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 الگوهاي طّراحي معماری قلعه هاي استان ايالم در دورة قاجار 
با تأکید بر الگوهای رفتاری *

چکیده
استان ايالم داراي آثار تاريخي فراواني است که قلعه های گونه ای از اين آثار است و با توّجه به موقعّیت جغرافیايي و 
تاريخي اين منطقه از تنّوع بیش تري و ويژگي هاي معماري خاصي برخوردارند. اين مقاله به دنبال يافتن سبک غالب، 
الگوهای طّراحی و شــاخصه هاي بارز مشترک بین قلعه هاي دورة قاجار در استان ايالم است. پرسش اصلی اين است 
که آيا مفاهیم اجتماعی- سیاسی، فرهنگی و بومی در شکل گیری عملکردها و فضاها و روابط شان در قلعه ها مؤثر بوده 
است يا خیر؟ بر اين اساس به دنبال تحقیق و مطالعة سبک و شیوة زندگی مردم در آن زمان، معماری بومی، و شرايط 
اجتماعی-سیاسی و فرهنگی آن دوران است. چارچوب نظري تحقیق بر ويژگي هاي طّراحي معماري مشترک قلعه ها 
استوار اســت. روش تحقیق تاريخی- تفسیری است و روش استدالل، اين پژوهش قیاسي است. اطالعات به دو شیوة 
اسنادي و کتابخانه ای  گردآوری شده است. نتايج به دست آمده حاکي از آن است که اين نوع بناها که در اقلیم های 
متفاوتی و با شکل ظاهری نســبتًا متفاوت بنا شده اند و کاربری تقريبًا مشابهی داشته اند؛ الگوهاي مشترکی در طّراحی 
آن ها لحاظ شــده که تا حدود زيادی متأثر از  الگوهای رفتاری گذشته بوده است. در اين باره می توان به الگوهای 
طّراحی زير اشاره کرد: نوع و سبک ورودی ها، نوع پالن و روابط فضايی، جا نمايی برخی فضاها از قبیل سرويس های 
بهداشتی و اتاق های شاه نشین و....، تناسب فضاهای ساخته شده و فضاهای باز، هم خوانی و پیروی از سبک تزيین های 

دورة قاجار وکاربری قلعه ها که همه اين بناها از نوع قلعه های دشتی با کاربری قلعه های داراالماره هستند. 

واژگان کلیدي: قلعه، دورة قاجار، ايالم، الگوهاي طّراحي، الگوهای رفتاری 

جمال الدين سهیلي1**، مهناز محمودي زرندي2، زينب صالحي3

1 استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین 

3  استادیار دانشگاه ازاد اسالمی واحد تهران شمال 

3  کارشناس ارشد معماري دانشگاه آزاد اسالمي واحد قزوین

)تاریخ دریافت: 94/04/25                          تاریخ پذیرش: 94/08/07(

ــر  ــا تأکیدب ــوان » مجموعــه بیــن المللــی فرهنگی-تجــاری ایــالم ب ــا عن ــان نامــه کارشناســي ارشــد معمــاري ب ــه از پای ــه برگرفت * ایــن مقال
فرهنــگ منطقــه ای و ملــی« اســت کــه توســط زینــب صالحــي بــه راهنمایــي دکتــر جمال الدیــن ســهیلي و مشــاوره دکتــر مهنــاز محمــودي 

زرنــدي در دانشــگاه آزاد اســالمي واحــد قزویــن انجــام یافتــه اســت.
** E-Mail: soheili@qiau.ac.ir
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مقّدمه
از آن جا که اســتان ایــالم در محدودة جغرافیایــي غرب زاگرس 
و مشــرف بر جلگة بین النهرین واقع شــده است، لذا این ناحیه حد 
فاصل ســاکنان کوه و دشــت قرار داشــته و نقش عمــده و اصلي 
ارتباطــي تمدن هاي زاگــرس و بین النهرین را عهده دار بوده اســت. 
وجــود جاده هاي مواصالتــي، کاروان ســراها، چاپارخانه ها، پل هاي 
باســتاني و از همه مهم تر قالع تاریخي و باســتاني از دالیل مستند 
این ارتباط محسوب مي شوند. براي این که حاکمان بتوانند بر مناطق 
تحت سلطة خود مسلط باشند، به اجبار اقدام به ساختن دژها و قالع 
مستحکم در نقاط استراتژیک مي نمودند، که وجود قالع متعّدد در 
مناطق اســتان ایالم این موضوع را تأیید مي کند )محمودیان، 1383: 
12(. قالع که عموماً دارای اســتحکامات نظامی از جمله برج، بارو و 
خندق هستند، برخی حکومتی، برخی مسکونی و برخی حکومتی- 
مســکونی بودند؛ البته نمونه کامل مســکونی، بدون داشتن بخش 
حکومتی بسیار نادر است. قلعه های استان ایالم در دروة قاجار از نوع 
قلعه های حاکم نشــین بوده اند. در این پژوهش که سعی در شناخت 
الگوهای معماری مشــترک بیــن قلعه های هم دوره در اســتان دارد، 
شناخت زندگی ساکنان، اصول و رفتارها، زندگی سیاسی-  اجتماعی 
آن ها و اهمیّت و تأثیر این عوامل در شــکل گیری فضاها و روابط و 

عملکردها در قلعه ها بررسی می شود.

بیان مسأله
وجود آثار باســتانی فراوان در اســتان ایالم از دورة ساســانی نشــان 
می دهــد که این منطقه در آن زمان از اهمیّــت ویژه ای برخوردار بوده 
است. آثار 30 شهر گمشده به جای مانده از تمّدن های ایالم و ساسانی 
از جمله سیمره، سیروان، اریوجان، دز و ده باال و بیش از یک هزار اثر 
تاریخی، فرهنگی، زیارتی، طبیعی و دیدنی نمودی از دیرینگی تاریخ و 

تمدن این سرزمین پررمز و راز است )نعمتی، 1379: 6(.
آثار تاریخی استان از جمله قلعه های دورة قاجار به عنوان منابع و 
آثار تاریخی این منطقه، میراث با ارزشــی به مثابه هویّت این منطقه 
هســتند. تا به حال تحقیقات و پژوهش هایی از جنبه های تاریخی، 
گردشــگری، و ... صورت گرفته، امــا از آن جا که این بناها به نوعی 
منعکس کنندة فرهنگ، آداب و رســوم و هویّت این منطقه هستند 
می توانند از لحاظ معماری نیز مورد مطالعه قرار گیرند. لذا بررســی 
و تحلیل این بناها که اولین ســاختمانهایی بودند که در ایالم ساخته 
شــدند از لحاظ معماری و طرّاحی بنا می تواند ارزش مند واقع شوند 
و بــه عنــوان منابعی مفید و تاریخی مورد اســتفاده قــرار گیرند . و 
آموزه هــای فراوان بــرای امروز ما دارد، بدان علــت که بازگو کننده 
زندگی مردمانی بوده اســت که در آن زمان بهترین پاســخ ها را برای 
مســائل زندگی خویش از هر نظر اندیشــیده اند. این پژوهش بر آن 
است که آیا الگوهای طراحی این بناها از الگوهای رفتاری مردم ایالم 
نشــأت گرفته و روابط فرهنگی، سیاســی و اجتماعی موجود در آن 

زمان بر معماری و روابط فضایی این بناها تأثیر داشته یا اینکه فقط به 
صورت تقلیدی از جایی برداشت شده است. و اینکه چگونه می توان 

در شکل گیری یک کالبد به دنبال مفاهیم در پس آن بود. 

پرسش های پژوهش
1-آیا قلعه های دورة قاجار در استان ایالم دارای الگوهای طرّاحی 

مشترک هستند؟ 
2-چه عواملی در شــکل گیری کالبدی و عملکردهای قلعه ها 

مؤثر بوده است؟

رويکرد نظری
بیان قدرت همواره از کارکردهای اصلی معماری بوده اســت. این 
کارکرد از اسالم جداناشدنی اســت )گروبه و همکاران، 1380: 48(. 
از نظرکارکردهــای معماری قلعه ها طیف وســیعی از ســازه ها را در 
برمی گیرد. تنوّع در شکل ظاهری قلعه ها موجب شده تا تصوّر شود 
کــه وجود قلعه ها قبل از این که ناشــی از ضرورت انطباق با محیط 
جغرافیایی خاص بوده باشد و یا نتیجة شّدت گرفتن ناامنی، بیش تر 
متأثّر از ســبک معماری به خصوصی اســت )زارعی و باباکمال، به 
نقل از دپالنــول، 1393: 199(؛ به عبارتی دیگر، شــکل قلعه، نوعی 
معماری اســت که در موارد گوناگون بــه کار رفته و از ویژگی های 
کهن تمّدن ایرانی در فالت آســیای مرکزی و خاور نزدیک اســت 
)نوربخــش، 1366:  147(. در قالع دوران اســالمی، شــکل، جنس و 
تعداد برج و باروها به اهمیّت و وســعت هر شــهر و نیز به شــرایط 
اجتماعی و طبیعی هر منطقه بســتگی داشت. اما عموم آن ها دارای 
دیواری بلند، عریض و طوالنی و برج هایی استوانه ای یا چند وجهی 
و یــک یا چنــد دروازه برای ورود و خــروج و گاهی نیز خندقی در 
گرداگرد خود بودند که دسترســی به آن را دشــوار می کرد. با وجود 
تفاوت هایی که از نظر شــکل، ابعاد، انــدازه، طرح و مصالح در این 
گونه قلعه ها وجــود دارد، از لحاظ نوع مناســبات حاکم بر زندگی 
قلعه نشــینان، تقریباً یکســان بودند. این مناســبات در کنار عوامل 
طبیعی و جغرافیایی منطقه، نقش تعیین کننده ای در شــکل گیری 
بافت ســاختمانی و عملکرد بخش های مختلــف قلعه ها بر عهده 
داشــته و همه آن ها را در نــوع ویژه ای از معماری گرد آورده اســت 

)زارعی و باباکمال، به نقل از پازوکی، 1393: 199(.
همچنین قــالع که عموماً دارای اســتحکامات نظامی از جمله 
برج،بارو و خندق می باشــند، برخی حکومتی، برخی مســکونی و 
برخی حکومتی مســکونی هستند. در این پژوهش بعد از پرداخت 
و مطالعه راجع به ویژگی های کلی قلعه ها و تحلیل عناصر مختلف 
معماری، عملکردها و فضاهای قلعه های دوره قاجار استان ایالم در 
پی اســتخراج الگوهای طراحی معماری این بناها می باشد. ضمن 
شناخت الگوهای معماری و کالبدی این بناها با اظهار نظر از طریق 

آثار کالبدی شناخت مفاهیم در پس آن  میسر است.
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از آنجــا کــه فرهنگ همواره عاملی بســیار مؤثــر در معماری 
بــوده لذا الگوهــای رفتاری، مفاهیم فرهنگــی و باورها و اعتقادات 
اجتماعی و سیاســی می توانند به عنــوان عواملی مهم و تأثیرگذار 
بر معماری مشــترک این نوع بناها و چگونگــی تأثیر بر آنها مورد 

بررسی قرار گیرند.

