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نگاهی نو به قلعه میر غالم هاشمی، با توجه 
به عناصر سازنده بنا )قلعه یا کاروانسرا(
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تاریخ دریافت
)از ص 161 تا 172(

چکیده  
ــاد از توابــع شهرســتان  قلعــه میرغــام هاشــمی در اســتان ایــام و در روســتای فرهــاد آب
دره شــهر قــرار دارد. بنــای قلعــه، بــر طبــق کتیبــه موجــود در قســمت ورودی آن، مربــوط 
بــه دوره ی قاجاریــه اســت. ایــن کتیبــه تنهــا مدرکــی اســت کــه از بنــا بــا نــام قلعــه یــاد 
می کنــد. علیرغــم معنایــی کــه از ایــن کلمــه اســتنباط می شــود در ایــن بنــا هماننــد قــاع 
ایــن دوره هیــچ تمهیــدات نظامــی در نظــر گرفتــه نشــده اســت. هیــچ نشــانی از برج هــای 
دیدبانــی بــا تیرکش هــای بــزرگ، درهــای آهنــی و خنــدق، انبــار مهمــات، زنــدان و...کــه 
ــود.  ــده نمی ش ــا دی ــند، در این ج ــران می باش ــاع ای ــی ق ــاری نظام ــاخص های معم از ش
ــق را در  ــه ی تحقی ــه و یافت ــرار گرفت ــل ق ــورد بررســی و تحلی ــن پژوهــش م ــه در ای آن چ
ــن  ــت. ای ــاد اس ــتای فرهادآب ــع در روس ــمی واق ــاری میر غام هاش ــر معم ــرد اث ــر می گی ب
ــا گــردآوری اطاعــات بــه صــورت میدانــی و  ــا روش توصیفــی – تحلیلــی و ب پژوهــش ب
مطالعــات کتابخانــه ای، بــه بررســی و تحلیــل کارکــرد اصلــی بنــا بــا مقایســه ی آن بــا دیگــر 
بناهــای مشــابه از دوره ی قاجاریــه، جهــت روشــن کــردن کارکــرد بنــا و در نتیجــه تصحیــح 
وجــه تســمیه ی آن پرداختــه اســت. هــدف پژوهــش بــر آن اســت کــه بــا تحلیــل داده هــای 
موجــود، کارکــرد اصلــی ایــن بنــا را مشــخص ســازد کــه قلعــه اســت یــا کاروانســرا. ســؤال 
نگارنــدگان در ایــن پژوهــش مبتنــی بــر آن اســت کــه شــاخصه های معمــاری بــه کار رفتــه 
در شــاکله ی ایــن بنــا چگونــه قابــل تبییــن اســت و فرضیــه ی تحقیــق مبتنی بــر آن اســت 
کــه مشــخصه های معمــاری بــه کار رفتــه در ایــن بنــا مصــداق کاملــی از یــک کاروانســرای 
ــوع  ــر، کاروانســرایی از ن ــن اث ــه ای ــد ک ــاری اســت. نتیجــه ی پژوهــش نشــان می ده قاج
ــی و  ــش حفاظت ــود، نق ــی خ ــرد اصل ــار کارک ــه در کن ــت ک ــی اس ــراهای خصوص کاروانس
دفاعــی را نیــز بــر عهــده داشــته اســت. ایــن بنــا، هــم در امــر کمــک رســانی بــه مقــررات 
مملکتــی نظــارت داشــته و هــم این کــه بــا تنظیــم نمــودن مناســبات اجتماعــی روســتاهای 
ــی را  ــدات فراوان ــود و عای ــی س ــای کاروان ــی قافله ه ــر راهنمای ــاوه ب ــود، ع ــراف خ اط

نصیــب خــان منطقــه نمــوده اســت. 
واژگان کلیدی:

 ایام، دره شهر، فرهادآباد، قاجاریه، قلعه ی میرغام هاشمی، کاروانسرا.
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مقدمه  
شهرســتان دره شــهر، بــا دار بــودن آثــاری غنــی از گذشــته هــای دور تاریخــی، متأســفانه 
ــه  ــت. قلع ــده اس ــه دور مان ــی، ب ــق و تحلیل ــای دقی ــات و پژوهش ه ــررس مطالع از تی
ــده از معمــاری دوره ی  ــه بناهــای باقی مان ــاد، از جمل میرغام هاشــمی، در روســتای فرهادآب
ــه ی  ــراث فرهنگــی منطق ــان می ــا، از ســوی بســیاری از کارشناس ــن بن ــه اســت. ای قاجاری
ــا عنــوان  ــا، ب ــکار رفتــن کلمــه »قلعــه« در کتیبــه ی ورودی بن ــا توجــه به ب ایــام، تنهــا ب
ــت رســیده اســت. در  ــه ثب ــا، ب ــر عناصــر ســازنده ی بن ــی ب ــه تحلیل ــدون هیچ گون ــه، ب قلع
بررســی کــه از ســوی نگارنــدگان در ایــن بنــا صــورت گرفتــه اســت، هیچ گونــه تمهیــدات 
نظامــی، کــه گویــای معمــاری و موقعیــت اســتراتژیک نظامــی بنــا باشــد، از جملــه، برج های 
دیــده بانــی، درب آهنیــن، اســلحه خانه و یــا زنــدان و ... دیــده نشــده اســت. ایــن امــر، دلیلی 
بــر نــگارش ایــن پژوهــش بــرای درک بهتــر وجــه تســمیه ی ایــن بنــا گردیــد. بــا توجــه بــه 
کمبــود منابــع تاریخــی منطقــه ی دره شــهر، بــه خصــوص در دوران قاجاریــه، نگارنــدگان بــه 
مطالعــه ی تطبیقــی ایــن بنــا بــا ســایر بناهــای هــم دوره ی آن و بــرای تکمیــل تحلیل هــای 
خــود، بــه مصاحبــه حضــوری بــا یکــی از ریــش ســفیدان ایــن منطقــه، کــه در ایــن بنــا و در 

