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از نیمهی دوم قرن ششم هجری سرزمین لرستان در بخش میانی زاگرس در غرب ایران شاهد ظهور حکومتی بومی – محلی از
قبایل و عشایر لر ساکن در این دیار بود .این منطقه قبل از تأسیس اتابکان لر کوچک به وسیله نمایندگان دربار خالفت عباسی
اداره می شد .این سلسله مرکز حکمرانی خود را در دژهایی که دسترسی به آنها خیلی سخت بود انتخاب میکردند .قلعه گریت
یکی از این دژها است که در شهرستان خرم آباد قرار گرفته و از این دوره بر جای مانده است .مطالعات انجام شده در زمینه
ساختار معماری این قوم با توجه به این قلعه باستانی با استفاده علم باستان شناسی و نرم افزار جغرافیایی  Gisدر زمرهی
مهمترین اهداف این تحقیق محسوب می شود .پرداخت اطالعات در پووهش حارر به شیوه توییفی و تحلیلی بوده و روش یافته
اندوزی در آن به یورت توجه به روش های میدانی بررسی دادهای  Gisوکتابخانه ای است .نتایج این پووهش به شرح زیر است:
الگوی استقرار در درون قلعه با مصالح سنگی به یورت خشکه چین بر باالی برجستگی های طبیعی که از یک یا دو جهت به
وسیله عوامل طبیعی مانند پرتگاه ها پوشش دفاعی داده شده ،ایجاد شده است .ویوگی بارز دیگری که میتوان دربحث این
محوطه مشاهده نمود بهرهگیری از ساخت مایههای بوم آورد مانند سنگ ،آجر و ...بوده است .همچنین با توجه به استفاده از نرم
افزار جغرافیایی Global maperمشخص شده است که قسمت های شمالشرقی و شرق قلعه بیشترین دید به اطراف دارد ،و
بقیه قسمتها با طبقات ارتفاعی پوشیده شده بود.