روش پژوهش
روش تحقیـق تاریخـی- تفسـیری اسـت و روش اسـتدالل ایـن 
پژوهـش،  قیاسـي اسـت. کـه بـا مطالعـات کتابخانـه ای و اسـنادی 
بـه بررسـی و تحلیـل مؤلفه هـای مختلـف معمـاری و سـاختارها 
در قلعه هـای مـورد بررسـی در پژوهـش می پـردازد. لینـدا گـروت 
در  معمـاری  در  تحقیـق  روش هـای  کتـاب  در  وانـگ  دیویـد  و 
خصـوص روش تحقیـق تاریخی-تفسـیری، چهـار نگـرش اصلـی 
را معرفـی می نمایـد کـه در نگـرش دوم قائـل بـه مفهـوم تاریـخ 
بـه منزلـه حرکـت روح مطلـق می باشـند. در ایـن ارتبـاط مطـرح 
هـگل  افـکار  از  کـه  دیگـری  تفسـیری  »رویکـرد  کـه  می کننـد 
گرفتـه شـده، تاریـخ را تکامـل تدریجـی آگاهـی یـا ذهـن جمعی 
می دانـد و در یک مثال موضوع قوه تشـریحی همشـکلی سـبکی 
در دوره ای مفـروض را نظـام تفکـر هگلـی بـرای شـرح همشـکلی 
بیـان سـبکی در دوره ای خـاص نیز مفید می داننـد و معتقدند که 
فلسـفه هـگل چرایـی اسـاس کارکردهای چنیـن دسـته بندی هایی 
را شـرح می دهـد. لـذا آثـار هنـری هـر دوره شـباهت هایی دارنـد« 
)گـروت و وانـگ، 1386: 145(. برایـن اسـاس ابتدا بـه مطالعه کلی 
معمـاری قلعه هـا و تعریـف آنهـا پرداختـه و سـپس بـه گـردآوری 
اطالعـات و شناسـایی مؤلفه هـای خـاص معمـاری قلعه هـای دوره 
مؤلفه هـای  مقایسـه  بـا  و سـپس  پرداختـه شـده  ایـالم  در  قاجـار 
مشـترک طراحـی  الگوهـای  بناهـا،  ایـن  از  هرکـدام  در  مشـترک 
ایـن  از  هریـک  گوناگـون  مؤلفه هـای  مشـابهت های  و  معمـاری 
قلعه هـا اسـتخراج شـده و بعـد از آن بـا مطالعـه الگوهـای رفتـاری، 
فرهنگـی و سیاسـی بـه بررسـی تأثیـر ایـن مؤلفه هـا بـر الگوهـای 
معمـاری ایـن بناهـا می پـردازد و در نهایت نتایج حاصـل در غالب 

مطالـب و جـداول دسـته بندی و ارائـه گردیـده اسـت.

يافته های پژوهش
تاريخچة شکل گیري معماري قلعه هاي ايالم

پس از اســتقرار حکومت قاجار، در زمان فتحعلي شــاه، ایران به 
پنج ایالت و تعدادي والیت تقســیم شد که گاهي مملکت نامیده 
مي شــدند )افشارسیســتاني، 1372: 287(. در اواســط حکمرانــي 
ناصرالدین شــاه، ایران به چهار ایالت و بیست وســه والیت تقسیم 
شــد. یکي از والیات، لرســتان پشتکوه و پیشــکوه بود. بر اساس 
تقسیمات جدید کشوري در ســال 1303 شمسي، لرستان یکي از 
دوازده ایالتــي بود کــه منطقة ایالم جزو آن قرار داشــت )حیدري، 

1388: 24(. در ابتــداي حکومت فتحعلي شــاه قاجار بر اثر نزاعي 
داخلــي قــدرت والیان بــه تدریج کم شــد. از ایــن رو مجبور به 
مهاجرت شــدند. آن ها پیشــکوه لرســتان را ترک و در پشــتکوه 
لرســتان مســتقر و مقر حکمراني خود را اراضي فعلي استان ایالم 
قرار دادند. سلســله والیان در دایره بسته حکومت خود با کمترین 
ارتباط بیروني بــر طوایف و قبایل محلّــي فرمانروایي مي کردند. 
حداکثر انتظار حکومت مرکزي از خوانین پشــتکوه، حراســت و 
نگهباني مرز غربي، ســرکوب متمردین منطقه اي و پرداخت خراج 

بود )پیشین، 25(. 
ســال 1305 هجري شمسي که سال اســتقرار واقعي پهلوي اول 
محســوب مي شــود )پیشــین: 29(، بعد از حکومت والیان بوده و 
فاصله چنداني با این دوران نداشــت. قلعه هایــي که در این دوران 
ســاخته شد، الگوهایي تقریباً متفاوت با قلعه هاي دورة قاجار دارند. 
این خود تأکیدي بر وجود ســبک خــاص معماري قلعه هاي دورة 

قاجاریه است. 
اســتان ایالم در غرب ایران و در مرز با کشــور عراق واقع شــده 
اســت. این اســتان شــامل شهرســتان هاي ایالم، مهــران، دهلران، 
دره شــهر، آبدانان، شــیروان چرداول1 و ایوان2 و مرکز آن شهر ایالم 
است )محمودیان، 1383: 7(. قلعه هاي مورد بررسي مربوط به دوران 

قاجار در استان ایالم چهار قلعه است. 

قلعه والي کنجانچم مهران
معرفي بنا: این بناي تاریخي در دورة قاجار و در ســال 1326 ه.ق 
در 15 کیلومتري شــمال شرقي شهرستان مهران در منطقه امیر آباد 
در میــان تنگه اي موســوم بــه کنجانچم3 و در نزدیکــي رودخانه 
کنجانچم ساخته شد. قلعه داراي ابعادي مستطیل در یک طبقه با 
زیرزمین ســاخته شده است )کیاني، 1379 :10(. این قلعه به دستور 
غالم رضاخــان و براي ســکونت خاندان والي در فصل زمســتان و 
پیامد آن اســتقرار مقر حکومتي خود و گرفتن عوارض و مالیات 
در این فصل بوده اســت )پیشــین: 11(. اقلیم این منطقه خشک و 

داراي هوایي گرم است )درخشنده، 1390: 55(. 
در طرّاحي قلعه فضاهاي مختلف مورد نیاز مانند اســتراحتگاه، 
اندروني، حرمسرا، اصطبل، سیاه چال، حمام، مطبخ و شاه-نشین و 
هشتي ایجاد گردیده است )کیاني، 1379 :11(. هم چنین سرویس 
بهداشــتي در فضاي داخل برج نگهبان قــرار دارد. مصالح به کار 
رفته در قلعه تماماً بوم آورد اســت و در محل تهیه شده اند. بیش تر 
مصالح به کار رفته ســنگ و مالت گــچ و در بخش هایي از آجر 

براي زیبایي کار استفاده شده است )پیشین: 13(.

پالن و روابط فضايي
پــالن قلعــه به صــورت درون گرا ســاخته شــده و داراي حیاط 
مرکزي اســت که داخــل آن حوض ســنگي بزرگي تعبیه شــده 
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اســت. اتاق ها در ســه ضلع شــمال، جنوب وغرب قــرار دارند و 
تمامــي آنها داراي دو درگاه برای تبــادل ارتباط با اتاق هاي جنبي 
خود هســتند. با این وجود حیاط مرکزی بــا تمامی اتاق های قلعه 
ارتبــاط مســتقیم دارد. اتاق های موجود در ضلع شــمال و جنوب 
کامــاًل با یکدیگر از لحــاظ فرم، نوع طــاق و طاق نماها و... قرینه 
هســتند. اما وجود حمام در قســمت جنوبی بنا تقارن شکلی پالن 
را برهم زده اســت. اتاق های ضلع غربی نیز از لحاظ اجرایی و فرم 
معماری با دیگر اتاق ها قرینه هســتند. فضای روباز تعبیه شــده در 
رأس ضلع شــمال شرقی بنا دارای یک حوضچه تزیینی در کف و 
یک توالت در فضای برج نگهبانی اســت که درگاه آن به این فضا 
مرتبط می شــود)ارجمندي،1384: 77و78(. قلعه دارای بخش های 
مختلف شاه نشــین، انــدرون، نگهبانی و دیگر متعلقــات بنا بوده 
اســت)محمودیان، 1383، 88(. در بــاالی ســردر ورودی و در ضلع 
شــرقی آثاری از دیوار وجود دارد که نشــان دهنده وجود یک اتاق 
به ابعاد خاص اســت و آثاری از گچ بری و تزیینات گچی در بدنة 
بقایای دیوار آن باقی مانده است که نشان دهنده اهمیّت و استفاده 
از این اتاق است )ارجمندي، 1384: 80(. بنابراین می توان گفت این 
اتاق کاربری شاه نشین یا اتاق مهمان داشته و مورد استفاده خانواده 

خان بوده است. 

ورودي قلعه
در میانــه طــول جنوب شــرقي قلعــه ورودي زیبایــي با کمي 
شکســتگي رو به بیــرون وجــود دارد که تأکید بیش تــري را القا 
مي نماید. ورودي با نمایي بــا دو جرز پیش آمده در طرفین درگاه 
و دو طاق نمایي که جرزها را به دیواره اصلي قلعه متصل مي ســازد 
زیبایي خاصي دارد. در پس درگاه، ورودي هشــتي جاي دارد که با 
چرخشی 90 درجه به داالن ارتباطي منتهي به حیاط متصل مي شود 
)کیاني، 1379: 11(. فضاهاي ورودي شامل پیش تاق، درگاه، سکو 

و هشتي و.... است.