ــد.  ــد، پرداخته ان ــی کرده ان ــمی زندگ ــت میرغام هاش خدم
ــمی  ــاری میر غام هاش ــر معم ــد اث ــکیل می ده ــش را تش ــن پژوه ــه داده ی ای آن چ
ــه کار  ــن پژوهــش آن اســت کــه شــاخصه های معمــاری ب ــدگان در ای اســت. ســؤال نگارن
ــر  ــق مبتنی ب ــه ی تحقی ــن اســت؟ و فرضی ــل تبیی ــه قاب ــا چگون ــن بن ــه در شــاکله ی ای رفت
ــا مصــداق کاملــی از یــک  ــه کار رفتــه در ایــن بن آن اســت کــه مشــخصه های معمــاری ب
ــای  ــل داده ه ــا تحلی ــه ب ــت ک ــر آن اس ــش ب ــدف پژوه ــت. ه ــاری اس ــرای قاج کاروانس
ــرا.  ــا کاروانس ــت ی ــه اس ــه قلع ــازد ک ــخص س ــا را مش ــن بن ــی ای ــرد اصل ــود، کارک موج
ــا جــداول شــماره 1  بنابرایــن در بخــش پیشــینه ی مطالعاتــی بنــا، بــه اختصــار و همــراه ب
ــا در  ــود ت ــه می ش ــران پرداخت ــراهای ای ــا و کاروانس ــاری قلعه ه ــای معم ــه ویژگی ه و 2 ب

ــه شــود. ــل مســتدلی ارای ــری، تحلی ــل داده هــا و مبحــث نتیجــه گی قســمت تحلی
روش تحقیق

ــه ی  ــی منطق ــات میدان ــا مطالع ــراه ب ــی و هم ــی- تحلیل ــورت توصیف ــق به ص روش تحقی
ــت. ــی و ... اس ــان و کروک ــه پ ــرداری، تهی ــورت عکس ب ــر به ص ــورد نظ م

پیشینه تحقیق
محققیــن قــاع ایــران را در یــک تقســیم بندی کلــی بــه دو نــوع کوهســتانی و جلگــه ای 
ــی و  ــف، نظام ــواع مختل ــه ان ــری ب ــا و کارب ــی ســاخت آن ه ــت جغرافیای و از لحــاظ موقعی
ســرحدی، راه داری، حاکم نشــین و... تقســیم کرده اند)مــازاده و محمــدی، 1385: 16(.  
ــرای منطقــه ســاخت قلعــه، نخســتین بحثــی اســت کــه معمــاری قــاع  تأمیــن امنیــت ب
ــوان  ــری به عن ــا عناص ــن بناه ــه ی ای ــت. در هم ــرار داده اس ــعاع ق ــت ش ــران را تح ای
ــر،  ــار یک دیگ ــری در کن ــا قرارگی ــه ب ــود ک ــده می ش ــا دی ــاری آن ه ــاخصه های معم ش
شــاکله ی اصلــی قــاع ایــران را تشــکیل داده اســت کــه در ایــن عناصــر، وجــه نظامــی و 
امنیتــی بیشــترین اهمیــت را دارد )جــدول شــماره 1(. بــا توجــه بــه مطالــب ارایــه شــده در 
ــوده و ایــن  جــدول شــماره 1، به درســتی پیداســت کــه معمــاری قــاع ایــران درون گــرا ب
امــر بــا جنبــه نظامــی و امنیتــی این گونــه بناهــا ارتبــاط مســتقیمی داشــته اســت. بــه ایــن 
ــط  ــه محی ــه ب ــاکنین قلع ــتگی س ــگ( از وابس ــی )جن ــاس نظام ــع حس ــه در مواق ــا ک معن

ــرد. ــری می ک ــی آن، جلوگی بیرون
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از ســویی دیگــر، کاروانســراها در معمــاری ایــران در ادوار مختلــف تاریخــی از جایــگاه 
واالیــی به خصــوص در مســیر شــبکه های ارتباطــی برخــوردار بوده انــد. تحــول و گســترش 
ــی و...  ــادی، مذهب ــی، اقتص ــت اجتماع ــه وضعی ــف ب ــران در ادوار مختل ــراهای ای کاروانس
بســتگی داشــته و شــکل گیــری و توســعه ی آن بــا مــوارد یــاد شــده در ارتبــاط بــوده اســت 
)کیانــی، 1379: 265( . کاروانســراها دارای تقســیم بندی هــای متفاوتــی هســتند؛ به عنــوان 
مثــال انــواع کاروانســراها بــر اســاس مالکیــت کــه شــامل کاروانســراهای شــاهی )ایــن نــوع 
ــراهای  ــد(؛ کاروانس ــاه بوده ان ــتفاده شاهنش ــار اس ــار و انحص ــًا در اختی ــراها، کام کاروانس
ــواره دارا  ــت. هم ــق داش ــی تعل ــش خصوص ــه بخ ــراها ب ــه کاروانس ــی )این گون خصوص
بــودن یــک کاروانســرا عوایــد سرشــاری بــرای صاحبــش مــی آورد(؛ کاروانســراهای خیریــه 
ــدون  ــن ب ــوی متمولی ــده از س ــه ش ــات ارای ــراها، خدم ــه از کاروانس ــاف )در این گون و اوق
ــی  ــا گونه شناس ــت( ی ــرار می گرف ــادی ق ــردم ع ــار م ــی در اختی ــه مبالغ ــت هیچ گون دریاف
ــاط دار  ــارس، حی ــت خلیج ف ــه ی پس ــتانی، کران ــامل کوهس ــه ش ــراها ک ــدی کاروانس کالب
ــی، چهــار  ــران )کــه خــود شــامل کاروانســرای هــای مــدور، چندضلعــی، دو ایوان مرکــز ای
ایوانــی و کاروانســراهایی بــا تــاالر ســتون دار هســتند( یــا کاروانســراهایی بــا پــان متفرقــه 
ــر  ــای دیگ ــروه ه ــایر گ ــا س ــا ب ــاری آن ه ــه و معم ــراها، نقش ــروه از کاروانس ــن گ ــه ای ک
ــی  ــاری خارج ــوذ معم ــار، نف ــلیقه و ذوق معم ــون، س ــی چ ــل مختلف ــت. دالی ــاوت اس متف
ــت  ــته اس ــش داش ــراها نق ــه کاروانس ــداث این گون ــی در اح ــت جغرافیای ــرایط و موقعی و ش
ــاس  ــه اس ــد ک ــر می آی ــن ب ــران چنی ــراهای ای ــی کاروانس ــی، 1373: 14(. از بررس )کیان
معمــاری کاروانســراها ماننــد ســایر بناهــا، تابــع شــیوه ی ســنت و ســبک رایــج زمــان بــوده 
اســت. شــیوه ی معمــاری، محــل و منطقــه، مصالــح ســاختمانی و موقعیــت جغرافیایــی نقــش 
ــی آن در  ــای کل ــان: 5( و ویژگی ه ــت )هم ــته اس ــا داش ــه بناه ــاد این گون ــری در ایج مؤث

جــدول شــماره 2 آمــده اســت.
 در ادامــه بــه بررســی و تحلیــل عناصــر اصلــی ســازنده ی بنــای قلعــه میرغام هاشــمی 
بــا توجــه بــه مطالــب فوق الذکــر پرداختــه و از نمونه هــای مــوردی دوره ی قاجاریــه بــرای 
روشــن شــدن کاربــری اصلــی ایــن بنــا کمــک گرفته ایــم. تنهــا پژوهــش صــورت گرفتــه 
ــام، نوشــته ی  ــتان ای ــتانی اس ــای باس ــی قلعه ه ــی اجمال ــاب معرف ــا، کت ــن بن ــورد ای در م
ــا  ــف بن ــه توصی ــر ب ــه و مختص ــی خاص ــور خیل ــه به ط ــت ک ــان اس ــب اهلل محمودی حبی
پرداختــه اســت و هیــچ مطالعــه ی علمــی و مشــخصی در ایــن بــاره صــورت نگرفتــه اســت.