واژگان کلیدی :قلعه گریت ،اتابکان ،لرستان ،خرم آباد ،ظروف سفالی
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مقدمه
ورود ترکان سلجوقی به ایران تحوالت مهمی را به دنبال داشت ،در این دوره اقطاعها1،بیشتر به شاهزادگان و امرای مهم داده می
شد و چون آنان در اداره آن آشنایی کامل نداشتند ،نهاد اتابکی اهمیت یافت .اتابکان که در ابتدای کار عنوان مباشر شاهزاده یا
اقطاع دار را بر عهده داشتند ،کم کم به یورت والیان با نفوذ در منطقه خود درآمدند .با افزایش قدرت به یورت شاهان کوچک
منطقهای ظهور کردند که آزادی و اختیار عمل وسیعی در منطقه تحت نفوذ خود داشتند ،تا اینکه سرانجام یکی از عوامل درونی
از هم پاشیدگی این امپراتوری را فراهم ساختند .لمبتون 1در خصوص اتابکان میگوید( :لمبتون« .)63 :1631،نهاد اتابکی نهادی
بود که به ویوه به دوره سلجوقی تعلق داشت ،گرچه منشاء آن رامی توان درسازمان اجتماعی و رسوم ترکمانان پی گرفت» .اتابک
واژهای است ترکی و به معنای امیر میباشد .اتابکان غالمان ترک نوادی بودند که عموماً از بالد قبچاق در شمال دریای سیاه
توسط دولت سالجقه به خدمت گرفته شدند)ابراهیم حسن .)106 :1636 ،در اواخر دوره سلجوقی پادشاهان و شاهزادگان
سلجوقی درگیر جنگهای داخلی و رقابت با یکدیگر شدند ،قدرتشان از دست رفته و یا گاهاً درگیر و دار جنگ در جوانی در
میگذشتند .در این حین اتابکان فریت را غنیمت شمرده از رعف شاهان و از اختیارات خود استفاده کرده و هر کدام در
ناحیهای از ممالک سالجقه و یا زمینها و اقطاعها خود استقالل بدست میآوردند و حکومتی را تشکیل میدادند و برای فرزندان
خود نیز حکومت را به ارث میگذاشتند مثل :اتابکان دمشق ،مویل ،آذربایجان ،فارس ،حلب ،یزد و لرستان( ...ابن اثیر:1636،
 .) 101یکی از این سلسلهها که از این رعف سلجوقیان استفاده کردند اتابکان لرستان بودند که به دو سلسله اتابکان لر کوچک و
لر بزرگ تقسیم میشد .اتابکان لر بزرگ ،از سلسله هزاراسپیان است که به مناطق چهارمحال بختیاری کنونی و بخشهای از
استان خوزستان حکومت کردند (نوذری .)133 :1631،اتابکان لرکوچک سلسلهای از هزاراسپیان هستند که در فایله سالهای
 330تا  1003هجری قمری حکومت میکردند .در کتاب تاریخ مغول در یفحه  663و در کتاب مجملالتواریخ گلستانه در
یفحه  106به این شرح در خصوص سرزمینهای لر کوچک و بزرگ آمده است :لر کوچک همان است که حالیه هم آن را
لرستان میگوییم و غرض از این قسمت اخیر که در آن ایام لر کوچک خواند میشده بیشتر ناحیه فیلی یعنی اطراف خرمآباد و
اراری پشت کوه بوده است .حکومت محلی لر کوچک که معایر با سلجوقیان ،مغوالن ،قراقویونلوها ،آق قویونلوها و یفویان بود،
توسط حاکمان محلی که نزدیک به بیست و چهارتن بودند ،به یورت ایلی و تباری و طایفهای اداره میشد(یوسفی.)13 :1631 ،
پایه گذار و سر سلسله اتابکان لر کوچک شجاع الدین خورشید است ،امرای ناحیه لر کوچک در قسمتهای شمال و غربی لرستان
امروزی بودند ،آخرین حاکم لر کوچک به دست شاه عباس یکم کشته و سلسله اتابکان لر کوچک منقرض گردید (نوذری:1631،
 .)133اتابکان لر کوچک نزدیک به پنج قرن بر لرستان حکومت نمودند(ایزد پناه .)63 :1636،به طور کلی حکومت اتابکان لرستان
جنبه سلطنت نداشته است بلکه حکومتی عشیرهای بود که از طریق پیوندهای ایلی و نسبی اداره میشد (همان.)63 :1636،
اتابکان لر کوچک بنابر ماهیت ایلی و عشیرتی خود ،کمتر به بنای ساختمانهای و ابنیه عام المنفعه همت گماشتد ،و جز معدودی
دژ و مقابر از خود چیزی باقی نگذاشته اند .با کاوش و حفاری باستان شناخی در بناها می توانیم اطالعات بیشتری کسب کنیم،
ولی همین قدر روشن است که اتابکان لرستان در بحث شهر نشینی و معماری قلعه های خود تالش بسیار داشتهاند و بیشترین
 -1اقطاع زمینهایی بوده است که پادشاهان به پاداش لیاقت و کار آزمودگی فرماندگان نظامی به آنها میدادند تا شاید در قلمرو تحت اختیارشان
وظایفشان را بهتر انجام دهند.