تزيین های قلعه
قلعــه والــي کنجانچم یک بنــاي درون گرا و نمــاي بیروني 
آن کامــاًل ســاده و فاقد هرگونه تزیین اســت. ولــي چهار برج 
دیده بانــي در چهار رأس بنــا، نصب کنگره هــاي دیده باني بر 
روي دیوار، داشتن دســت انداز بلند دیوار از لبه خارجي و تعبیه 
نمودن ســوراخ هایي به صورت اریب برای نگهباني و حراست از 
تمامــي اضالع قلعه به خوبي نمایان اســت و بنا را از یکنواختي 

خارج کرده است. 
قاب بنــدي اطــراف طاق هــاي ورودي قلعه با آجر و ســطح 
داخلي آن به صورت گلچین آجري در نقش حصیري )گندمي( 
نماکاري شــده و در لبة قوس یک هرة چیني آجري کار شــده 
اســت. عالوه بر این که نماي ســردر تمام اتاق هاي قلعه که رو 

به حیاط مرکزي هســتند، بــه همین روش، قاب بنــدي و تزیین 
شــده اند. هم چنین قاب بندي آجري در نماي دیوار هشتي ضلع 
شــمال شــرقي )تصویر شــمارة 2( و قوس هاي نیم دایره از نوع 
گچــي )تاق نماهــاي تزیینــي( در فضاهاي بیــن قوس ها بخش 
دیگري از تزیین های آجري در قلعه محســوب مي شوند. وجود 
گچ بري در نقوش ســاده، تلفیق خطــوط و گلبرگ هاي ریز در 
اطراف طاق نماها و بدنه هاي دیوار در قلعه از تزیین های داخلي 

اتاق ها است )ارجمندي، 1384: 81و82(. 

 تصوير شمارة 1: درگاه ورودي اصلي قلعه در ضلع شرقي، 
مأخذ: آرشیو اداره میراث فرهنگی ايالم

 تصوير شمارة 2: قلعه کنجانچم در مهران، 
مأخذ: آرشیو اداره میراث فرهنگی ايالم

قلعه والي ايالم
قلعه والي یکي از بناهاي مهم فرهنگي-تاریخي اســتان اســت 
که به دوران قاجاریه مي رســد و در شــمار آثار ملي کشور به ثبت 
رسیده است. این بنا در سال 1326 ه.ق به دستور غالم رضاخان والي 
ایالم به منظور اســکان خود در فصل تابستان در حسین آباد )ایالم 
فعلــي( در یک طبقه همراه با زیرزمین بــر روي تپه اي تاریخي به 
نام چقا میرگ4 و در کنار چشــمه آب ساخته شده است )لشکري، 
1379: 10(. عمــده مصالــح به کار رفته شــده در ســاختمان قلعه 
آجر )اســکلت و ســازه اصلي بنا( ، در مواردي از ســنگ از جمله 

کرسي چیني، دیوار حائل در ضلع جنوبي است. 
قلعه داراي شــش زیرزمین، 20 اتاق بــزرگ و 5 اتاق کوچک و 
4 ایــوان و 2 تراس کوچک در ضلع جنوبي اســت. همانند دیگر 
قلعه ها اســتفاده هاي گوناگوني از اتاق هاي مختلف به عمل آمده 

است. سرویس و حمام از دیگر فضاهاي قلعه هستند.
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پالن و روابط فضايي
قلعه داراي حیاط مرکزي و به صورت درون گرا ساخته شده است. 
بیش تر اتاق هاي قلعه تبادل داخلي داشته و تودرتو بنا شده اند. حیاط 
مرکزی به صورت مستقیم و یا از طریق ایوان با چهار ضلع بنا ارتباط 
دارد. این بنا داراي ســه در ورودي در سه ضلع است که ورودي اصلي 
قلعــه در ســمت جنوب واقع اســت. در داخل حیــاط قلعه حوض 

مستطیل و هشت گوش و نامنظمي تعبیه شده است.
در ســه جبهه اضالع شــمالي، شــرقي و غربي قلعــه اتاق ها و 
تاالرهایــي ایجاد شــده و در ضلع شــمالي قلعه تاالر )شاه نشــین( 
زیبایــي وجود دارد)لشــکري، 1379 : 11(. ضلع شــرقی و غربی بنا 
کاماًل قرینه هســتند. در ضلع شمالی قلعه و دقیقاً در محور اصلی 
ورودی، فضایــی به عنوان تاالر )شاه نشــین( وجــود دارد که ابعاد و 
اندازه های داخلی آن بزرگ تر از ســایر اتاق ها اســت و در وســط 
آن حــوض کوچکی قرار دارد. هم چنین در نمای بیرونی با ســایر 
اتاق های قلعه متفاوت است و به وســیله اورسی و شیشه های الوان 
و تزیینا های آجری لعابدار متفاوت شــده است )ارجمندی، 1384: 
46و47(. بعد از هردو برج دو هشــتی روباز وجود دارد که در کنار 

برج شمال شرقی بنا سرویس بهداشتی قلعه قرار دارد. 

ورودي
ورودي اصلي توســط پلکان هایی به خیابــان و محوطه جنوبي 
مقابل قلعه مشــرف مي شــود.  وجــود پلکان هــا بیانگر اختالف 
ســطح محوطه زیربناي قلعه با اراضي پســت مجاور آن در سمت 
جنوب است )لشکري، 1379 :10(. پس از درگاه ورودي وارد هشتي 
مي شــویم که دو اتاق کوچک در طرفین آن تعبیه شــده اســت. 
هم چنین، پس از هشــتي با گذشــتن از چند پله وارد حیاط اصلي 
قلعه مي شــویم که وجود پله ها مانع دید مســتقیم و اشراف کامل 
در بدو ورود به داخل حیاط شــده اســت. فضاهاي ورودي شــامل 

پیش تاق، درگاه، سکو ، هشتي و... است.

تزيین ها
در ضلع شــمالي قلعه تاالر )شاه نشــین( زیبایي وجود دارد که با 
سنگ مرمر مزین شده و در زمان بازسازي با کاشي هاي رنگي تزیین 
گردیده اســت )پیشــین: 11(. از قوس  هاي جناغي،قوس نیم دایره 
)هاللي( و قوس ســه قسمتي که فقط برای  نماسازي استفاده شده 
و اطراف آن ها به وســیله گل چین هــاي آجري و آجررنگي تزیین 
شــده اند )تصویر شــمارة 3(. به منظور کم کردن حجم دیوارها و 
نیــز عدم یکنواختی دیوار از طاق نماهایي در ابعاد کاماًل یکســان 
اســتفاده شده اســت )ارجمندي، 1384: 47(. تاالر آینه از مهم ترین 
فضاهاي قلعه بود که متأسفانه تخریب شده است. استفاده از سنگ 
در ایــن بنا به صورت ســنگ ازاره در نمــاي داخلي حیاط مرکزي 
اســت که در قطعاتي از آن نقوش اسلیمي هندسي برای نماسازي 

و تزیین حکاکي شــده است )پیشین: 48و49(. اتاق هاي مشرف به 
انتهاي اضالع غربي و شــرقي در قســمت جنوب داراي تزیین های 
آینــه کاري و نقاشــي هایي با نقوش انســان و تزیین های گوناگون 
هندســي اســت و در تزیین درهاي چوبي و پنجره ها از شیشه هاي 
رنگي در فرم ها و اشــکال هندسي استفاده شده است. سایر اتاق ها 
فاقد تزیین و نقوش بوده و در ضمن سادگي داراي تقسیم بندي هاي 
خاصي اســت که به کمــک طاق هاي جناغــي و کادربندي هاي 
قاب ماننــد و مقرنس کاري هاي ســاده و کم عمق صــورت گرفته 
هســتند. داخل بعضي فضاها با طاق نماهایي هاللي شکل در کادر 
مســتطیل شکل تزیین شده است. نماي بیروني و خارجي قلعه که 
مشــرف به اماکن و زمین هاي جهات اربعه آن در خارج است کاًل 
ساده و فاقد هرگونه تزییني است، به جز نماي آجري هشتي ورودي 
اصلي در ضلع جنوبي و برجســتگي هایي در جرزهاي پشتیبان در 
اضالع شرقي و غربي آن و نیز برج هاي نیم استوانه اي و کنگره هاي 
قلعه ترکیبات و تزیینات دیگري مشــاهده نمي شــود )لشــکري، 
1384: 13و14(. هم چنیــن گچ-بري بر روي دیوارها و ســقف اتاق 
شاه نشین در نقوش گل و گیاه اجرا شده است. تاقچه هاي متعّدد، 
کاشي کاري، ستون هاي دایره اي با سر ستون هاي منقوش )گچ بري 

شده( از دیگر تزیین های قلعه است.

تصوير شمارة 3: نمايي از تزئینات آجري به صورت حصیري و  
 گلچین هاي آجري در اطراف آن از نماي داخل حیاط، 

مأخذ: نگارندگان

تصوير شمارة 4: نمايي از سرستون، ستون هاي گچبري شده در 
ايوان ها، مأخذ: نگارندگان
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تصوير شمارة 5: ورود قلعه والی ايالم، مأخذ: نگارندگان

تصوير شمارة 6: نمايي از  ارسی در شاه نشین قلعه، مأخذ: نگارندگان

تصوير شمارة  7: شاه نشین قلعه، مأخذ: نگارندگان

قلعه پوراشرف )شیخ مکان(
این بنا در شهرســتان دره شهر در نزدیکي دهانه تنگه اي منشعب 
از پادامنــه ارتفاعات کبیرکوه و در کنار رودخانه و در میان دشــت 

هموار روستاي شیخ مکان واقع شده که از لحاظ آب و هوایي گرم 
و نیمه مرطوب اســت. بناي قلعه در سال 1330 ه.ق توسط میرصید 
محمدخان پوراشــرف ملقب به اشرف العشایر که احمدشاه قاجار 
وي را لقب مذکور بخشیده بود ساخته شده است. بناي حمام قلعه 
در خارج از قلعه در قسمت غربي آن ساخته شده است )اسدبیگي، 
1378: 14(. قلعــه در دو طبقه همراه زیرزمین ســاخته شــده و در 
ســاخت آن از قلوه ســنگ، آجر و مالت گچ استفاده شده است. 
نماي بیروني قلعه در ســه برای شــرق و غرب و جنوب با پوشش 

گل رس انجام شده و گچ اندود شده است. 

