن نقــش بــارزی در گاهنــگاری اثــر دارد و بهوضــوح تاریــخ اثــر را بیــان کــرده اســت
و در قاجــاری بــودن آن شــک و تردیــدی باقــی نمیگــذارد .همیــن شــاخصه میتوانــد
بــه گاهنــگاری تطبیقــی دیگــر کاروانســراهای مشــابه ایــران؛ بــه خصــوص منطقــه غــرب،
یــاری رســاند .ایــن کتیبــه حــاوی نــکات مهــم دیگــری نظیــر ذکــر نــام حامــی یــا احتمــا ًال
ســازنده اثــر ،کاربــری اثــر ،بینــش اعتقــادی مردمــان منطقــه در دهـهی اول  1300ه .ق .بــا
بــهکار بــردن عنــوان خــادم امامرضــا ارایــه میدهــد.
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 .1ارجمنــدی ،رویــا” . 1387 .بررســی قلعــه هــای قاجاریــه در اســتان ایــام “.
دانشــگاه آزاد اســامی .دانشــکده ادبیــات و علــوم انســانی( .منتشــر نشــده).
 .2ابــن الفقیــه ،احمــد بــن محمــد بــن اســحاق الهمذانــی .1349 .البلدان
 /ترجمــه مختصــر .تهــران .انتشــارات بنیــاد فرهنــگ ایران.
 .3ابــن خــرداد بــه . 1370 .المســالک الممالــک .ترجمــه دکتــر حســین قــره چانلــو.
تهــران :ناشــر مترجم.
 .4اشــپولر ،برتولــد .1373 .تاریــخ ایــران در قــرون نخســتین اســامی .ترجمــه،
جــواد فالطــوری .تهــران .انتشــارات علمــی و فرهنگــی.
 .5ایوازایــان ،ســیمون .1374 .رونــد شــکل گیــری کاروانســراهای بــرون شــهری
(تحلیــل کالبــدی کاروانســراهای حاشــیه کویــر) .مجموعــه مقــاالت کنگــره تاریــخ معمــاری
و شهرســازی ایــران .چــاپ اول .جلــد اول .تهــران .انتشــارات ســازمان میــراث فرهنگــی
کشــور.
 .7پیرنیــا ،محمــد کریــم .کرامــت اهلل افســر .1370 .راه و ربــاط .چــاپ دوم.
تهــران .انتشــارات ســازمان میــراث فرهنگــی و انتشــارات آرمیــن.
 .8ســیرو ،ماکســیم ،1949 ،کاروانســرا هــای ایــران و ســاختمانهای کوچــک
میــان راههــا ،ترجمــه بهنــام ،عیســی ،تهــران ،ســازمان ملــی حفاظــت آثــار باســتانی ایــران
 .9فخارتهرانــی ،فرهــاد ،1379 ،حمامهــا ،معمــاری ایــران (دورهی اســامی)،
گردآورنــده ،محمدیوســف کیانــی ،چــاپ ششــم .تهــران .انتشــارات ســمت.
 .10کامبخــش فــرد ،ســیفاهلل« ،1368 ،دره شــهر» ،شــهرهای ایــران ،ج ،3
تهــران .انتشــارات جهــاد دانشــگاهی.
 .11کیانــی ،محمــد یوســف .ولفــرام کالیــس .1373 .کاروانســراهای ایــران.
چــاپ اول .تهــران .انتشــارات ســازمان میــراث فرهنگــی.
 .12کیانــی ،یوســف ،1379 .کاروانســراها ،معمــاری ایــران (دوره اســامی)،
گردآورنــده ،محمدیوســف کیانــی ،چــاپ ششــم .تهــران .انتشــارات ســمت.
 .13لکپــور ،ســیمین ،1389 ،کاوشهــا و پژوهشهــای باســتان شناســی در دره
شــهر (ســیمره) ،چــاپ اول ،تهــران ،انتشــارات پازینــه.
 .14مــا زاده ،کاظــم .مریــم محمــدی .1385 .قــاع و اســتحکامات نظامــی.
تهــران .انتشــارات ســوره مهــر.
 .15مقدســی ،أبــو عبــد اهلل محمــد بــن أحمــد ،1361 ،احســن التقاســیم فــی
معرفــة االقالیــم  ،تهران،رکــت مولفــان و مترجمان.
 .16مهریــار ،محمــد .1365 .بررســی اجمالــی پلدختــر جایــدر .مجلــه اثــر .شــماره
 .14-13-12صص .207-177
17. Stein, sir Aurel, 1940, old Routes of western iran, London,
pp 206208-.p1.66.
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Abstract
Mir GholamHashemi castle in Ilam is located in Farhad Abad
village near theDarrehShahr city. According to the inscription
on the entrance of the building of the castle, it is dates back to
Qajar period. This inscription is the only evidence that names
the building a ‘castle’. Unlike the implication of the word, there
is no sign of military considerations, like other castles of this
period. Architectural indicators of Iranian military castles such
aswatch towers, loopholes, large iron gates, moats, magazine,
prisons and the like are not found there . This research studies
Mir Gholam Hashemi castle architecture work that is located
in Farhad Abad village. This study used field research and literature review to analyze the main function of this building
compared to other similar buildings in Qajar period.
The purpose of this study is to analyze the available data to
specify the use of this construction, whether it is a castle or
a caravansary. The research question is that, what are the architectural elements that are used in the construction of this
building; and the research hypothesis is that the architectural
elements used in this building represents a Qajar caravansary.
The results show that, this castle can be considered as a kind
of private caravansary which in addition to its original purpose
had some defensive and protective functions. This building was
also supervising execution of country laws and by managing
social relations between adjacent villages, in addition to guiding caravans, raised financial profits for the local Khan.
Keywords:
Ilam, DarrehShahr, Farhad Abad, Qajar, Mir GholamHashemi
castle, caravansary.