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نمود ساخت و ساز آنها در ساخت بناهای مذهبی و آرامگاهی برای بزرگان خود و همچنین ساخت دژها و قلعه های مستحکم
بوده است .امرای اتابکان قلعه های خود را برای مسکن اول خود انتخاب میکردند و این قلعه ها را با برج و بارو و دیوار های
مستحکم می ساختند .این قالع در آن زمان نقش مهمی در جریانات سیاسی برای اتابکان داشتند و همواره مأمن و پناهگاه امرای
لرستان در مقابل تهاجمات بیگانگان بوده اند .قلعه های اتابکان در این دوران عبارتند از :قلعه فلک افالک ،قلعه منگره ،قعه
چنگری ،قلعه گریت و چند قلعه کوچک دیگه .یکی از این قلعه ها که در این تحقیق ویوگی های معماری آن توریح داده خواهد
شد قلعه گریت در محدوده شهرستان خرم آباد است.
هدف از این تحقیق دراین مورد خالیه می شود که با توجه اینکه آثار معماری مانند دژ و قلعه هایی از این دوره در
لرستان ساخته شده است ،ولی این آثار یا شناخته نشده یا کمتر مورد توجه قرار گرفته است ،لذا این تحقیق کوششی است برای
به دست آوردن ویوگی های معماری این سلسله با توجه به داده های به دست آمده از این قلعه.
این پووهش در پایان کار خود به چند پرسش پاسخ منطقی خواهد داد؛ ورعیت توپوگرافی منطقه چه نقشی در ایجاد
ساخت این قلعه داشته است؟ بارزترین ویوگی معماری این قلعه چیست؟ بیشترین دیدی که از باالی قلعه مشاهده می شود در
چه قسمتهایی است؟ آیا این احتمال وجود دارد که در نقشه و انتخاب مکان این قلعه از ویوگی های قلعه های دیگه استفاده شده
باشد؟ در این پووهش که بیشتر به یورت بررسی میدانی از محوطه ها انجام شده است ،ویوگی های معماری این قلعه ،که در
کتاب های تاریخی بنایی از دوره اتابکان لر کوچک معرفی شده است از دید باستان شناسی و هنر شرح داده خواهد شد.
روش تحقیق
روش تحقیق توییفی و تحلیلی میباشد .برای جمعآوری اطالعات و دادههای مورد نیاز ،از روش عمده مبتنی برمطالعه و بررسی
منابع مکتوب به ویوه متون تاریخی و همچنین روش های میدانی از قبیل بررسی محل است .همچنین برای مشخص تر شدن
جزییات محل قرار گیری قلعه و معماری از نرم افزار جغرافیایی  Gisاستفاده شده است .مطالعات میدانی نگارندگان بررسی آثار
سطح االرری شامل جمع آوری نمونه های سفالی و پیمایش دقیق فضاهای تخریب شده معماری برای تشخیص دقیق فضاهها
یورت گرفت که در این تحقیق فقط جنبهی معماری آن بررسی خواهد شد .بنابراین نتایج بازدید و بررسی ای میدانی و مطالعات
کتابخانه ای نوشته پیش رو است.
پیشینهی تحقیق
در باره پیشینه تحقیقات این قلعه باید گفت هنوز پووهش کاملی در این باره یورت نگرفته است ،هر چند که در برخی سایت
های اینترنتی از جمله سایت های اینترنتی مانند ویکیپدیا و سایت های محلی از جمله سایت استانداری لرستان مطالب جزیی و
پراکندهای ارائه شده که آن نوشته ها عموماً بیان مطالب کلی است که ازکتاب آثار باستانی و تاریخی لرستان
(ایزپناه)1631،گرفته شده است .در مجموع در مورد این قلعه باید گفت فقط درکتاب آثار تاریخی لرستان مطالبی آورده شده
است که بیشتر اشارات مختصرو کلی است.
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موقعیت جغرافیایی دهستان گریت
بخش پایی در شرق لرستان قرار گرفته است .از جنوب و جنوب غربی به بخشهایی الوار گرمسیری و مالوی و از شرق به رودخانه
سزار و از باختر به حومه شهر خرم آباد و از شمال به بخش شهرستان زاغه محدود است ،و شامل چهار دهستان به نامهای زیر
است :ا -گریت -1کشور -6گازه  -6کاکاشرف .قلعه مورد نظر در دهستان گریت قرار دارد(ایزد پناه .)161 :1636 ،دهکده گریت
امروز از نظر تقسیمات کشوری یکی از دهستانهای بخش پایی است که شامل  61روستا و دهکده است .دهکده «سرتنگ قال»
مرکز گریت است ،اما درگذشته نیز منطقه پررونق و یاحب نامی بود است ،اوج ترقی آن مربوط به دوره حکام اتابکان لر کوچک
می باشد .دربررسی و بازدیدی که نگارنده از مجموعه گریت انجام داد آثار قلعه و آثار دیوارهای آجری که مشرف به دشت گریت
بوده مشخص شده است.