پالن و روابط فضايي
اسـت.  مرکـزي  حیـاط  بـا  درون گـرا  مربـع،  پالنـي  داراي  بنـا 
اتاق هـاي قلعـه بـه صـورت تـودر تـو بـا یکدیگـر و بعضـی بـه 
ارتبـاط  بـا حیـاط  امـا همگـی  صـورت مجـزا سـاخته شـده اند، 
بـه  اتاق هـا  بنـا  جنوبـی  ضلـع  طـرف  دو  در  و  دارنـد  مسـتقیم 
نیم دایـره واقـع در جهـت  بـرج  صـورت قرینـه سـاخته شـده اند. 
بـرای  بنـا اضافـه  شـده کـه  بـه  الحاقـی  بـه صـورت  بنـا  غربـی 
)پیشـین: 16(. سـرویس های  اسـت  اسـتفاده می شـده  دستشـویی 
بهداشـتی طبقه باال در قسـمت شـمال شـرقی )کناره برج(سـاخته 
شـده اند )پیشـین: 18(. در قسـمت جنوبـی بنـا آشـپزخانه و انبـار 
و تعـدادی اتـاق تعبیـه شـده کـه بـه صـورت تودرتـو بـا یکدیگر 
ارتبـاط دارنـد. بـر طبـق گفتة اهالـی بومی، محـل افـراد نظامی و 
قسـمت ادارای حکومتـی در ایـن ضلـع بـوده اسـت. این قسـمت 
بـه ارتفـاع 40 سـانتی متر از کـف حیـاط باالتـر اسـت)ارجمندی، 
1384: 138(. کارشناسـان ادارة میـراث فرهنگـی نیـز این مطلب را 
تأییـد و اتـاق مرکـزی ضلع جنوبـی در محـور ورودی و در مقابل 

کرده انـد.  معرفـی  شاه نشـین  را  آن 

ورودي
مهم ترین قسمت تزیین شده بنا در همین ضلع شمالي است که 
ورودي در آن قرار دارد)اســدبیگي، 1378: 19(. با مشاهدة پالن بنا 
مي توان دریافت که بعد از درگاه ورودي وارد هشــتي مي شــویم و 
ســپس با کمي چرخش در یک داالن و نه به طور مســتقیم وارد 
حیاط قلعه خواهیم شــد. فضاهاي ورودي شامل پیش تاق، درگاه، 

سکو و هشتي است.

تزيینات
مهم ترین قســمت تزیین شــده بنا، نماي بیروني قلعه اســت. 
در ایــن نما یعني نماي شــمالي که ورودي در آن تعبیه شــده 
عالوه بر طاق ها و تاقچه هاي هاللي بــاز که مطمئناً پنجره هاي 
چوبي مشبک کاري و گره کاري با شیشه هاي رنگي در آن کار 
گذاشــته شــده بود، در دو قسمت شــرق و غرب ورودي قلعه با 
اســتفاده از آجر، نقوش هندســي را به صورت دیواره اي آجرنما 
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اجــرا نموده اند که به صورت الحاقي به دیوار بنا ســاخته شــده 
اســت عالوه براین، کنگره ها و 5 برج قلعــه از جمله تزیین های 
بیروني قلعه هســتند. اتاق ها با اندودي از گچ پوشــیده شــده و 
با طاق نماها، شــومینه ها )بخاري دیــواري( و تاقچه هاي تزییني 
با طاق هاي هاللي تزیین شــده اند. قســمت اعیاني بنا پوشــش 
رنگــي دارد. در نمــاي صحــن داخلــي حیاط مرکــزي بر روي 
دیوارهــا طاق نماهاي بزرگي با طاق هاي هاللي بر روي ســطوح 
آجري قلعه و با مصالح گل و گچ ایجاد شده است )اسدبیگي، 
1378: 19-21(. متأسفانه به دلیل تخریب کامل دیوارهاي اضالع 
جنوب و شــرق اطالعات در زمینــة وضعیت اتاق هاي طبقة دوم 

وجود ندارد )ارجمندي، 1384: 140(. 

تصوير شمارة 8: نمايي از بازسازي ديوارهاي زيرزمین در ضلع شرقي 
بنا )ديد از داخل حیاط(، مأخذ: ارجمندي، 1384، 149

 تصوير شمارة 9: قلعه پوراشرف )ديد به داخل حیاط(، 
مأخذ: آرشیو اداره میراث فرهنگي ايالم

قلعه میرغالم هاشمي
معرفــي بنا: این بنا یکــي از بناهاي دورة قاجاریه اســت که آن 
را میرغالم هاشــمي در روســتایي در دره شــهر در ســال 1303 ه.ق 
احداث کرده اســت. آب آن از رودخانه ســیکان5 تأمین مي شود 
)محمودیــان، 1383: 45و44(. بنا داراي یــک طبقه با تعدادي اتاق 
اســت که از این اتاق ها استفاده هاي گوناگوني می شد. قلعه داراي 
هشــتي و دو سرویس بهداشتي است. سازة اصلي بنا سنگ و رویه 

اندود آن گچ و خاک است.

پالن و روابط فضايي
پــالن حالتي درون گرا دارد و داراي حیاط مرکزي و یک حوض 
تقریباً مربع شــکل اســت. اتاق هاي قلعه که همگی در ســه ضلع 
شــرق،غرب و جنوب بنا هستند، تعداد محدودی به صورت تو در 
تــو با هم رابطه دارند. ســایر اتاق ها از طریق حیــاط مرکزي با هم 
مرتبط می شــوند. قلعه دارای یک دستشــویی در همکف و یکی 
دیگر در پشت بام اســت )ارجمندی، 1384: 114(. توالت های قلعه 
در زیر برج های نیم دایره قرار دارند )ســاریخانی و همکاران، 1391: 
170 (. ورودی قلعــه دارای ارتفاع بیش تری از دیوارهای جانبی خود 
اســت و به علت داشــتن فضاهای اضافی مانند شاه نشــین و اتاق 

نگهبان و سرای دار دو طبقه ساخته شده است )پیشین، 167 (. 

ورودي
ورودي در ضلع شمالي قرار دارد. پس از درگاه ورودي وارد یک 
اتاق مســتطیل شکل مي شویم که حکم هشــتي را دارد. سپس با 
چرخشي 90 درجه از یک درگاه وارد حیاط قلعه می شویم )تصویر 

شمارة 7(. 

تزيینات
دور تــا دور قلعــه در باالي پشــت بــام با ارتفاعــي حدود یک 
متر جان پنــاه دارد که به صورت کنگره مانند اســت )محمودیان، 
1383: 44(. هم چنین وجود دو بــرج مدور دایره اي نماي بیروني را 
از ســادگي خارج کرده اســت. در بدنة دیوار از نماي داخل حیاط 
طاق نماهایي در بدنه دیوار به صورت جناغي اجرا شــده و اندود و 
سفیدکاري داخل اتاق ها بدون تزیین چشمگیر است. فقط مي توان 
به اجراي قاب هاي ســاده )به صورت خطي( در کناره دیوار اشــاره 

کرد )ارجمندي، 1384: 115(. 

 تصوير شمارة 10: ورودي قلعه میرغالم هاشمي، 
مأخذ: آرشیو اداره میراث فرهنگی ايالم
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 تصوير شمارة 11: نمايي از قلعه میرغالم هاشمي، 
مأخذ: آرشیو اداره میراث فرهنگی ايالم

در  اشتراکات  و  )الگوها  يافته ها  تطبیق  و  تحلیل 
طرّاحی قلعه ها(

موقعیت ، نوع و کارکرد قلعه ها
ــوع  ــه دو ن ــی ب ــیم بندی کل ــران را در تقس ــالع ای ــان، ق محقق
کوهســتانی و جلگــه ای و از لحــاظ موقعیّــت جغرافیایــی ســاخت 
ــواع مختلــف نظامــی و ســرحدی، راه داری،  ــه ان ــری ب آن هــا و کارب
حاکــم نشــین و .... تقســیم کرده انــد )مــالزاده و محمــدی، 1385: 
16(. قلعه هــا از نظــر محــل اســتقرار بــه دو دســته عمــده قلعه هــاي 
ــوند  ــیم مي ش ــه اي تقس ــا جلگ ــتي ی ــاي دش ــتاني و قلعه ه کوهس
کوهســتاني،  قلعه هــاي  در   .)161  :1376 طــرودي،  )پازوکــي 
ــدند  ــا مي ش ــتاني بن ــدي کوهس ــن بلن ــب العبورتری ــه در صع قلع
ــا  ــرّاح ی ــتند، ط ــاده نداش ــش آم ــه اي از پی ــرح و نقش ــون ط و چ
ــه  ــه ب ــا توّج ــا را ب ــا و ورودي ه ــا، اتاق ه ــا، برج ه ــار حصاره معم
ــت  ــن عل ــه ای ــد. ب ــداث مي کردن ــا اح ــي صخره ه ــت طبیع موقعیّ
ــي مشــخص نداشــتند.  ــرح هندس ــتاني ط اغلــب قلعه هــاي کوهس
ــي  ــرح هندس ــاً ط ــد عمدت ــا مي ش ــت بن ــه در دش ــي ک قلعه های
مشــخصي داشــتند و داراي نقشــه هاي مربــع، مســتطیل، چنــد 

ــي، 1386، 15(.  ــد )کیان ــدور بودن ــي و م ضلع
باروي شـان  و  بـرج  بـا  نـگاه  نخسـتین  در  قلعه هـا  نـوع  ایـن 
مشـخص مي شـوند. بـرج و باروهـا برجسـته ترین و خارجي تریـن 
 .)225  ،1376 طـرودي:  )پازوکـي  قلعه هاسـت  این گونـه  نشـانه 
بنابرایـن مي تـوان چنیـن اظهار داشـت کـه قلعه هاي مورد بررسـي 
در ایـن پژوهـش با توّجه به محل اسـتقرار، طرح هندسـي مشـّخص 
و بـرج و بـارو همگـي از نـوع قلعه هـاي دشـتي بـه شـمار مي آیند. 
کاروان رو،  مهـم  راه هـاي  کنـار  در  معمـوالً  دشـتي  قلعه هـاي 
چشمه سـارهاي  کنـار  در  پـرآب،  رودخانه هـاي  کرانه هـاي  بـر 
کوهسـتاني و یـا در انتهـاي قنواتـي کـه کیلومترهـا در دل زمیـن 
بنـا  مي کردنـد،  جـاري  زمیـن  سـطح  بـر  را  آب  و  شـده  حفـر 
مي شـدند )پیشـین: 226(. از ایـن رو دسترسـي بـه آب و تأمین آب 
مـورد نیـاز بـراي قلعه هـا و سـاکنان آن در اولویّـت قـرار داشـت. 