1- وضعیت جغرافیایی – تاریخی دره شهر
دره شــهر از توابــع اســتان ایــام، در 142 کیلومتــری جنــوب شــرقی شهرســتان ایــام و در 
ــه عــرض و طــول جغرافیایــی 33 درجــه و 7  ــر ب 35 کیلومتــری غــرب شهرســتان پل دخت
ــا شــده  ــه، در شــرق ویرانه هــای شــهر تاریخــی ســیمره بن ــه و 47 درجــه و 21 دقیق دقیق

اســت )تصویــر شــماره 1(.
بیشــتر مورخــان پشــتکوه را »ماســبذان« و پیشــکوه و صیمــره را »مهرجانکــذک« نــام 

 تصویــر شــماره 1: موقعیــت 
شــهر  دره  شهرســتان  جغرافیایــی 

)نگارنــدگان(.
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 . شذ هیایي حصاسّا تا استفاع ٍ پٌْای هٌاسة ٍ تا هصالح تَهی هٌغقِ ساختِ  حصاسّای هشتفغ ٍ هستحکن 
دس هَاقغ ّجَم دشوي  ،ضوي دیذُ تاًی تا ًگْثاًاى شذ هیتعثیِ  ّایی کٌگشٍُ  ّا سٍصًِدس ایي قسوت،  دیَاسّای هشتفغ لثِ تام 

سا تشای سیختي هَاد  ّایی کاًال ،گاّی دس تاالی ایي دسّا ٍ دسٍاصُ ّای ٍسٍدی .ذتیشاًذاصی کٌٌ ّا آىاص 
 .کشدًذ هیهزاب تش سٍی هْاجویي تعثیِ 

یشتش تِ صَست تَپش کن قغش ت ّای تشج .شذًذ هیدس دٍسُ اسالهی تا قغشّای هختلف ساختِ  ّا تشجایي  ٍ تاسٍّا جتش
تِ صَست سِ عثقِ ٍ تا تیشکش ّایی دس  ،حجین تش تا فضاّای خالی ٍ کاستشدی دس هیاًِ ّای تشجٍ 

 .شذًذ هیساختِ  ،تذًِ تِ اتعاد هختلف
هعوَالً داسای پَشش عاقی ٍ دستی چَتی ٍ هستحکن تَدًذ کِ تشای  ّا قلعِدسٍاصُ ّای اصلی  ٍ دسّای ٍسٍدی قلعِ ّا دسٍاصُ

سّای فلضی ٍ د) دادًذ هیآى سا تا سٍکش فلضی پَشش  ،تَسظ دشوي ّا دسبلَگیشی اص آتش صدى ج
سا تشای سیختي  ّایی کاًال ،. گاّی دس تاالی ایي دسّا ٍ دسٍاصُ ّای ٍسٍدی(تسٌگی ًیض هَجَد تَدُ اس

 .کشدًذ هیهَاد هزاب تش سٍی هْاجویي تعثیِ 
دس تاالی دسّای  ّایی اتاق

 ٍسٍدی
تَدًذ تا ٍسٍد ٍ خشٍج افشاد سا تشسسی ٍ کٌتشل  ّایی سٍصًِ، دس تاالی دسّای ٍسٍدی، داسای ّا اقکاتایي 

 ًوایٌذ.
 .کشدًذ هی، آب هَسد ًیاص ساکٌیي قلعِ سا تْیِ شذ هیدس هَاقغ تحشاًی ٍ جٌگ، کِ دسٍاصُ قلعِ تستِ  آب اًثاسّا 

تٌا اص جولِ ًقاط آسیة پزیش قلعِ، کٌذُ  دس اضالع اصلی خصَص تِ ،هختلف قلعِ ّای قسوتدس  خٌذق
 .شذ هی

 .گشفت هیدس جْت تأهیي اهَس تْذاشتی قلعِ هَسد استفادُ قشاس  حوام ٍ گشهاتِ دسٍى قلعِ 
 هحل تجْیضات ًظاهی قالع تَد. اسلحِ خاًِ
 .داد هیهحل استشاحت ٍ سکًَت سشتاصاى قلعِ سا تِ خَد اختصاص  سشتاص خاًِ

 هحل ًگْذاسی خوشُ ّای هَاد غزایی دس هَاقغ حساس ًظاهی تَدًذ  اًثاسّای آرٍقِ

 .ذهحل صًذاًی ًوَدى سشتاصاى هْاجن تِ قالع تَدً صًذاى 
 .ِدس داخل فضای قلع (شذ هیِ تیشتش اص اسة استفادُ ک)هحل ًگْذاسی چْاسپایاى  اصغثل

 

فالذ جٌثِ  ّا تشد. الثتِ گاّی ایي شذ هیکاسٍاًسشاّا ایجاد  گَشِ چْاستشای هحافظت دس  ّایی تشددس هَالع اهٌیتی 
 .شذًذ هیًظاهی تَدُ ٍ تٌْا هحلی تشای احذاث تأسیسات ًظافتی کاسٍاًسشا هحسَب 

 حفاظتی ّای تشد

کاسٍاًسشای جْاى آتاد، ستاط ششف ٍ...(. ) ذتَدً... ٍ کاسی گچ، کاسی یکاشکاسٍاًسشاّا داسای تضئیٌات آجشکاسی، 
 .ّستٌذ ًواٍ... عوَهاً داسای تضئیٌات طاق  ّا اتاق، تَسفتگی دیَاسّای حیاط، ّا پٌجشُتواهی دسّا، 

 تضئیٌات

ماتل دسیافت هثالغی اص دس ه ّا آىآرٍلِ ٍ غزای  ی تْیِاص جولِ ًگْثاًی ٍ حشاست اص اهَال ٍ چْاسپایاى کاسٍاًیاى ٍ 
 تجْت سفاُ حال هسافشاى ٍجَد داش... ٍکاسٍاى داساى. ّوچٌیي ٍسٍدی تعضی اص کاسٍاًسشاّا، حوام، تاصاس، هسجذ 