نقشه -1موقعیت استان لرستان و قلعه گریت با استفاده از نرم افزار (GISحسینی نیا)1616 ،

موقعیت دژگریت
قلعه گریت در ارتفاع  1100تا  100متری از سطح دریا قرار گرفته است .این قلعه امروزه در مسیر جاده خرم آباد به شهرستان
سپیدشت قرار گرفته است .همچنین مسیر راه آهن درود به اندیمشک در جنوب قلعه قرار دارد .فایله این قلعه تا مرکز استان
حدوداً30کیلومتر هست .این قلعه در طول موقعیت شمالی 66´13´60و موقعیت جنوبی  63´61 ´ 0قرار دارد(.نقشه .)1درجنوب
غربی قلعه کوهی است به نام «کال» ،در شمال آن کوهی است کوچکترکه فقط دره باریکی آنرا از کوه اولی جدا میکند ،این کوه
به نام «سرتنگ» مشهور است .بر روی این این کوه گونه آثار دژ یا بنابر آنچه مورخان حایل می شود کاخی بر جاست که امروزره
به« سر تنگ قال »معروف است( .نقشه شماره1و 6و)6و ( شکل.)3
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نقشه  -1کروکی محل قلعه نسبت به اطرا ف با استفاده از نرم افزار (GISهمان)1616 ،

نقشه  -6توپوگرافی قلعه با استفاده از نرم افزار (GISهمان)1616 ،
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نقشه  -6طبقات ارتفاعی منطقه با استفاده از نرم افزار (GISهمان)1333 ،