در  همگـي  پژوهـش  ایـن  در  بررسـي  مـورد  قلعه هـاي  موقعیّـت 
همجـواري بـا آب بـوده و ایـن عامـل بـراي شـکل گیري ایـن بناها 

نقشـي اساسـي را بـر عهـده داشـته  اسـت.
طرح ریـزی بیش تـر قـالع بـرای دفـاع اسـت و آن هـا را می تـوان 
نمونـة معمـاری نظامـی دانسـت. البتـه جـز در مواقع ضـروری، این 
گونـه تأسیسـات کارکـرد دفاعـی و نظامـی نداشـتند و اغلـب بـه 
عنـوان محل سـکونت و برقرارکنندة مناسـبات اجتماعی در منطقه 
بـه شـمار می رفتنـد، امـا همواره نقـش دفاعـی و امنیّتـی آن ها بارز 
بـوده اسـت. در ایـن باره کارکردهـای متعّددی بـرای قلعه ها در نظر 
گرفتـه می شـود؛ کـه یکـی از این نوع قلعه هـا داراالماره بوده اسـت 
)زارعـی و باباکمـال، 1393: 200(. داراالمـاره محـل اسـتقرار حـکام 
و خانواده های شـان، دیوانیـان و سـران برجسـتة نظامـی در کرسـی 
والیـات بـود کـه عموماً در قهنـدژ داخل و یـا پیرامون شـهرها قرار 
داشـت )زارعـی و باباکمـال، بـه نقـل از مـال زاده و سـتوده، 1393: 
اسـناد  و  تاریخچـه  کاربری هـا،  ویژگی هـا،  طبـق  بنابرایـن   .)200
موجـود چهـار قلعـه مـورد بررسـی جـزء قلعه هـای داراالمـاره بـه 

حسـاب می آینـد. 

بر  حاکم  فرهنگی  و  اجتماعی-سیاسی  مفاهیم  رفتارهاو 
آن زمان و تأثیر بر عملکردها و فضاهای قلعه ها

بـا توّجـه بـه این کـه ایـن بناهـا در اقلیم هـاي متفاوتـي سـاخته 
شـده اند امـا الگـو و سـبک غالبـي در آن هـا دیـده مي شـود. برای 
عملکـردی،  نیازهـای  عـالوه  بـر  قلعـه  فضاهـای  بـه  شـکل دهی 
نیاز هـای مختلـف اجتماعـی، فرهنگـی، سیاسـی، مفاهیمی چون 
امنیّـت، حریـم، تعامـل و ارتبـاط و.... نیز در شـکل گیری فضاهای  

قلعه هـا تأثیـر بسـزایی داشـته اسـت. 
قبـل از سـال 1300 ه.ش، در حاشـیة زاگـرس مـردم کوچ نشـین 
ایـالم بـا تکیـه بـر شـرایط اقلیمـی، کـوچ می کردنـد و بـا توّجـه 
بـه شـرایط، احتیاجـات، سـنّت های گذشـته و بـا تکیـه بـر اقلیـم، 
کـه  زمانـی   .)129  :1388 داشـتند)حیدری،  مشـخصی  معمـاری 
والیـان اقـدام به سـاختن عمارت هایی برای سـکونت خـود کردند، 
جایـگاه سـکونتی مـردم هم چنان سـیاه چـادر بود کـه در اصطالح 
محلّـی بـه آن دوار6 می گفتند )مرادی مقـدم، 1385: 246(. این نوع 
مسـکن از نمادهـای فرهنگـی و ایلـی اسـت کـه در شـکل گیری 
آن، مجموعـه ای از اعتقـادات، باورهـا و افـکار خانواده هـا دخالـت 
آن هـا  اجتماعـی  الگوهـای  و  اولیـه  مسـکن های  همیـن  دارنـد. 
توانسـته بـر شـکل گیری و روابـط فضایـی مسـکن های بعـدی از 

جملـه قلعه هـا )از لحـاظ جنبـه مسـکونی( تاثیرگـذار باشـد.
یکـی از ایـن الگوهـا در فرهنـگ بومـی منطقـه ایـن اسـت کـه 
بـرای پذیرایـی از مهمانـان، جایـی در سـیاه چادر تعییـن می شـد 
کـه بـه آن المـردان7 گفتـه می شود)درخشـنده، 1391: 140(. صـدر 
مجلـس در المـردان همیشـه متعلّق به بزرگ خانواده اسـت و حتی 
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زمانـی کـه نیسـت ایـن جایـگاه خالـی می مانـد. مسـکن اولیه در 
ایـالم الگـو گرفته از سـیاه چادر و تنها تفاوت تغییر مصالح اسـت. 
از نظـر نـوع چیـدن وسـایل نیـز ایـن موضوع دیـده می شـود؛ فرش 
در قسـمت بـاالی منـزل انداختـه می شـد و قسـمت پاییـن تقریبـاً 
خالـی می مانـد )حیـدری، 1388: 130و131(.  در سـیاه چادر نیـز 
فـرش در قسـمت بـاال و در مقابـل آن یعنـی پایین تریـن قسـمت، 
ورودی و کفش کـن محسـوب می شـد کـه حاکی از اعتقـاد مردم 
بـه بـزرگ شـمردن و احتـرام گـذاردن به بـزرگ خانواده اسـت. این 
مـکان در قلعه هـا بـه نوعـی دیگـر ولـی بـا همـان معانـی تداعـی 
شـده و ظهـور کرده اسـت. از لحـاظ اجتماعی والـی مهم ترین فرد 
خانـواده خویـش و کل خانـدان بـود و از دیـد سیاسـی و از لحـاظ 
حکومتـی و مردمـی بزرگ تریـن مقـام حکومتی شـناخته می شـد.

در آن زمـان رده هـای قـدرت و رده هـای سـاختی اجتماعـی بـه 
شـرح جـدول زیـر بود:

جدول شمارة 1: رده های اجتماعی و رده های قدرت در ايالت ايالم

رده های اجتماعیرده های قدرت 

والیمجموع طوایف

تو شمالایل

کد خداطایفه

ریش سفیدتیره

رئیسمال

مأخذ: مرادی مقدم، 1385: 201

و  وحـدت  مظهـر  و  نظامـی  و  سیاسـی  امـور  رییـس  والـی، 
یکپارچگـی ایـالت و طوایـف پشـتکوه بـود. او بـر کلیـة خان ها، 
توشـماالن و سرپرسـتان رده های ایلی ریاسـت عالیه داشـت )مرادی 

مقـدم، 1385: 201(. 
لــذا تمامــی ایــن افــراد، رعایــا و حتــی خویشــاوندان و مهمانــان 
ــد.  ــی وی می آمدن ــان مقرحکومت ــا هم ــی ی ــزل وال ــه من ــتی ب بایس
ــر فضاهــای مختلــف ســکونتی  بدیــن منظــور در قلعه هــا عــالوه  ب
نیــاز بــه فضایــی مختــص والــی و در شــأن و جایــگاه وی بــود کــه 
ــه اصطــالح شاه نشــین  ــی باشــد. ایــن فضــا را ب محــل اســتقرار وال
یــا حاکم نشــین می نامنــد. اگرچــه در معمــاری ســنّتی و در زمــان 
ــه نــام شاه نشــین وجــود داشــت و از ویژگی هــای  ــی ب قاجــار فضای
معمــاری خاصــی نیــز برخــوردار بــود، امــا ایــن فضــا در ایــن بناهــا 
بــدون شــک بی تأثیــر از رفتارهــای اجتماعــی و سیاســی آن 
ــین در  ــای  شاه نش ــرف فض ــه پوراش ــه در قلع ــود؛ چنان چ دوران نب
قســمت جنوبــی بنــا قــرار دارد امــا در خانه هــای ســنّتی در شــمال 
ــه  ــدگان ب ــف مراجعه کنن ــواع مختل ــت. ان ــرار می گرف ــی ق اندرون
ــد. ایــن فضــا در  ــی را در ایــن مــکان مالقــات می کردن قلعــه،  وال
ــی و  ــات عملکردهــای سیاس ــه مقتضی ــی ب ــورد بررس قلعه هــای م

ــر  ــد و از نظ ــمار می آم ــه ش ــه ب ــای قلع ــن فض ــی مهم تری اجتماع
مکانــی و تزیین هــا و دیگــر عناصــر بــه گونــه ای خــاص از لحــاظ 
معمــاری آن دوران شــاخص و برجســته گردیده انــد. همیشــه بــدون 
توّجــه بــه شــرایط اقلیمــی و مــوارد دیگــر، شــأن و منزلــت جایــگاه 
ــه  ــور ک ــت؛ همان ط ــوده اس ــل ورود ب ــا مح ــاد ب ــم و در تض مه
قبــاًل عنــوان شــد در مســکن های اولیــه و در ســیاه چادرها در 
ــا  ــل و تضــاد ب ــمتی کــه ورودی داشــتیم درســت در مقاب ــر قس ه
ــواده و یــا مهمانــان  ــرد مهــم خان ــرای ف ــی ویــژه ب آن جایــگاه، جای
ــت قلعه هــا مقــدار  ــه اهمیّ ــه ب ــا توّج ــه ب ــود داشــته اســت. البت وج
ــمت  ــت. قس ــاوت اس ــدام متف ــر در هرک ــر عناص ــا و دیگ تزیین ه
شاه نشــین در قلعه هــای مــورد بررســی بــه دو شــکل تعریــف 
ــی ایــالم و پوراشــرف ایــن فضــا درســت  شــده اند. در دو قلعــة وال
ــری  ــطح باالت ــی و در س ــس ورودی اصل ــور و آک ــداد مح در امت
ــری ایــن  ــا وجــود قرارگی ــی ب ــرار گرفته انــد ول ــه ورودی ق نســبت ب
ــا در  ــن فض ــه ای ــتقیم ب ــکان ورود مس ــی ام ــور اصل ــا در مح فض
ــه ایــن فضــا  ایــن امتــداد گرفتــه شــده اســت. حرکــت و رســیدن ب
ــردی  ــع مالحظــات کارک ــود تاب کــه جایــگاه مهم تریــن شــخص ب
و اجتماعــی زمــان خــود بــود. قرارگیــری یــک حــوض درســت در 
ــه نوعــی  ــراد گرفتــه ب وســط ایــن محــور حرکــت مســتقیم را از اف
انتهــای ایــن محــور مقصــد را نشــان می دهــد امــا بــا تغییــر مســیر 
ــرار دادن حــوض آب بــه وجــود آمــده  ــی فرعــی کــه بــا ق و حرکت
ابهــت ایــن مــکان و کســب آمادگــی حضــور در آنجــا را یــادآور 
ــه  ــبت ب ــه شــد نس ــی همــان طــور گفت ــه وال ــن قلع می شــود. تزیی
ــع  ــن ضل ــه ای ــن قلع ــت. در ای ــر اس ــر و مهم ت ــالع بیش ت ــایر ق س
ــوان مثــال قوس هــای  ــه عن ــی شــاخص شــده اســت ب ــا تزیین های ب
ــه  ــره و س ــی، نیم دای ــوع جناق ــه ن ــع س ــن ضل ــه در ای ــه کار رفت ب
ــای  ــه در نم ــه کار رفت ــای ب ــه قوس ه ــی ک ــت، در حال ــی اس کول
ــیدر ایــن  ــی اســت. وجــود ارس ــوع هالل ــی تنهــا از ن ــرقی و غرب ش
ــر  ــز ب ــین نی ــه کاری درون فضــای شاه نش ــوض آب و آین ــع، ح ضل