 اسٍاًسشای هْیاس ٍ...(ک)

 خذهات

طشیك  یا گاّی تا احذاث کاسٍاًسشا دس هسیش سٍدخاًِ ّای پش آب ٍ اص ااص طشیك احذاث آب اًثاسّا دس هحَطِ داخلی تٌ
 کاسٍاًسشای تیستَى ٍ...( . ،کاسٍاًسشای یضد خَاست) شذ هیصُ کشی ٍ کاًال کشی ایي هشکالت هشتفع 

تأهیي آب 
 کاسٍاًسشا

است. شة ٌّگام ًیض اص پیِ سَص ٍ  شذُ هیتأهیي  ّا پٌجشُسٍص ایي سٍشٌایی اص طشیك سٍصًِ ّای سمف ٍ یا  ٌّگام تِ
 . شذ هی یا دیگش ٍسایل سٍشٌایی ایي اهش هیسش

سٍشٌایی 
 کاسٍاًسشاّا

تا تَجِ تِ هَلعیت جغشافیایی ٍ آب ٍ َّایی تشای تَْیِ ٍ خٌکی تٌاّای داخلی کاسٍاًسشاّا هَسد استفادُ لشاس 
 کاسٍاًسشای جَ خَاُ( ،الذیي صیيتاط س) گشفت هی

 تادگیش

کاسٍاًسشا هحلی تشای تخاسی  ّای صطثلاٍ  ّا اتاقصفَیِ تِ تعذ دس تسیاسی اص تٌاّای کاسٍاًسشایی ٍ دس  ی دٍسُاص 
 أهیي گشها ٍ سٍشٌایی ٍ ...(ت) شذ هیتعثیِ 

 تخاسی

است )کاسٍاًسشای ستاط کشین،  شذُ هیساختِ  ّا تشدحیاط ٍ دس صیش یا داخل  ی گَشِهعوَالً دس  ّا آتشیضگاٍُ  ّا حوام
 ی حَض سلطاى(کاسٍاًسشا) شذ هیصٍاسُ ٍ...(. گاّی حوام تیشٍى اص کاسٍاًسشا ساختِ 

سشٍیس تْذاشتی 
 ٍ حوام

 پشت تام .اًذ شذُاکخشاً هسطح ٍ تا شیة کن ساختِ  ّا تامسمف ٍ پشت 

جٌگلی ساختِ  ّای چَباص چَب سشٍ، سپیذاس، چٌاس ٍ یا اص  ّا پٌجشُداسای ٍسٍدی یا دسٍاصُ تَد. دسّا ٍ  کاسٍاًسشا ّش
ٍ ٍسٍد ٍ خشٍد تِ داخل  ّا التجاسُ هالِ ّن هحل ًگْثاًی اص لشاس داشت ک ّایی اتالک. دس تاالی ّش ٍسٍدی شذ هی

 کاسٍاًسشا تَد ٍ ّن هَسد دس هَالع عادی، استفادُ شخص کاسٍاًسشا داس ٍ یا هیْواى ٍیژُ کاسٍاًسشاّا تَد.

دسّای ٍسٍدی ٍ 
 ّا پٌجشُ

ى ٍ فضای داخلی ٍسٍدی ساختوا ی دٌّذُتِ صَست ّشت یا چْاس ضلعی دس لسوت ٍسٍدی ساختواى ٍ استثاط 
 کاسٍاًسشاّا تَد.

 ّشتی

هعوَالً ّش کاسٍاًسشایی داسای کتیثِ ای دس ایَاى ٍسٍدی کاسٍاًسشا تَد کِ تا خطَط هختلف چَى کَفی، ًسخ، حلج، 
 ًمش شذُ تَد.... ًٍستعلیك تش سٍی سٌگ 

 کتیثِ

 حَض خاًِ .ذٍ... داشتٌسٌگاب( تشای ٍضَ گشفتي ) لتشخی اص کاسٍاًسشاّا، حَضی هشتع یا دایشُ ای شک
 اصطثل هحلی تشای استشاحت ٍ ًگْذاسی اص حیَاًات

 

از  برخــی   :2 شــماره  جــدول 
در  رفتــه  بــه کار  بــارز  ویژگی هــای 

ایــران.  کاروانســراهای  معمــاری 

از  برخــی   :1 شــماره  جــدول 
در  رفتــه  بــه کار  بــارز  ویژگی هــای 

 .1 ایــران  قــاع  معمــاری 
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ــکوه را«  ــز پیش ــیروان »و مرک ــبذان را “ ش ــت ماس ــر پایتخ ــارت دیگ ــه عب ــد؛ و ب نهاده ان
ــیمره  ــم س ــه و مقدســی، ه ــته اند)کامبخش فرد، 1368: 45-41(. ابن خردادب ــهر انگاش دره ش
ــه  ــذق، ک ــه، 1370: 33(. » ... مهرجان ق ــذق می داند )ابن خردادب ــان ق ــت مهرج را از والی
همــان صیمــره کمــره باشــد و مــاه بصــره کــه نهاونــد اســت و مــاه کوفــه... «)مقدســی، 
ــفلد،  ــد: هرتس ــد، مانن ــیمره آمده ان ــه س ــه ناحی ــه ب ــافرانی، ک ــام مس ج.2، 1361: 574(. تم
ــی اســت شــاید متجــاوز  ــد. شــهر عجیب ــا را دیده ان ــن خرابه ه ــرگان و... ای راولینســون، دم
از پنــج هــزار خانــه داشــته، از ابتــدای تنــگ تــا انتهــای آن یعنــی دامنــه ی کــوه، آثــار بنــا 
ــه  ــان اســت)stein. 1940: 206-208(. در ســده ســوم هجــری ب ــچ و ســنگ نمای از گ
علــت پیشــرفت اقتصــاد پولــی و شــبکه ی حمــل و نقــل، مراکــز بــزرگ تجــاری و انبارهــای 
ــود ایجــاد  ــا حــدی در دوران پیــش از اســام از اهمیت شــان کاســته شــده ب عمــده کــه ت
ــار  ــدق و... انب ــردو و فن ــا، گ ــه در آن خرم ــرس ک ــای زاگ ــه ســیمره در کوه ه شــد، از جمل
ــس  ــه اطل ــف تاریخــی از جمل ــای مختل می شــده اســت )اشــپولر، 1373: 223(. در کتاب ه
ــی  ــود حاک ــن خ ــود و ای ــده نمی ش ــد دی ــه بع ــه ب ــیمره از دوره ی آل بوی ــران، س ــخ ای تاری
ــی  ــور کل ــته اســت. به ط ــی نداش ــخ حیات ــن تاری ــد از ای ــهر بع ــن ش ــه ای ــن اســت ک از ای
می تــوان 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« 
ــور،  ــد )لک پ ــر کرده ان ــره« ذک ــا امای»صیم ــواردی ب ــه در م ــیمره« ک ــره» س و باالخ
ــر، حکومــت دره شــهر را والیــان ابوقــداره، از جملــه حســین  1389: 12(.  بعــد از اتابــکان ل
ــا پرداخــت خــراج  ــه ب ــد ک ــداره، به دســت گرفتن خــان، غامرضاخــان، حســینقلی خان ابوق
ســالیانه بــه حکومــت مرکــزی، دره شــهر را در اختیــار داشــتند. قبــل از ســال 1338 هجــری 
شمســی دره شــهر کــه یکــی از بخش هــای ایــام بــود از ایــن ســال بــرای مدتــی جــزء 
ــی از  ــه یک ــوری ب ــد کش ــیمات جدی ــپس در تقس ــد و س ــاد گردی ــتان خرم آب ــع شهرس تواب