شکل -1منظره ای از دهستان گریت و قلعه گریت(همان)1332 ،

قلعه گریت در مدارک و متون تاریخی
در تواریخ از گریت به نامهای «گریت» و گاهی به نام شهر گریت یاد شده است .حمد اهلل مستوفی از جمله شهرهای لر کوچک
می نویسد :سه شهر خرابند ،گریت ،لورشت ،و ییمره .معلوم می شود در این زمان شهری خراب بوده است ،در یورتیکه تختگاه
ییالقی شجاع الدین خورشید بود و بعد از مرگ او سیف الدین رستم نیز آنجا را مقرر حکمرانی خود ساخت .از باقیمانده دژ گریت
و باقیمانده شهر گریت معلوم می شود ،درزمان اتابکان لر کوچک در اوج شکوفایی و ترقی بود .طبیعیت بی نظیر گریت هم در
این شکوفایی این محل بی تاثیر نبوده است .مورخین از حوادثی که در آن اتفاق افتاده است مطالبی نگاشته اند :پس از شجاع
الدین خورشید برادر زاده او سیف الدین رستم (311هجری قمری) به حکومت نشست وظاهراً مرکز حکمرانی و مقر حکومتتش
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گریت بود .در باب دوران حکومت او می نویسند که در عمارت و زراعت بکوشید و مملکت را چنان آبادان گردانید که لرستان در
سایه معدلت او رشک چنان گشت(معینی .)33 :1636،در جای دیگر از قلعه گریت ذکری به میان می آید :عزالدین گرشاسف
وقتی متصدی کار حکومت شد و ملکه خاتون خواهر شهاب الدین سلیمان شاه ایوه را که زن برادرش بود در حباله آورد ،چون
اخبار به بغداد به حسام الدین خلیل رسید بر آهنگ ملک لرستان ،به خوزستان رفت و با لشکری تمام قاید عزالدین گرشاسف
شد ،عزالدین گرشاسف قصد او نداشت و یلح خواست کرد بر آن ملک تسلیم او کند ،خواهرانش همه مانع شدند که اگر به جنگ
او نروی ما با وجود زنی کا ر مردان بکنیم و به جنگ او رویم .عزالدین گرشاسف ناچار عازم جنگ با او شد .در موقع جنگ اکثر
لران جانب حسام الدین خلیل داشته اند .شکست بر عزالدین گرشاسف افتاد .قصد قلعه گریت کرد که زنش ملکه خاتون بر آنجا
بود .حسام الدین به فرستاد تا قلعه بر گرفتند و او را بر قلعه راه ندادند تا حسام الدین آنجا رسید و او را به جان امان دادند در
قلعه محصور گردید .بعد از سه روز به سخن گرشاسف ملکه خاتون در قلعه گشود و فتنه ها آرام گرفت(مستوفی-333 :1663،
 )333پس از این ،عاقبت قلعه گریت به تصرف حسام الدین خلیل در آمد و بعد از مدت کوتاهی دست به دست گشت .ولی به
طور قطع معلوم نیست از چه زمانی ویران شده است .شاید به هنگام حمله امیر تیمور به لرستان برای دستگیری عزالدین حسین
بن محمود (310تا  330هجری قمری) ویران شده باشد ،زیرا از این تاریخ به بعد دیگر ذکری از گریت در جایی نشده است.
احتماالً گریت پیش از اسالم نیز شهری با رونق بوده است که دردوره اسالمی ،به ویوه درزمان حکومت اتابکان لر کوچک ،به اوج
ترقی رسیده و گسترش یافته بود که سپس در انتهای همان دوره ،اهمیت خود را از دست داده است (ایزد پناه136 :1636 ،و
.)133
ساختار معماری قلعه
ورعیت منطقه و کوه به گونه ای است که از نظر سوق الجیشی دارای اهمیت خایی است .جایی که دژ یا قلعه در آن قرار گرفته
به گونه ای است که از سایر کوهها مرتفع مجزا گردیده است .این توپوگرافی موجب شده که از گذشته های دور به عنوان یک
منطقه نظامی و دفاعی مورد استفاده قرار بگیرد .ویوگی های سفال ها و شکل برج های نشان از یک بنایی از قبل از اتابکان می
دهد .در پایین قلعه و در پیرامون آن چندین نهر و چشمه قرار گرفته است .رود گریت درست در پایین قعه جاری است .یکی از
علل ایجاد انتخاب این قلعه و دژ شهر و ایجاد روستای دهستان گریت امروزی موقعیت مناسب و بهره گیری از منابع آبی و
زمینهای حایلخیز آن بوده است باشد .این دژ بر تمام منطقه«گریت» و نیز بر راه ها و چشم اندازهای شمالی و شرقی آن تسلط
دارد.
سطح این دژ 600متر میباشد که به وسیله بارویی محصور میشده است .ارتفاع از قلعه تا پایین نزدیک به 13متر است .اما
موقعیت طبیعی دژ بسیار جالب بوده که دیوارهای آن در سه طرف شرق و جنوب و شمال بر تیغه کوه بنا شده است ،و ارتفاع
زیاد آن مانع از هر نوع دست یافتن و تجاوز به آن می شده است .مصالح دیوارها و برج های قلعه گریت آهک و ساروج بود.
برج های قلعه :در جهات شمال شرقی و شرق قلعه بقایای چند برج باقی مانده بود ،که درفایله حدود 6متر از یکدیگر ساخته
شده بود .قطر برج ها حدود 3متر بود .مصالح برج ها سنگ های تراش خورده و تراش نخورده بود .اندازه سنگ های تراش خورده
متغیر بود .مصالح قلعه سنگ های کوچک بود .مالطی که در سنگ ها به کار برده شده است آهک و ساروج بود .یکی از برج های
که در طرف شمال شرقی بامانده بود و از دو برج دیگر در ورعیت بهتری سالم مانده بود ،توییف شد :ارتفاع این برج باقیمانده
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1متر بود ،بیشترین پهنایی که از باالی برج اندازه گیری شد  3×6/30متر بود(.شکل 1و شکل .)6در این قلعه از کلیه عوارض
طبیعی کوه و یخره های آن برای ایجاد استحکامات دفاعی بیشتر استفاده شده است ،به عبارت دیگر از خود یخره های طبیعی
کوه به عنوان دیوار دفاعی استفاده شده است .شکل 6این نحوه اجرای دفاعی دیوار قلعه را با استفاده از یخره های کوه به خوبی
نشان می دهد( .شکل.)6