اهمیّــت ایــن فضــا افــزوده اســت. 
در بعضـی خانه هـا کـه توانایـی مالـی صاحب خانـه کـم بـود 
اتـاق مهمـان روی سـردر  بـا عملکـرد  فـروار  نـام  بـه  باالخانـه ای 
کوچـه می سـاختند کـه در قلعه هـا نیز این عنصـر را داریـم )پیرنیا 
،1384: 163(. شاه نشـین در دو قلعـة میرغالم هاشـمی و کنجانچم 
بـر بـاالی سـردر ورودی قـرار گرفته کـه همان مصداق فروار اسـت 
و اهمیّـت آن هـا بـا تفکیک از فضاها و قـرار دادن بر باالی ورودی 
از آن  آمـده حاکـی  به دسـت  اطالعـات  اسـت.  داده شـده  نشـان 
اسـت کـه ایـن فضا نسـبت به فضاهـای دیگـر از تزییـن بیش تری 

برخـوردار اسـت کـه نشـان از اهمیـت این مـکان دارد.
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نقشه شمارة 2: پالن هاي قلعه ها

پالن همکف قلعه والی 
مأخذ: آرشیو اداره میراث فرهنگي و گردشگري استان ایالم

پالن همکف قلعه پوراشرف
مأخذ: آرشیو اداره میراث فرهنگي و گردشگري استان ایالم

پالن همکف قلعه کنجانچم
مأخذ: آرشیو اداره کل میراث فرهنگي، صنایع دستی  و گردشگري استان ایالم

پالن همکف قلعه میرغالم هاشمي
مأخذ: آرشیو اداره کل میراث فرهنگي، صنایع دستی  و گردشگري استان ایالم

  محل سرویس های بهداشتی)داخل یا کنار برج نگهبانی یا هشتی رو باز(

  تقارن در پالن )اتاق های مشابه و متقارن(

 اتاق مهمان یا )شاه نشین(
 

ورودي ها
در معماری فضای ورودی خانه های ســنّتی، تمامی اصول ترکیب 
کالبدی از جمله اصل سلسله مراتب، اصل تقارن و اصل درون گرایی 
به صورتی کامــل به اجرا در می آمد. بدین ترتیــب ورودی خانه ها، 
فضایی شــاخص، متقارن، غیرمستقیم و تنها بخشی از نمای بیرونی 
خانه ها بود که غالباً تزیین می شد)ســلطان زاده، 1372: 146(. ورودی 
خانه های سنّتی دارای اجزا و ترکیبات تقریباً واحدی چون پیش تاق، 

سکو، درگاه، در، سردر هشتی و داالن بود )هاشمی، 1375: 2(.
فضای ورودی در قلعه ها ضمن آن که یک جزء از فضاي مجموعه 
قلعه هســتند خود از اجزایي تشــکیل شــده اند و همگــی از نوع 
ورودی های سبک سنّتی دورة قاجار هستند و داراي اجزای مشترک 
مانند پیش تاق، سکو، هشتي، درگاه ،در ، سردر و بعضاً داالن هستند 
که بیانگر سلســله مراتب ورود و تأمین کننــدة محرمیّت و امنیّت 
بوده انــد. پیش فضا و فضای ورودی مکان مناســبی بــرای بدرقه و 
اســتقبال مهمانان و هم چنین نشستن بر روی سکوهای پیش ورودی 
برای گفت وگو و یا گذراندن اوقات فراغت که در بسیاری از بناهای 

سنّتی نیز دیده می شود  از الگوهای رفتاری در گذشته بوده است. 
هم چنیــن با توّجه بــه اطالعات پالني قلعه هــا در همه فضاهاي 
ورودي در آن ها یک الگوی خاص دیده می شود و آن این که  ورود از 
درگاه به داخل حیاط به صورت مستقیم نبوده است. در سه قلعه این 
ارتباط با چرخش زاویه از ورود به داخل حیاط و به طور غیرمستقیم 
و در قلعــة والي ایالم بــا توّجه به پله هاي بعــد از ورود و ایجاد دید 
غیرمســتقیم این امر صورت گرفته اســت. هرچند که در بعضی از 
قلعه هــا چندین ورودی دیگر وجود دارد اما ورودی اصلی و به نوعی 

ورودی عامیانه مردم همگی از یک الگو پیروی می کنند.  
طبق بررســي هاي فضاهاي ورودي در قلعه هاي دورة قاجار ایالم 
مي توان چنیــن اظهار کرد که در این بناها فضــای ورودی تنها به 
عنوان فضــای ارتباطی نیســت بلکه فرهنــگ و الگوهای رفتاری 
و ارزش هــای معنــوی و اجتماعــی نقش مهمی در شــکل گیری 
آن ها داشــته  اســت. مفاهیمی چون حفظ محرمیّت افراد خانواده، 
ورود بــه تدریج، امنیّت و .... لحاظ شــده اســت. ایــن الگو حتی 
در  ســیاه چادرهای مردم منطقه در آن زمان نیز قابل مشــاهده بود. 
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در تقســیم فضایــی ســیاه چادرها، در ســیاه چادر را از جایی باز 
می گذاشــتند تا افرادی کــه از آن حوالی عبور نمایند، مســتقیم 

داخل سیاه چادر را نبینند )درخشنده، 1391: 79(.
در قلعــة والــی قبــل از ورودی اصلــی یک صحن یــا فضای 
مقدماتی به منظور دسترســی و ارتباط و تجّمع و نیز برای برگزاری 
برخی مراسم در زمان های خاص طرّاحی شده که متأثر از الگوهای 
اجتماعی- سیاســی آن زمان است. این فضا به دلیل ایجاد فضایی 
مشــترک با معبر و ایجاد پیوندی خاص با شــهر و مردم، جاذبه و 

کشش خاصی ایجاد می کرد )نقشه شمارة 1(.

مسکن های بومی ایالم با الهام از طبیعت اطراف شکل گرفته و در 
ساخت اجزای آن ها از مصالح محلّی و بوم آورد استفاده شده است. 

نکتــة حائز اهمیّت در زندگی مردم آن زمــان با توّجه آب و هوای 
چهار فصل اســتان، ییالق و قشالق بود که  در فصول  مختلف بستر 
مناسبی از طبیعت را به منظور زندگی انتخاب می کردند. چنان که والی 
هم از این امر مستثنا نبود و با این الگوی اجتماعی،  منطقه خوش آب 
و هوای حســین آباد)ایالم کنونی( را به منظور اقامت تابستانی و قلعه 

کنجانچم را به منظور پایگاه تابستان نشین خود انتخاب کرده بود. 

جدول شمارة  3: سلسله مراتب ورود به بنا

قلعه والی ايالم 
ورود از درگاه ورودی اصلــی بــه داخــل حیــاط به صورت غیرمســتقیم)وجود 
ــن  ــاط و هم چنی ــتی و حی ــن هش ــطح بی ــالف س ــود اخت ــه وج ــه و در نتیج پل
تعریــف یــک پیــش ورودی قبــل از ورودی اصلــی بنــا از دیــد مســتقیم افــراد 

بــه داخــل حیــاط جلوگیــری می کنــد. 

قلعه پوراشرف 
ــتقیم  ــورت غیرمس ــه ص ــاط ب ــل حی ــه داخ ــی ب ورود از درگاه ورودی اصل
)چرخــش 45 درجــه از ورودی بــه ســمت چــپ و ســپس ورود بــه حیــاط(. 

قلعه کنجانچم
ورود از درگاه ورودی اصلی به داخل حیاط به صورت غیرمستقیم )چرخش 

45 درجه از ورودی به سمت داالن سمت چپ و سپس ورود به حیاط(. 

قلعه میرغالم هاشمی
ــتقیم  ــورت غیرمس ــه ص ــاط ب ــل حی ــه داخ ــی ب ورود از درگاه ورودی اصل
)چرخــش 45 درجــه از ورودی بــه ســمت چــپ و ســپس ورود بــه حیــاط(. 
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پیوسـتگی های  تحکیـم  بـه  بنـا  اسـتان،  طوایـف  میـان  در 
عاطفـی، خانواده هـای گسـترده و پرجمعیّـت عمده تریـن شـکل 
خانـواده را تشـکیل می دادنـد و اکثـر مـوارد تـا سـه نسـل در کنار 
هـم زندگـی می کردنـد )درخشـنده، 1391: 61(. در سـیاه چادرها 
خـود  سـیاه چادرهای  کرده انـد  سـعی  همیشـه  خویشـاوندان  نیـز 
را در کنـار هـم برپـا نماینـد. بـه همیـن ترتیـب سلسـله مراتـب 
الزامـی  اینکـه  بـدون  می شـد،  رعایـت  مسـکن  در  خویشـاوندی 
و  مسـاکن  دیرینـه  عـادت  ایـن  براسـاس  طبیعتـاً  باشـد.  کار  در 
سـرپناه ها کنـار هـم شـکل می گیرنـد. ایـن نگـرش در سـاخت و 
بافـت محلّه هـای شـهری نیز خود را نشـان داده است)پیشـین: 88(. 
برگرفتـه از همیـن عـادات و آداب فرهنگـی هـر کـدام از قلعه هـا، 
محـل زندگـی خانـواده، افـراد نزدیـک، نسـل های بعـدی والی بود 
کـه بـه طـور مشـترک زندگـی می کردنـد و با هـم ارتبـاط نزدیک 
و خویشـاوندی داشـتند؛ بـه طـوری کـه مـرز مشـخص بیـن فضاها 
تشـخیص پذیر نیسـت؛ اگرچه به طور قطع در بیـن خود ضوابطی 
نسـل های  طـول  در  ایـالم  مـردم  داشـتند.  حریم هـا  حفـظ  بـرای 
گذشـته بـه زندگـی در فضـای بـاز عـادت داشـتند. چنین نگرشـی 
در شهرنشـینی نیز جـاری بود)حیـدری، 1388: 131(. لذا طبیعی به 
نظـر می رسـد اگـر اهالـی سـاکن در قلعه هـا از فضای بـاز )حیاط( 
نیـز اسـتفاده کننـد. حیـاط مرکـزی بـه عنـوان ارتباط دهنـده کلیـه 
اتاق هـا، وجـود درختان،باغچه بنـدی و فضـای سـبز در حیاط هـا 
)بویـژه در قلعـه والـی( نشـان دهنده این اسـت کـه اهالی سـاکن در 
قلعـه به شـکل صمیمانـه اوقاتـی را در فضای دلنشـین حیاط برای 
گردهمایـی و همنشـینی بـا همدیگـر سـپری می کردنـد و حیـاط 