ــدی، 1384، 25-26(.  ــد« )ارجمن ــل ش ــام تبدی ــتان های ای شهرس
2- شبکه های ارتباطی دره شهر در ادوار مختلف تاریخی

ــی  ــه و گاه ــیر نیافت ــر مس ــدان تغیی ــران چن ــاهراه های ای ــون ش ــتان تاکن از روزگاران باس
منزلگاه هــا بــه علــل طبیعــی یــا اجتماعــی از آبــادی و اعتبــار افتــاده و در نزدیکــی آن هــا 
آبــادی یــا شــهر دیگــری پدیــد آمــده و ناچــار راه را به ســوی خــود گردانــده اســت )پیرنیــا 
ــه والیــت مهرجــان قــذق و مرکــز آن شــهر ســیمره  و افســر، 1370: 115(. راهــی کــه ب
)دره شــهر( می رفــت، در ســیمره نیــز انشــعاباتی داشــته بایــن شــرح : یــک راه بــا گذشــتن 
ــرقی  ــت و راه ش ــتان می رف ــه خوزس ــور kavar« ب ــوه »ک ــوار ک ــای دش ــه و راه ه از تنگ
ــا  ــن پل ه ــد. در دوره ی اســامی ای ــوب می گردی ــه جن ــه شــاهراه شــمال ب ــی ب ــه منته ک
ترمیــم شــد و یــا قســمتی از آن تجدیــد بنــا گردید)مهریــار، 1365: 189( )تصویــر شــماره 
2(. ســیمره در ســر راه جــاده ی بازرگانــی قــرار گرفتــه اســت کــه از همــدان بــه اســدآباد در 
ــت های  ــرف دش ــپس به ط ــت. س ــه می یاف ــوان ادام ــا حل ــا ت ــید و از آن ج ــال می رس جب
ــداد منتهــی می شد)اشــپولر،  ــه بغ ــل نهــروان ب ــق پ ــدا می کــرد و از طری ــزرگ، شــیب پی ب
1373: 3-262( . از دینــور تــا صیمــره پنــج مرحلــه، از دینــور تــا ســروان 2 چهــار فرســنگ، 
ــا  ــپاهان ت ــه، از س ــره شــش مرحل ــا ک ــور ت ــه ل ــک روز راه، از دی ــیمره ی ــا س ــروان ت از س
ــره  ــا صیم ــداد ت ــماره 2(. از بغ ــر ش ــر، 1370: 99()تصوی ــا و افس ــه مرحله)پیرنی ــان س کاش
ــی، 1361: 87(. »...و از  ــن راه نرفته ام)مقدس ــن ای ــت و م ــه اس ــش مرحل ــیروان ش ــا س ی
شــهر »ســیروان« تــا شــهر صیمــره کــه شــهر اســتانی اســت معــروف بــه »مهرجانقــذق« 
ــزار،  ــع اســت و در آن مرغ ــح« واق ــرج افی ــره« در »م ــزل راه اســت، و شــهر »صیم دو من
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ــل آن،  ــد، و اه ــا را مشــروب می کن ــا و مزرعه ه ــه آبادی ه ــی اســت ک چشــمه ها و نهرهای
مردمــی به هــم آمیختــه از عــرب و عجــم، از فــارس و کردهاینــد، و...«)ابــن فقیــه، 1349 
:44(. در تصویــر زیــر عبــور جــاده کاروان رو از منطقــه ی دزفــول بــه ســمت شــیروان دقیقــًا 

ــش داده شــده اســت. ــد، نمای ــور می کن ــه ی دره شــهر عب از منطق

تصویــر شــماره 2: راه هــای کاروان 
دوران  در  )صیمــره(  شــهر  دره  رو 
ــر،1370: 140(.   ــاو افس ــامی )پیرنی اس

ــه  ــان قلع ــماره 4: پ ــر ش تصوی
میــر غــام هاشــمی )میــراث فرهنگــی 

ــام، 1387(.  ــتان ای اس

3- قلعه میر غالم هاشمی 
ــاده دره شــهر  ــار ج ــوب غــرب شهرســتان دره شــهر، در کن ــری جن ــا در 6 کیلومت ــن بن ای
بــه ایــام )بــه فاصلــه 4 کیلومتــر(، در روســتای فرهــاد آبــاد و در کنــار رودخانــه ی ســیکان 

واقــع شــده اســت)تصویر شــماره 3(. 
ــی »  ــاد تقریب ــا ابع ــع و ب ــورت مرب ــه ص ــی و ب ــک ایوان ــوع ی ــه از ن ــن قلع ــان ای پ
ــرج  ــود دارای دو ب ــوس شمال شــرقی و شــمال غربی خ ــه در رئ 31.5 در 29.40 « اســت ک
ــیاری از  ــماره 4(. در بس ــر ش ــت )تصوی ــا اس ــی بن ــاد اصل ــرون زده از ابع ــره ای بی ــم دای نی
کاروانســراهای دوره ی قاجاریــه از جملــه کاروانســرای حیدرآبــاد )جــاده بیاض – رفســنجان(، 
کاروانســرای اتابکــی )جــاده قــم – کاشــان(، کاراوانســرای خــاور )کاور( )جــاده فیــروز آبــاد- 
شــیراز( نمونه هــای هماننــدی کــه دارای دو بــرج نیــم  دایــره هســتند، دیــده می شــود)نک: 

کیانــی، 1373(.
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3-1- نمای 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 آن هــا بهــره برداری های 
متفرقــه از جملــه محــل قــرار گیــری آب ریزگاه هــا )مســتراح( و ...می شــده اســت. بــر روی 
بدنــه ایــن برج هــا ســوراخ هایی تعبیــه شــده کــه نقــش تهویــه هــوای داخــل بــرج را بــر 
ــای  ــم، زواره و... نمونه ه ــاط کری ــراهای رب ــماره 5(. در کاروانس ــتند)تصویر ش ــده داش عه
مــوردی آن دیــده می شود)ســیرو، 1949: 243(. در ضلــع جنوبــی کاروانســرا، بــر روی دیــوار 
آن دو اتاقــک بــه شــکل مســتطیل و بــا ابعــاد تقریبــی » 8 در 4.60 و 5.5 در 2.65 متــر« 
دیــده می شــود کــه بــه گمــان قــوی بــا توجــه بــه راه پلــه ای کــه از کنــار ایــوان و اتــاق 
کاروانســرادار)نگهبانی( می گــذرد 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. 