نقشه  -3پال قلعه گریت (همان)1611 ،

شکل  -1بقابای برج و بارو های قلعه(همان)1611 ،
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شکل -6بقایای برج شمال شرقی (همان )1611،

شکل -6اجرای دیوار دفاعی با استفاده ازعنایر طبیعی(همان )1611،

برای جزییات بیشتر موقیعیت قلعه نسبت به توپوگرافی منطقه از دادههای علوم جغرافیا استفاده شد .در این میان استفاده از نرم
افزار  Arc Gisبه کار گرفته شد .برای تشخیص اینکه نگهبانی که در باالی برج قلعه ایستاده( شعاع فرری دید ما  10کیلومتر
گرفته شد) تا چه شعاعی می تواند اطراف را ببیند ،از نرم افزار جغرافیایی Global maper-Arc Gisاستفاده شده است و
مشخص شده است که قسمت های شمال و شمال شرقی و شمال غربی بیشترین دید به اطراف داشته است ،احتماالً در آن زمان
این قسمتها بیشترین محافظت داشته است .بقیه قسمتهای قلعه به وسیله طبقات ارتفاعی طبیعی پوشیده شده بود( .نقشه .)3
3
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نقشه  - 3افق دید قلعه نسبت به اطراف با استفاده از نرم افزارجغرافیایی (Global maperهمان)1333،

در داخل قلعه ،به دیوار هایی برخورد شد که احتماال دیوار اتاق ها بوده است .برای مطالعه و بررسی اتاق های آن ،از قسمت
جنوب غربی ،باقی مانده دیوارهای یکی از اتاق بررسی شد :پهنای این دیوار33سانتیمتر ،طول دیوار11/ 30متر و طول دیوار
شمال شرقی 10متر بود .به نظر می رسد در آن زمان دیوارهای اتاق ها سنگی بوده است( .شکل .)3همچنین در سطح قلعه به
آجرهایی برخورد شد که اندازه این آجرها 10×10× 6سانتی متر بود که با آجرهای سده های میانه دوره های اسالمی قابل
مقایسه است .تنها قسمت غربی قلعه نیاز به حفاظت بیشتر داشته است.