فقـط بـه صـورت عنصـری اجبـاری نبود. 
در معمـاری بومـی منطقـه بـاب بود که سـرویس های بهداشـتی 
بـه منظور رعایـت هرچه بهتر بهداشـت، تهویه، دسترسـی مناسـب، 
و دور مانـدن از فضـای نشـیمن و... معمـوالً داخـل حیـاط و یـا در 
سـیاه چادرها در خـارج از سـیاه چادر سـاخته می شـدند. ایـن الگـو 
در قلعه هـا بـه طـور آگاهانـه طبـق ایـن فرهنـگ بومـی اسـتفاده 
شـده اسـت. بدیـن صورت کـه در همـه آن هـا بالاسـتثنا توالت در 
گوشـه ای از حیـاط و در کنـار یـا داخـل برج ها سـاخته شـده اند و 
معمـوالً اگـر در قلعـه ای هشـتی یـا فضـای روبـازی وجـود داشـته 
به طوری کـه  گرفته انـد.  قـرار  فضاهـا  ایـن  نزدیکـی  در  توالت هـا 
بـه حیـاط مرکـزی کـه در بعضـی  حتـی دِر سـرویس مسـتقیماً 
زمان هـا بـه نوعـی محـل گردهمایی و هم نشـینی بود باز نمی شـد 

و بـا یـک مفصـل بـه حیـاط مرتبـط می شـد )جـدول شـمارة 1(.
سـایت مسـاکن در ایـالم بـر اسـاس چشـمه های پـر آب شـکل 
وجـه  از  فـارغ  قلعه هـا  همـه   .)132  :1388 بود)حیـدری،  گرفتـه 
کنـار چشـمه ها  در  مسـکونی  لحـاظ  بـه  و حکومتـی،  سیاسـی 

شـده اند.  سـاخته 

نسبت فضاي ساخته شده به حیاط
طبـق جـدول 2 ایـن نسـبت در 3 قلعـه والـي ایالم، پوراشـرف و 
میرغـالم هاشـمي تقریبـاً نزدیک بـه هم و بین عدد 2/5 تا 3 اسـت 
امـا در قلعـه کنجانچـم ایـن نسـبت تغییر زیـادي یافتـه و تقریباً به 
2 برابـر نسـبت هاي قلعه هـاي دیگـر رسـیده اسـت. از آنجـا کـه 
ایـن قلعـه بـه منظور قشـالق خـان والـي در اقلیمي بـا آب و هواي 
گـرم و خشـک سـاخته شـده مي تـوان چنیـن اظهـار داشـت کـه 
یکـي از دالیـل ایـن تغییـر ایـن بـوده کـه چـون درفصـل زمسـتان 
از ایـن بنـا اسـتفاده مي کرده انـد نیـاز بـه فضاهـاي سـاخته شـده 
)مثـاًل حمـام قلعـه که داخل بنا سـاخته شـده( بیشـتر بوده اسـت تا 
فضـاي بـاز و حیـاط، بنابرایـن مي توان گفـت که در سـاخت اکثر 
قلعه هـاي دوره قاجـار اسـتان ایـالم از لحاظ )نسـبت فضاي سـاخته 

شـده بـه حیـاط( تقریبـاً از یـک تناسـب اسـتفاده کرده اند. 

تزيین ها و مصالح و مقايسه با تزئینات رايج در دوره قاجار
در ایـران تزیین هـای پیشـرفته یکـي از عوامل ضـروري معماري 
بـود کـه در هـر دوره بـا نوآوري  هایـي جدید بـه وجـود مي آمد. در 
معمـاري اسـالمي تزییـن و آرایـش سـاختمان جـزء ینفک ناپذیـر 
و  گچ بـري  آجـرکاري،  در  کـه  مي شـود  محسـوب  معمـاري 

آینـه کاري نمـود بـارزي دارد )ایمنـي، 1389، 86(. 
در قلعه هـاي مـورد بررسـي در ایـن پژوهـش آجـرکاری و گچ بـری 
بیش تریـن تزییـن ایـن نـوع بناها محسـوب می شـود. تزیین هـای این 
بناهـا عمدتـاً در نماي بیروني مشـرف به حیـاط و در فضاهاي داخلي 
اسـت و اصـوال نمـاي بیرونـي و خارجي سـاده و فاقد تزیین هسـتند. 
امـا معمـوالً کنگره هـا و برج هـا یک نواختـي نمـاي بیرونـي را بر هم 
مي زننـد و مي تـوان بـه نوعـي آنـان را تزیین هـای نمـاي خارجـي 
محسـوب کـرد. امـا یـک مـورد اسـتثنا قلعـه پوراشـرف در دره شـهر 
اسـت کـه برخـالف سـه قلعـه دیگـر عـالوه بـر تزیین هـای داخلـي، 
دارای تزیین هـای عمـده اي در نمـاي بیرونـي )نمـاي شـمالي( اسـت. 
مختلـف  فضاهـاي  تزییـن  و  پوشـش  در  اسـتفاده  بیش تریـن 
قلعه هـا از گـچ و آجـر بوده اسـت. گچ بـراي اندود اکثـر فضاهاي 
داخلـي قلعه هـا و اسـتفاده از گچ بري هـا )سـاده و یـا در نقـوش 
گل و گیـاه( تقریبـاً در همـه قلعه هـا بـه نحـوي به کار رفته اسـت. 
هم چنیـن تزیین هـای آجـرکاري در نقـوش هندسـي و یـا سـاده در 
همـه بناهـا به کار رفته اسـت؛ بخصـوص گلچین آجـري در نقش 
حصیـري معمـوالً در قاب بنـدي اطـراف قوس هـا معمول بـود و در 
بناهـا دیـده مي شـود. هم چنیـن از تاقچه هـا و طاق نماهـاي  ایـن 
از حالـت سـاده و  بنـا  بـه منظـور خـارج کـردن سـطوح  تزیینـي 
یکنواخـت بـه طـور مکـرر اسـتفاده شـده و شـیوه بسـیار معمولي 
بـراي تزییـن در ایـن بناهـا بـوده اسـت. تزیین هـا در همـه قلعه هـا 
بـه یـک میـزان نبـوده اسـت کـه مي تـوان این طـور بیـان کـرد که 
)شهرسـتان  در حسـین آباد  والـي  مرکـز حکومـت  و  مقـر  چـون 
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ایـالم کنونـی( بـوده اسـت، لـذا قلعـه والـي کـه در ایـالم قـرار دارد 
نسـبت به سـایر قلعه هـاي هم دوره خود در شـهرهاي اطـراف ایالم 
از فضاهـا و تزیین هـای بیش تـر و متنوّع تـري برخـوردار اسـت. در 
نتیجـه بیش تریـن تزیین هـا در قلعـه والـي انجـام گرفتـه اسـت. بـا 
ایـن وجـود تزیین هـای مشـترکي در بیـن ایـن قلعه هـا وجـود دارد 
کـه در اکثـر آن هـا بـه نحـوي تکـرار شـده اسـت کـه مي تـوان به 

مـوارد زیـر اشـاره کرد:
- تاقچه ها و یا طاق نماهاي تزییني، 

- گچ بري ها )ساده و یا همراه با نقوش ( در اکثر آن ها، 
- آجرکاري هـاي مختلـف در طرح هاي گوناگـون بخصوص در 

نقـش حصیـري در قاب بندي اطـراف قوس ها،
- استفاده از اندود گچ براي پوشش فضاهاي داخلي بنا.

تطبیق تزيین های به کار رفته در بناها با تزيین های 
مشابه آن ها در عصر قاجار

برخـالف روابـط فضایـی و عملکردها که با فرهنـگ و معماری 
بومـی ارزیابـی و مقایسـه شـد تزیین هـای ایـن قلعه هـا برگرفتـه از 
تزیین هـای دورة قاجـار اسـت و از سـبک های آن دوران اسـتفاده 
شـده اسـت. بـا وجود این کـه تفاوت بسـیاری در مقـدار تزیین های 
ایـن قلعه هـا وجـود دارد، قلعه والـی بیش تریـن و متنوّع ترین تزیین 
را دارد. امـا اکثـر تزیین هـای بـه کار رفتـه در همـه ایـن قلعه هـا  
متناسـب و منطبـق بـر تزیین هـای عصـر خـود یعنـی دوره قاجـار 

است.

جدول شمارة  3:  تطبیق تزيین های قلعه ها با تزيین های مشابه آن ها در دوره قاجار 

 تزيین های قلعة عمده تزيین های دورة قاجار 
والی ايالم 

 تزيین های 
قلعة کنجانچم

 تزيین های 
قلعة پوراشرف

تزيین های قلعة 
میرغالم هاشمي

ســبک  بــه  و سرســتون ها  ســتون ها  تزیین هــای 
ــه دار(  ــی گل و بوت ــای تزیین ــو )گچ بری ه روکوک

)ســاریخانی، 84، 11(.

بــا  دایــره اي  ســتون هاي 
منقــوش  ســتون هاي  ســر  
نقــش  بــا  شــده  )گچ بــري 

گیــاه( و  گل 

ستون ندارد.ستون ندارد.ستون ندارد. 