راســت،   :5 شــمار  تصویــر   
ــرا  ــرقی کاروانس ــمال ش ــه ش ــرج گوش ب

.)1390 )نگارنــدگان، 

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

2-3  - ورودی 
ورودی بنــا، از ســطح نمــای اصلــی جلوتــر بــوده و کامــًا از نمــای ســاختمان قابــل تفکیــک 
ــت  ــه عل ــوده و ب ــی خــود ب ــاع بیشــتری از دیوارهــای جانب ــن ورودی دارای ارتف اســت. ای
ــه  ــان و ســرای دار دو طبق ــد شــاه نشــین و اطــاق نگهب ــی مانن ــای اضاف ــودن فضاه دارا ب
ســاخته شــده اســت. درب چوبــی دو لنگــه گل میــخ کوبــی شــده ی کاروانســرا، کــه دارای 
ــه مناســبی از لبــه ی  ــا فاصل کوبه هایــی فلــزی می باشــد، در داخــل طاق نماهــای درگاه و ب
ــدگان از  ــه کنن ــه مراجع ــود ک ــث می ش ــز باع ــل نی ــن عم ــده اند، ای ــه ش ــی آن تعبی خارج

آفتــاب و بــاران در امــان باشــند )تصویــر شــماره 6(. 
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3-3 - کتیبه های بنا
در قــاب هالــی پنجــره ای در قســمت ورودی بنــا در ســمت راســت، کتیبــه ای بــه خــط 
نســتعلیق حکایــت از ســاخت بنــا در تاریــخ 1303 هجــری قمــری را دارد )تصویــر شــماره 
ــه خــط  ــروی در ورودی کاروانســرا واقــع شــده و متــن ب ــًا در روب 7( 3. کتیبــه ی دوم دقیق
ــمت  ــوم در س ــه ی س ــد. کتیب ــان می کن ــمی را بی ــاکان هاش ــام نی ــار ن ــن ب ــتعلیق و ای نس
راســت  هشــتی از واگــذاری بنــا بــه اداره ی میــراث فرهنگــی اســتان ایــام خبــر می دهــد.

4-3 - حیاط قلعه
هشــتی کاروانســرا بــه صــورت چهــار ضلعــی ارتبــاط دهنــده ی 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 
ــد، راه  ــی می باش ــا وال ــان ی ــواده، خ ــی خان ــل زندگ ــه مح ــود ک ــراف خ ــای اط ــه اتاق ه ب
داشــته اســت. حیــاط ایــن قلعــه بــا چهــار باغچــه و حــوض ســنگی مربــع شــکلی تزئیــن 
یافتــه اســت. در ایــن بنــا 12 حجــره دیــده می شــود کــه بــه ترتیــب بیشــتر آن هــا در ضلــع 
شــرقی بنــا و مابقــی در ضلــع غربــی بنــا واقــع شــده اند. همــه ایــن حجره هــا بــه لحــاظ 
تزئینــات و طــرز قرارگیــری مشــابه هــم بــوده، بــه غیــر از حجــره ی گوشــه ی جنــوب غربــی 
قلعــه، کــه مکتــب خانــه ی قلعــه دانســته و بــه صــورت طولــی و بــا طــرح دو دری ســاخته 
شــده اســت. در گوشــه ی جنوبــی شــرقی بنــا، مطبــخ یــا آشــپزخانه قلعــه بــه صــورت دو 
اتــاق تودرتــو دیــده می شــود )تصاویــر شــماره 10(. درون حیــاط قلعــه ســه راه پلــه دیــده 
می شــود کــه بــه ترتیــب در گوشــه هــای شــمال شــرقی و شــمال غربــی و راه پلــه دیگــر 

ــد.  ــار ایــوان جنوبــی قــرار گرفته ان در کن
3-5: تزئینات بنا  

تزئینــات بــکار رفتــه درکاروانســرای میــر غــام عبارتنــد از، کاربــرد گــچ بــرای ســفیدکاری 
داخــل اطاق هــا و تزئینــات طاق نمایــی )طــاق گهــواره ای( کــه در نمــای بیرونــی 
ــده می شــود. در درون اطاق هــا از  ــاط مرکــزی و در درون اطاق هــا دی ــه حی اطاق هــای روب
طاقچه هــا و بخــاری نیــز اســتفاده شــده کــه عــاوه بــر بحــث کاربــردی آن هــا، می تواننــد 

جنبــه تزئیناتــی نیــز داشــته باشــند.

تصویــر شــماره 7: کتیبــه ی ورودی 
ــا  ــاخت بن ــخ س ــه در آن تاری ــا ک  بن
ــت  ــده اس ــتفاده ش ــه اس ــارت قلع و عب

ــدگان، 1390(. )نگارن

نمایــی   :10 شــماره  تصاویــر 
آن  پیرامــون  اتاق هــای  و  حیــاط  از 

 .)1390 )نگارنــدگان، 
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6-3 - تأسیسات جانبی کاروانسرا
ــار  ــه گفتــه اهالــی ســاکن در ایــن روســتا، در زاویــه ی شــمال غــرب کاروانســرا و در کن ب
ــی  ــت. ول ــرار داش ــام ق ــود، حم ــه ب ــار قلع ــر آب در کن ــه رودی پ ــیکان ک ــه ی س رودخان
ــد:  ــااًل همانن ــا احتم ــن بن ــت. ای ــده اس ــری باقی نمان ــچ اث ــروزه از آن هی ــفانه ام متأس
ــوده  ــه ب ــان در و گرم خان ــه، می ــی، بین ــای اصل ــامل فضاه ــه، ش ــای دوره ی قاجاری حمام ه
اســت)فخارتهرانی، 1379: 249(. ایــن حمــام عاوه بــر ایــن ســه بخــش اصلــی، »اجزایــی 
از جملــه، ســالن ها و داالن هــا -رخت کــن- حوضچه هــای آب ســرد و گــرم - آب 
ــتم  ــوخت و سیس ــار س ــاب، انب ــع فاض ــای دف ــانی و کانال ه ــای آب رس ــار- کانال ه انب