شکل -3پی دیوارهای که در سطح قلعه نمایان بود(همان )1611،
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شکل -3دیدی از غرب قلعه گریت(همان)1611،

با توجه و مقایسه قلعه های دوران اتابکان می توان گفت ،این قلعه ها همگی در جاهای مرتفع و و باالی کوهها و یخره ها ایجاد
شده بود که دسترسی به آنها سخت و از یک طرف راه دسترسی و نفوذ داشت .با توجه به اینکه ساخت قلعه فلک افالک ازدوره-
های پیش از اسالم است ،این احتمال وجود دارد که امرای اتابکان از نقشه و موقعیت قلعه فلک افالک برای سایر قلعه های خود
استفاده کرده باشند(.شکل.)3-1

شکل  -3نمایی از شرق قلعه
گریت(همان)1611،

شکل  -3نمایی از جنوب قلعه
منگره(همان)1616،

شکل  -1نمایی از غرب قلعه فلک
افالک(آرشیو میراث فرهنگی لرستان
)1616،

در دره جنوبی قلعه گریت رودخانه ای است که از دو سراب «الی»و «جلدو» سر چشمه میگیرد و دو آسیاب را به گردش در
می آورده است که اینک آثار و سنگ یکی از آنها باقی است .این دژ با لوله های سفالی از «سراب الی» تأمین می شده است.
مسلماً چون چشمه الی در سطح باالتری قرار داشته است .لوله سفالی را با اینکه در مسیر ته دره نیز کشیده اما باز فشار زیادی
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داشته است و می توانسته آب را به راحتی به دژ برساند ،قسمتی از این لوله سفالی چون اکنون در مسیر راه قرار گرفته است و از
خاک بیرون افتاده بود از بین رفته است .اندازه قطر تمام آن  1/3اینچ و اندازه مجرای آبرسانی یک اینچ است.

شکل  -10لوله های سفالی که از چشمه الی یا دژ گریت کشیده شده است(ایزد پناه)131: 1636،

شهرگریت
گریت به جز قلعه آن زمان دارای شهری هم بوده است .از جمله شهری که در دوره اتابکان لرکوچک از معروفیتی بر خوردار بوده
شهرگریت بوده است  .گریت در گذشته منطقه پر رونق و یاحب نامی بوده است و اوج ترقی آن مربوط به دوره سالطین لر
کوچک است .درکتابهای تاریخ از آن به نام های گریت و گاهی به نام شهر گریت یاد شده است( ایزد پناه .)130 :1636 ،شهر
گریت در قرن هفتم شهر آباد بوده چنانکه نخستین امرای لر کوچک از جمله شجاع الدین خورشید و سیف الدین رستم و عز
الدین گرشاسپ مرکز فرمانروایی حود را در این شهر قرار دادند .ولی از قرن هشتم به بعد این شهر رونق خود را از دست داد.
حمداله مستوفی مولف قرن هشتم آن را جزو شهرهای خراب منطقه لر کوچک ذکر کرده است و می نویسد« :از شهر های آنجا
سه شهر خرابند ،گریت ،لورشت و سیمره » ( مستوفی .)331 :1661 ،شهر گریت همچنین دارای دژ مستحکمی بوده (ویوگی
های آن شرح داده شد) ،که مشرف بر شهر و راهها یا اطراف بوده و امروزه نیز آثار آن بر روی کوهی به نام «سر تنگ» به چشم
می خورد .در تاریخ سیاسی اتابکان گفته شده که عز الدین گرشاسپ و همسرش ملکه خاتون یک بار برای خالیی از دست
حصام الدین خلیل به این دژ که در آن زمان « به قلعه گریت » شهرت داشت پناه آوردند(خود گو.)131 :1633 ،
در بازدیدی که نگارنده از این دژ و شهر انجام داده است ،موقعیت دژ و شهر را در شکل نشان داده است .به نظر می رسد
از دالیلی که باعث شد اتابکان لر کوچک به این منطقه توجه کنند موقعیت جغرافیایی و شرایط آب و هوایی آن بوده است .شهر
گریت به گونه ای ویران شده است که بازسازی ویوگی های معماری و شهری آن غیر ممکن است ،و به جز آجرهای فروریخته در
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سطح آن چیزی دیگر باقی نمانده است .اندازه آجرهای که در شهر گریت و در قلعه آن به کار رفته  10 ×10× 3بوده است .امروزه
شهر گریت باستانی تبدیل به زمینهای کشاورزی روستاییان شده است .به نظر می رسددر زمان آبادانی شهر و قلعه مردم عادی
در پایین دژ و سربازان و افراد بلند مرتبه در قلعه جای داشتند.