شــکل  هاللــی  و  دایــره  نیــم  قــوس  کاربــرد 
.)11  ،84 )ســاریخانی، 

 تاقچه هاو طاق نماهاي تزییني 
)قوس هاللي(

تاقچه هاو 
طاق نماهاي تزییني 

)قوس هاللي(

تاقچه هاو 
 طاق نماهاي تزیینی 

)قوس هاللي(
ندارد. 

بــاالی درهــا و پنجره هــای ارســی  روزن هــای 
ــد و  ــالل بودن ــوس و ه ــکل ق ــه ش ــار ب دورة قاج
بســیاری دیگــر بــه شــکل دایــره و بیضــی امــا 
ــا  ــا مســتطیل ی ــع ی ــه شــکل مرب ــه ب در دورة صفوی

قــوس جناقــی بــود )ســاریخانی، 84، 11(.

ارسي ها، پنجره و شیشه هاي 
ارسی ندارد. رنگي به سبک دورة قاجار. 

پنجره هاي چوبي و 
 شیشه هاي رنگي
)تخریب شده(

ارسی ندارد.

وارد کــردن عناصــر طبیعــی هم چــون پرنــدگان و 
دیگــر حیوانــات طبیعــی یــا افســانه ای، میوه-هــا و 
ــه  ــرای پرداخــت واقع-گرایان گل هــا و کوشــش ب

آن هــا )گــودرزی، 88 ، 32(.

گچ بري بر روي دیوارها 
و سقف اتاق شاه نشین در 

نقوش گل و گیاه.

گچ بري )تلفیق 
خطوط و 

گلبرگ هاي ریز(
ندارد. ندارد.

و  آبســتره  غیــر  انســانی،  چهره هــای  بــروز 
.)32  ،88 )گــودرزی،  غیرانتزاعــی 

دارای نقاشي هایي با نقوش 
ندارد.ندارد.ندارد.انسان

رایــج آجرهــای دوره  اندازه هــای  آجــرکاری: 
 .5×20×20 و   4×19.5×19.5 قاجــار 

)ساریخانی، 84، 15(.

آجرکاری با آجرهایی با 
ابعاد 20×20×5.

آجرکاری با 
آجرهایی با ابعاد 

.5×20×20

آجرکاری با آجرهایی با 
آجرکاری ندارد. ابعاد 20×20×5.

ــره  ــرح گ ــه کاری ط ــا در آین ــن طرح ه ــج تری رای
ــاریخانی، 84، 17(. ــود )س ــازی ب ــیوه گره س و ش

تاالر آینه با آینه کاری 
ندارد.ندارد.ندارد. )کامال تخریب شده است(. 
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جدول شمارة 4: اشتراکات طّراحی بین قلعه ها

قلعه میرغالم قلعه پوراشرفقلعه کنجانچمقلعه والي ایالماسامي قلعه ها
بیشترین اشتراکاتهاشمي

یک طبقه و دو دو طبقه و زیرزمینهمکف و زیرزمینهمکف و زیرزمینتعداد طبقات
-اتاق روي پشت بام

-گرم و نیمه مرطوبگرم و نیمه مرطوبگرم و خشکمعتدل کوهستانياقلیم
نسبت فضاي 
ساخته شده به 

حیاط
2/34/122/182/58 2/5

تزیین ها

- آیینه کاري
- مقرنس کاري

- گچ بري )نقوش گل و گیاه( 
- ارسي ها، پنجره و شیشه هاي رنگي

سه  و  هاللي  جناغي،  قوس هاي   -
قسمتي

- نقاشي، نقش هاي انسان و غیره
- کاشي کاري و آجرهاي رنگي

طاق نماهاي تزییني  و  تاقچه ها   -
)قوس هاللي(

نقش  در  آجرکاري  تزیین های   -
حصیري )گندمي( و هره چیني آجري

- تاقچه هاو طاق نماهاي تزییني )قوس 
هاللي(

نقش  در  آجرکاري  تزیین های   -
حصیري )گندمي( و هره چیني آجري

- گچ بري )تلفیق خطوط و گلبرگ هاي 
ریز(

- تاقچه هـا و طاق نماهـاي  تزییني 
هاللي( )قوس 

- پنجره هاي چوبي و شیشـه هاي 
رنگي

- آجرنما با نقوش هندسي
- گچ بري هاي ساده 

- شومینه ها )بخاري دیواري( 

ــي  ــاي تزیین - طاق نم
بــه شــکل جناغــي

ســادة  قاب هــاي   -
گچــي 

- تاقچه ها و طاق نماهاي تزییني
در  آجـرکاري  تزیین هـای   -
نقوش هندسـي )گل چین هاي 
آجري( حصیـري و هره چیني 

آجري
- گچ بري

قاجارقاجارقاجارقاجارقاجاردورة تاریخي

موقعیّت و نوع 
قلعه ها

در جوار چشمه، قلعة دشتي، 
حاکم نشین

در جوار چشمه، قلعة دشتي، 
حاکم نشین

در جوار چشمه، قلعة دشتي، 
حاکم نشین

در جوار چشمه، 
قلعة دشتي، 
حاکم نشین

در جوار چشمه، قلعة 
دشتي، حاکم نشین

عمده مصالح و 
سنگ و آجر، بنایيسنگ، بنایيسنگ و آجر بنایيسنگ و آجر،- بنایيسنگ و آجر، بنایينوع سازه

 )درون گرا( با  )درون گرا( با حیاط مرکزی )درون گرا( با حیاط مرکزی )درون گرا( با حیاط مرکزی نوع پالن
حیاط مرکزی

 )درون گرا( با حیاط 
مرکزی

پیش تاق، سکو، درگاه، هشتي، اجزای ورودي
سردر، در

پیش تاق، سکو، درگاه، هشتي 
سردر، در

پیش تاق، سکو، درگاه، 
هشتي سردر، در

پیش تاق، سکو، 
درگاه، هشتي 

سردر، در

پیش تاق، سکو، درگاه، 
هشتي سردر، در

همگي برج دارند.دارد )2 عدد(دارد )5 عدد(دارد )4 عدد(دارد )2 عدد(برج

نتیجه گیری
این پژوهش با بررســي  و تحلیل ویژگي هــاي معماري، طراحي 
و کالبــدي در قلعه هــاي دورة قاجار اســتان ایالم بــه دنبال یافتن 
الگوهاي طراحي مشترک در این نوع بناها و تأثیر الگوهای رفتاری 
بر ایجاد این الگوهای مشــترک بوده اســت که پس از بررســي ها 
و مقایســه  آن ها نتایج حاصل شــده مبني بر این است که در این 
قلعه ها که همگــي در یک دورة تاریخي و در مکان هاي متفاوتي 
در استان ایالم ساخته شده اند ،همگي داراي اشتراک های کالبدي 
و الگوهاي طرّاحي مشــترکي هســتند. از جمله این که این قلعه ها 
همگی از نوع قلعه های دشتی و حاکم نشین و دارای طرح هندسی 
مشّخص در پالن هستند و در همج واری با رودخانه ساخته شده اند. 
پالن هایی با حیاط مرکزی و به صورت درون گرا و با ارتباط فضایی 
مشــابه دارند. مصالح استفاده شــده در این قلعه ها بوم آورد بوده به 
صورت بنایی ســاخته شــده اند. هرچند تزیین های استفاده شده در 
همه آن ها از لحاظ کّمی به یک میزان نیســت و بنا به موقعیّت و 

مکان متفاوت هستند، اما می توان اظهار داشت که چندگونه تزیین 
خاص از جمله طاق هــا و تاقچه های تزیینی، گچ بری و آجرکاری 
در نقوش هندســی، حصیری و... مشاهده می شود که در همه این 
قلعه ها استفاده شــده است که از تزیین های اصلی و غالب در این 
بناها به شــمار می آیند و عموماً در نماهــای داخلی حیاط به کار 
رفته انــد. اکثر تزیی هات منطبق بر تزیین های دورة قاجار هســتند. 
هم چنین ورودی این بناها همگی دارای فضاهای مشــابهی از قبیل 
پیش تاق، ســکو، درگاه و هشــتی و... هستند و نحوة ورود به داخل 
بنا از همه این ورودی ها به صورت غیرمســتقیم است که حکایت 
از ســبک معماری ســنّتی دارد و سلســله مراتب فضایی و حفظ 
محرمیّــت و تفکیک بیرون و درون را لحــاظ کرده اند. هم چنین 
بــا توّجه به عناصر موجود در ورودی بناها همگی جزو ورودی های 
ســنّتی محسوب می شوند. نسبت فضاهای ســاخته شده به حیاط 
در اکثر این قلعه ها نســبتی نزدیک به 2/5 است که نشان  می دهد 
طرّاحــی این بناهــا منفک از همدیگــر نبوده و برهــم تأثیرگذار 
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بوده انــد. عالوه بر این که شــباهت های زیــادی در روابط فضایی 
ایــن پالن ها وجــود دارد، محل قرارگیری توالت ها، قرینه ســازی ها 
در پالن، وجود اتاق شاه نشــین در آن هــا و ارتباط با حیاط مرکزی 
به عنوان اصلی ترین ارتباط فضاها از این جمله شــباهت ها اســت. 
رویکرد معماری در شــکل گیری فضاهــای قلعه ها، همانا معماری 
بومی و سنّتی منطقه است که بر اساس ارزش ها و الگوهای رفتاری 
آن زمان، روابط اجتماعی- سیاســی، فرهنگی شــکل گرفته است. 
شــناخت این مفاهیــم می تواند در شناســاندن ارزش های تاریخی 
و فرهنگــی و اعتقــادی نهفته در معماری ایــن بناهای ارزش مند و 
یک معماری واجد ارزش های گوناگون مؤثر و مناسب برای برخی 
نیاز های کنونی نیز باشــد. ایــن نتایج می تواند بــه عنوان منبعی 
مطالعاتی معماری و فرهنگی گذشــته، ایده دهنده طرّاحی امروزی 
باشــد؛ چرا که زمینة فرهنگی مردم می تواند بــه عنوان ایده دهنده 
طــوری عمل کند که منجر به حس آشــنا بودن فضا برای کاربران 
و حتــی حس خودی بودن و تعلق شــود. ایده های طرّاحی برآمده 
از بســتر فرهنگی به طرّاح کمک می کند که خالقیّتش را صرف 
بهینــه کردن الگوهــای موجود کنــد که مطابق با خواســت ها و 

نیازهای استفاده کنندگان از فضای معماری است.

پی نوشت ها
1-Shirvan Chardavol
2-Eivan
3-Konjancham
4-Choghamireg
5-Sikan
6- Davar
7- lamardan
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