حرارت دهــی مناســب و... بــوده است«)ســیرو، 1949: 237(.
7-3 - اصطبل 

ــه  ــی قلع ــای داخل ــرون از فض ــی بی ــا در مجتمع ــن بن ــان در ای ــداری چهارپای ــل نگه مح
قــرار داشــته اســت. ایــن امــر بــه دالیلــی از جملــه محــدود بــودن ابعــاد کاروانســرا، مــدل 
اتاق هــا و ابعــاد حیــاط و یــا امکانــات و تســهیات جانبــی از قبیــل نگهــداری جداگانــه در 

خــارج از بنــا و امکانــات کمکــی دیگــر بــوده اســت. 
در حالــت اســتثنایی کاروانســراهایی کــه جنبــه ی بهره بــرداری عــام نداشــته باشــند، بــه 
نحــوی در اســتفاده مأموریــن دولتــی و ارتشــیان بــوده و بــا در نظــر گرفتــن جنبــه ی آمــاده 
ــاد  ــر شــده ســاخته می شــده اند )کاروانســرای علی آب ــق ذک ــاش و ســرعت عمــل، به طری ب

در نزدیکــی یــزد، فاقــد اصطبــل اســت(، )ایوازیــان، 1374: 597(. 
4 - تحلیل بنا با استناد به عناصر سازنده ی و کتیبه ی ورودی آن

بــا مطالعــه و بیــان بســیاری از ویژگی هــای قــاع و کاروانســراهای ایــران دوره ی اســامی 
ــه روشــنی پیداســت  ــای قلعــه مــورد مطالعــه، ب و مقایســه ی عناصــر اصلــی ســازنده ی بن
کــه ایــن بنــا را بایــد از انــواع کاروانســراهای دوره ی قاجاریــه بــا پــان یــک ایوانــی در نظــر 
گرفــت. در جــدول شــماره 3 بســیاری از عناصــر کالبــدی ایــن بنــا به طــور خاصــه بررســی 
و تحلیــل شــده اســت و همان گونــه کــه مطــرح شــد، تنهــا مدرکــی کــه گویــای کارکــرد 
نظامــی ایــن بنــا بــا عنــوان قلعــه اســت، کتیبــه ی ورودی ایــن بنــا اســت. از کتیبــه بنــا کــه 

به صــورت 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 غامرضا / که بود خادم امام رضا

خواست باشد از خدای مبین /  ساخت این قلعه بهشت امین 
بهر تاریخ گرگشایی لب /  باغ فردوس می نماید طلب

 تاریخ ساخت بنا: 1303 هجری قمری.

با استناد به متن کتیبه نکات ذیل قابل استنباط است:
الــف. نــام حامــی و یــا احتمــاال ســازنده بنــا، میــر هاشــمی نســب غامرضــا اســت؛ ب. 
ــت و دو  ــار اس ــاه قاج ــلطنت ناصرالدین ش ــا س ــان ب ــر، 1303ه.ق. هم زم ــاخت اث ــخ س تاری
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 شــیعه ی 12 امامــی بــودن آن هــا اســت.  
د. خــط کتابــت کتیبــه نســتعلیق اســت و خطــی اســت کــه مبــدع آن هــا ایرانی هــا بودنــد 
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و اســتفاده از ایــن خــط ارتبــاط تنگاتنگــی بــا هویــت تاریخــی، ملــی و قومــی ایــران دارد.
ــی  ــر تاریخ ــن اث ــری ای ــورد کارب ــت در م ــه اس ــه نهفت ــه در کتیب ــی ک ــه ی مهم  نکت
اســت کــه اذعــان بــه قلعــه بــودن آن دارد؛ امــا ایــن امــر کامــًا مغایــر بــا عناصــر اصلــی 
ســازنده ی بنــای قلعــه اســت. ایــن احتمــال بســیار قــوی وجــود دارد کــه ایــن اصطــاح، 
ــا  ــه توجهــی به کارکــرد اصلــی بن ــدون هیچ گون ــوده اســت کــه ب یــک اصطــاح محلــی ب
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 هم راهــی ســواران 
و ره گــذران بــه مســیرهای ایــام، پل دختــر، آبدانــان و ... و هم چنیــن محلــی بــرای انجــام 
مناســبات اجتماعــی روســتاهای اطــراف بــوده اســت)قدمی، مصاحبــه شــونده: 12/3/1390( 
4. از ســویی دیگــر وظیفــه حراســت و حفاظــت از ایــن مــکان را، بنایــی ســاخته شــده بــر 
ــفانه از  ــمت متأس ــن قس ــه ای ــته ک ــده داش ــر عه ــا ب ــی بن ــت غرب ــای جه روی کوه پایه ه

بیــن رفتــه و هیــچ مدرکــی بــرای نشــان دادن و ... برجــای نمانــده اســت.

 
 
 
 
 
 
 

 غالم هیرتٌای 
 ّاشوی

 کلی هعواری لالع ّای ٍیژگی کلی هعواری کارٍاًسراّا ّای ٍیژگی

حصارّای هرتفغ  .اًذ ًذاشتِکارتری ًظاهی  حفاظتی  ّای ترج
 ٍ هستحکن

ار هرتفغ ٍ دارای دیَ
 هستحکن 

دیَارّای هرتفغ  ٍ سفیذکاری شذُ است. ًوا طاق تسئیٌات
 لثِ تام 

- 

حوام، تْیِ آرٍلِ از رٍستای اطراف، ًگْثاًی ٍ  خذهات
 حراست از اهَال کارٍاًیاى.