شکل -11نمایی از شهر گریت که امروزه تبدیل به زمین های
کشاورزی روستاییان شده است( .حسینی نیا)1611 ،

شکل -11نمایی از موقعیت دژ و محدوده شهر گریت(همان)1611 ،
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نتیجه گیری
در پی انحالل امپراتوری سلجوقی از نیمهی دوم قرن ششم لرستان تحت سیطره اتابکان لر کوچک در آمد و دیری نپایید که
اتابکان بر پهنه وسیعی از جغرافیای غرب کشور تسلط پیدا کردند و طوالنیترین حکومت ایران بعد از اسالم را در لرستان تشکیل
دادند .در این دوره سیستم سیاسی یکپارچه منظم درکشور وجود نداشت و حکومت های مستقل و نیمه مستقل در گوشه و کنار
کشور به وجود آمده بود ،به دلیل اغتشاشات این دوره حفظ تمامیت اراری این سلسله ها از اهمیت ویوهای بر خوردار بود ،به
همین دلیل معماری نظامی و تدافعی گسترش فراوانی یافت و قلعه ها در این دوره اهمیت ویوهایی یافتند .بیشتر این قلعه ها در
باالترین ارتفاع کوهها و قلل آنها ساخته می شد.
قلعه گریت یکی از قلعه های سلسله محلی اتابکان لر کوچک بود که مورد تجزیه و تحلیل باستان شناختی قرار گرفت .با
توییف این قلعه می بینیم ،طیبعت زیبای گریت در انتخاب این قلعه که مورخان تاریخ از آن به عنوان ییالق امرای اتابکان لر
کوچک نام برده اند بی تاثیر نبوده است .انتخاب مکانی به عنوان قلعه از روی دقت بوده است ،زیرا راه دسترسی به قلعه بسیار
دشوار است .در آن زمان فقط از یک طرف راه نفوذ داشت که از سمت غرب قلعه بود ،مسلماً در آن دوره این راه نیز محافظت می
شد .در این قلعه از کلیه عوارض طبیعی کوه و یخره های آن برای ایجاد استحکامات دفاعی بیشتر استفاده شده است .آثار دیوار
دفاعی و باقی مانده چند برج در سطح آن مشهود بود .مصالح مورد استفاده در این قلعه که در آن زمان مورد استفاده قرار گرفته
بود ،سنگ های تراش خوره و تراش نخورده مالت و ساروج بوده است .برای جزییات بیشتر معرفی منطقه و طبقات ارتفاعی بر
روی این قلعه از نرم افزار جغرافیایی  Arc- GISو برای افق دید نسبت به اطراف و اینکه شخصی که از باالی قلعه اطراف را
رید کند از  Global maparاستفاده شد(افق دید در این قلعه 10کیلومتر فرض شد) ،و مشخص شده که قسمت های شمال و
شمال شرقی و شمال غربی بیشترین دید به اطراف داشته است ،احتماالً در آن زمان این قسمتها بیشترین محافظت داشته
است .در همین قسمت های قلعه که نفوذ ناپذیر بوده است ،برج های قلعه ساخته شده بود .بقیه قسمتهای قلعه به وسیله طبقات
ارتفاعی طبیعی پوشیده شده بود .در باره ساخت و محل قرار گیری قلعه در این مکان باید گفت که با توجه به شرایط توپوگرافی
منطقه و همچنین دسترسی به منابع آبی و مالحظات سیاسی و دسترسی های مورد نظر که در این مقاله بررسی شد ،شکل
گرفته است .معماران و سازندگان در این قلعه و شهر گریت تابع ساختار طبیعی کوه قرار گرفته اند .ساخت برج و باروها و
دیوارههای دفاعی با استفاده از یخره های طبیعی این نظریه را اثبات می کند .با توجه و مقایسه قلعه های دوران اتابکان می
توان گفت ،این قلعه ها همگی در جاهای مرتفع و باالی کوهها و یخره ها ایجاد شده بود که دسترسی به آنها سخت و از یک
طرف راه دسترسی و نفوذ داشت .با توجه به اینکه ساخت قلعه فلک افالک یکی از قلعه هایی که امرای اتابکان به عنوان مقر
حکومتی خود در دوره ای استفاده کرده بودند و ساخت آن مربوط به دوره های پیش از اسالم است ،این احتمال وجود دارد که
امرای اتابکان از نقشه و موقعیت قلعه فلک افالک برای سایر قلعه های خود استفاده کرده باشند .با توجه به اینکه داده های
سفالی هم در این قلعه وجود داشت و در بین قطعه ها سفال های تاریخی هم وجود داشت .با توجه به اینکه از گریت و شهر آن
در اوایل دوران اسالمی در کتابهای تاریخی بحث شده است که گفته شده قبل از حمله اعراب خراب شده است و با توجه به
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مشخصات سفال های دوران ساسانی و سفال های لعاب دار اواخر سلجوقی و آجرهای در اندازه  10×10×6سانتیمتر ،این نتیجه
حایل می شود که زمان ساخت قلعه به اواخر دوران ساسانی و اوایل دوران اسالمی تا سده های میانی اسالمی بر می گردد .با
توجه به اینکه درکتابهای تاریخی از شهری به نام گریت یاد شده است ،در بازدیدی که از این شهر اتابکان شد معلوم شد ،شهر
گریت در پایین قلعه قرار داشت و قلعه گریت در باالترین نقطعه قرار داشت .با توجه به بازدید از این شهر آثار مخروبه دیوار و
چند قطعه آجر در آن نمایان بود ،به نظر می رسد در آن زمان مردم عادی در پیرامون قلعه قرار داشتند و افراد بلند مرتبه و
حاکم آن در قلعه مستحکم آن جای داشتند.
پیشنهادت
در پایان باید اشاره نمائیم اطالعات ما در باره داده های مادی این دوران در لرستان که یکی از دوران های حساس در تاریخ این
منطقه است بسیار اندک ،یک پووهش میدانی از قلعه های این دوران رروری به نظر می رسد .پیشنهاد نگارندگان این است که
دادهای این قلعه برای شناختی روشن از ساختار قلعه و شهر گریت یک برنامه پووهشی میدانی باستان شناسی پیشنهاد می شود
تا چهره واقعی دوره های آن شناخته و معرفی شود .در این تحقیق از علوم جغرافیا بهره گیری شد که ارتباط نزدیکی با علم
باستان شناسی دارد ،با توجه به پیشرفت های روز افزون علوم مربوط به سیستم اطالعات جغرافیایی ( )Gisدانش پووهان به
ویوه دانشجویان رشته باستان شناسی میتوانند اطالعات موجود در این زمینه از دانش جغرافیا مخصویاً ( )Gisکه قابلیت هایی
دارد که در دیگر فنون رایانه ای کم تر مشاهده می شود ،کسب کنند ،برای محوطه های باستانی مخصویاً قلعه های باستانی
برای شبیه سازی های سه بعدی و افق دید می توانند از نرم افزار  Gisو  Global maperاستفاده کنند.
منابع استفاده شده
ابراهیم حسن ،حسن ،)1636( ،تاریخ سیاسی اسالم ،مترجم ابوالحسن بینش ،جاپ چهارم ،موسسه فرهنگی آرایه ،تهران.
ابن اثیر ،عزالدین علی ،)1631( ،الکامل ،ترجمه عباس خلیلی ،به تصحیح دکتر مهیار خلیلی ،انتشارات شرکت سهامی چاپ و نشر
کتاب ایران ،تهران
ایزد پناه ،حمید ،)1631( ،آثار باستانی و تاریخی لرستان ،جلد دوم ،چاپ دوم ،انتشارات آگاه ،تهران.
لمبتون ،ا.گ ،)1636( ،مالک و زارع در ایران ،ترجمه منوچهر امیری ،بنگاه ترجمه و نشر کتاب ،تهران.
مستوفی ،حمداهلل ،)1631( ،نزهه القلوب ،به سعی و اهتمام محمد دبیر سیاقی ،چاپ اول ،نشر ارمغان ،تهران.
مستوفی ،حمداهلل ،)1636( ،تاریخ گزیده ،به اهتمام عبدالحسین نوایی ،چاپ امیر کبیر ،تهران
میر محمدی تهرانی ،نیلوفر ،بررسی و طبقه بندی مفرغهای لرستان( درموزه ایرا ن باستان)1630 .
نطنزی ،معین الدین ،)1636( ،تصحیح پروین ایطخری ،انتشارات اساطیر ،تهران.
نوذری،عزت اهلل ،)1636( ،ایران و تاریخ ،چاپ اول ،انتشارات نوید ،شیراز.
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یوسفی فر ،شهرام ،)1633( ،بررسی نهاد اتابکی در دوره سلجوقیان ایران ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه تربیت مدرس،
دانشکده علوم انسانی ،تهران
معاونت هماهنگی و برنامه ریزی ،سازمان برنامه و بودجه استان لرستان ،جایگاه استان لرستان در کل کشور.
اطالعات آرشیوی سازمان اسناد و مدارک کل کشور.
اطالعات آرشیوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان لرستان.
تصاویر ماهواره ای گوگل ارث.
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