 - ٍ تارٍ ّای ترج

در کٌار رٍدخاًِ سیکاى ٍ کاًال کشی ٍ زّکشی  تأهیي آب کارٍاًسرا
 اًسراآب تِ درٍى کارٍ

ٍ درّای  ّا درٍازُ
 ٍرٍدی للعِ

- 

 - آب اًثارّا در ٍسط حیاط لرار دارد. حَض خاًِ
 - خٌذق .شذ هیتأهیي  ّا پٌجرُاز طریك  رٍشٌایی کارٍاًسراّا

در تاالی راُ پلِ کٌاری ایَاى در ضلغ جٌَتی  تادگیر
است کارتری تادگیر را داشتِ تاشذ  تَاًستِ هی

 ى راُ داشتِ است.چرا کِ تِ داخل ایَا

حوام ٍ گرهاتِ 
 درٍى للعِ 

- 

 - اسلحِ خاًِ .شَد هیدیذُ  ّا اطاقدر تواهی  تخاری
سرٍیس تْذاشتی ٍ 

 حوام 
ًین دایرُ ٍ حوام در ضلغ  ّای ترجهستراح در زیر 

 .تشوال غرتی للعِ ٍ تیرٍى از آى لرار داش
 - سرتاز خاًِ

شیة ساختِ شذُ تِ صَرت هسطح ٍ تا کوی  سمف ٍ پشت تام
 .تاس

 - اًثارّای آرٍلِ

درّای ٍرٍدی ٍ 
 ّا پٌجرُ

 - زًذاى آٌّی ٍ... ّای کلَىساختِ شذُ از چَب تا 

 - اصطثل .یتِ صَرت چْار ضلع ّشتی
   .تدر هتي تَضیح دادُ شذُ اس کتیثِ

    در تیرٍى از للعِ. اصطثل
 

جــدول شــماره 3: مقایســه عناصــر 
ــام  ــر غ ــه می ــاری قلع ــازنده ی معم س
هاشــمی بــا عناصــر ســازنده ی معمــاری 

قــاع و کاروانســراها. 
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نتیجه گیری 
ــه جــدول  ــا اســتناد ب ــر ب ــن اث ــان ای ــه طــرح و پ ــد ک نتیجــه ی پژوهــش نشــان می ده
ــرد  ــار کارک ــه در کن ــت ک ــی اس ــراهای خصوص ــوع کاروانس ــرایی از ن ــماره 3، کاروانس ش
ــر عهــده داشــته اســت؛ امــا در مقایســه  ــز ب اصلــی خــود، نقــش حفاظتــی و دفاعــی را نی
ــرج  ــر ب ــد مشــخصات قلعــه نظی ــه در قــاع اســامی فاق ــه کار رفت ــا عناصــر معمــاری ب ب
ــن، در  ــت؛ بنابرای ــع و... اس ــاط مرتف ــری در نق ــرار گی ــا، ق ــراوان، خندق ه ــای ف و باروه
مــورد کاربــری ایــن بنــا بایــد اذعــان داشــت کــه هــم در امــر کمــک رســانی بــه مقــررات 
مملکتــی نظــارت داشــته و هــم این کــه بــا تنظیــم نمــودن مناســبات اجتماعــی روســتاهای 
اطــراف خــود، عــاوه بــر راهنمایــی قافله هــای کاروانــی، ســود و عایــدات فراوانــی بــرای 

خــان منطقــه داشــته اســت. 
ــرح  ــوان ط ــاری می ت ــای دوره ی قاج ــا نمونه ه ــه آن ب ــا و مقایس ــن بن ــی ای ــا بررس ب
و الگویــی مشــابه از معمــاری، طراحــی و ســاخت کاروانســرا بــا مشــخصات ذکــر شــده در 
ــی  ــت جغرافیای ــا موقعی ــب ب ــه متناس ــوی ک ــه نح ــه داد ب ــماره 3 ارای ــی ش ــدول تطبیق ج
ــدم  ــی و ع ــرایط جغرافیای ــه ش ــه ب ــا توج ــه ب ــورد مطالع ــه م ــده اند و نمون ــا ش ــه بن منطق
دسترســی بــه راه هــای کاروان رو اصلــی در سراســر ایــران، در مقیاســی بســیار کوچک تــر 
ــه ای  ــگ منطق ــته از فرهن ــه برخاس ــاری ک ــا معم ــن دوره و ب ــراهای ای ــایر کاروانس از س
ــار  ــن مســئله در کن ــح بومــی منطقــه، ســاخته شــده اســت، و ای ــا مصال ــر آن و ب حاکــم ب
به کارگیــری شــرایط بومــی و محلــی ســاخت کاروانســراهای دورة قاجاریــه، امــری کامــًا 
ــه اســت و  ــودن کتیب ــا، دارا ب ــن بن ــد. از مشــخصات ای ــر می رس ــی به نظ ــوس و طبیع ملم
وجــود آن نقــش بــارزی در گاهنــگاری اثــر دارد و به وضــوح تاریــخ اثــر را بیــان کــرده اســت 
ــد  ــاخصه می توان ــن ش ــذارد. همی ــی نمی گ ــدی باق ــک و تردی ــودن آن ش ــاری ب و در قاج
بــه گاهنــگاری تطبیقــی دیگــر کاروانســراهای مشــابه ایــران؛ بــه خصــوص منطقــه غــرب، 
یــاری رســاند. ایــن کتیبــه حــاوی نــکات مهــم دیگــری نظیــر ذکــر نــام حامــی یــا احتمــااًل 
ســازنده اثــر، کاربــری اثــر، بینــش اعتقــادی مردمــان منطقــه در دهــه ی اول 1300 ه. ق. بــا 

ــد. ــه می ده ــا ارای ــادم امام رض ــوان خ ــردن عن ــه کار ب ب

پی نوشت ها 
ــا  ــران ب ــراهای ای ــاع و کاروانس ــاری ق ــده از معم ــان ش ــای بی ــی ویژگی ه 1: تمام
ــده اند. ــع آوری ش ــا جم ــارز آن ه ــای ب ــع آوری ویژگی ه ــف و جم ــب مختل ــه کت مطالع

2: سروان همان شیروان کنونی است.
3: تصویــر شــماره 7، یعنــی همــان کتیبــه ورودی بنــا، تنهــا مدرکــی اســت کــه لفــظ 

قلعــه در مــورد بنــا بــکار رفتــه اســت.
ــا و در  ــن بن ــوده کــه، در ای ــه قدمــی« یکــی از کســانی ب ــام »کای ــن شــخص بن 4: ای

خدمــت میــر غام هاشــمی زندگی می کــرده اســت.
تشکر و سپاسگزاری

ــد،  ــا بودن ــر م ــن پژوهــش، یاری گ ــر انجــام ای ــی کســانی که در ام ــدگان از تمام نگارن
ــه  ــهر، کای ــتان دره ش ــی شهرس ــراث فرهنگ ــام، می ــتان ای ــی اس ــراث فرهنگ اداره کل می

ــد. ــکر را دارن ــال تش ــریفی نیا کم ــرا ش ــی و زه ــیا پناه ــریفی نیا، عرش ــم ش ــی، خان قدم
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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 lit-
erature 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 ar-
chitectural 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 guid-
ing caravans, raised financial profits for the local Khan. 

Keywords: 
Ilam, DarrehShahr, Farhad Abad, Qajar, Mir GholamHashemi 

castle, caravansary.
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