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دورة  ،12شمـارة  ،1بهار و تابستان 1399

تحلیل باستانشناختی قالع اربابی
شهرستان بهار (استان همدان)
مریم محمدی 1،مصطفی

رضائی2

(دريافت 1395 /02 /18 :پذيرش)1396 /01 /30 :

چکیده
قلعههای اربابي شهرستان بهار ازجمله قلعههای دشتي هستند که طي سدههای متأخر اسالمي
(از اوايل دورة قاجاريه تا پهلوی اول) بهدلیل ضعف حکومت مرکزی و هرجومرجهای ناشي
از آن و نیز با هدف اقامت و سکونت خانهای محلي و اطرافیانشان ،احداث شدهاند .در
ساخت بنای قلعههای منطقه ،همچون تمامي قلعههای دشتي ،تپههای طبیعي و بلندیها به
جهت اشراف به مناطق پیرامون و توان دفاعي بهتر ،مورد توجه بودهاند .يکي از ويژگيهای
عمدة قلعههای اربابي مورد مطالعه ،بهرهگیری متفاوت از سازة برج در بنای قلعه است که در
طول زمان دارای کارکردهای متفاوتي چون سکونت و ديدهباني بودهاند .عمدة تزيینات
قلعههای مورد مطالعه در بخش اربابنشین بهخصوص در سرستون و پايۀ ستونهای ايوان و
نیز در طرح گچبریهای داخل بناست که با انواع نقشمايههای گیاهي بهصورت طرحهای
اسلیمي و ختايي اجرا شدهاند .به اين بناهای دارای کارکرد مراکز حکومتي محليِ اَمن ،در
گذشته توجه ميکردهاند .در اين پژوهش ،قلعههای مذکور با هدف بررسي ساختارهای
معماری و تزيینات بهکار رفته در آنها و همچنین ،تحلیل شاخصههای بارز مشترک در میان
آنها ،مطالعه و بررسي ميشود .بررسي دلیل شکلگیری اين دسته از بناها و نقش آنها در

 .1استاديار گروه باستانشناسي دانشگاه بوعلي سینای همدان (نويسندة مسئول).
Mohammadi7586@gmail.com

 .2دانشجوی دکتری باستانشناسي دانشگاه بوعلي سینای همدان.
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امنیت منطقه در طول دوران قاجاريه ،مهمترين مسئلهای است که در جريان پژوهش حاضر
بايد به آن پاسخ داده شود .پژوهش حاضر با رويکرد «میداني ـ توصیفي ـ تحلیلي» ،به تبیین
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وضعیت اين دسته از بناها پرداخته است .روش گردآوری اطالعات در اين پژوهش متکي بر
مطالعات کتابخانهای و بررسيهای میداني است.
واژههای کلیدی :قلعههای اربابي ،معماری دورة قاجار ،شهرستان بهار.
مقدمه
سرزمین ايران با موقعیت خاص جغرافیايي خود ،پیوسته دستخوش تهاجمات ،جنگها و
لشکرکشيهای متعددی بوده است .از همین رو ،انسان در طول تاريخ همواره بهدنبال ساخت
انواع موانع و استحکامات دفاعي بوده است تا با استفاده از آن بتواند از جان و مال خود و
اطرافیانش دفاع کند .استحکاماتي که طي ادوار مختلف ،با توجه به وضعیت جغرافیايي از
سوی انسان ساخته شده ،شامل دو گروه قلعههای کوهستاني و قلعههای دشتي بوده است که
هرکدام به فراخور منطقهای که در آن ساخته ميشدند از مصالح بومآورد برای ساخت آنها
استفاده شده است .با وجود اين ،قلعههايي که در مناطق جلگهای و دشتهای پست ساخته
ميشدند ،بهدلیل عدم وجود مصالح سنگي و مستحکم ،بیشتر با استفاده از خاک منطقه
بهصورت خشت و چینه بنا شدهاند که به قلعههای دشتي مشهورند .طي دورة قاجاريه ،با
ضعف حکومت مرکزی و با توجه به قدرت يافتن حاکمان محلي و همچنین ،بهدلیل افزايش
ناامنيها و هجوم پيدرپي مهاجمان ،اين دسته از بناها با پراکنش نسبتاً زياد در جایجای کشور
شکل گرفتند .قلعههای اربابي شهرستان بهار همدان نیز ازجمله قلعههای دشتي هستند که طي
اين دوران از سوی خانهای محلي در نقاط مختلف دشت بهار شکل گرفتهاند .اين گروه از
بناها بهمرور زمان بهدلیل سکونت حاکمان محلي به قلعههای اربابي مشهور شدند .اين قلعهها
با پالن قبلي و يکباره ساخته شده و بیشتر نقش خانههای سازماني را داشتهاند و از لحاظ شکل
و شمايل خارجي مانند ساير قلعهها هستند ،با اين تفاوت که از نظر پالن داخلي شباهتي به
کاروانسراها پیدا ميکنند .در اين نوع قلعهها ،مالک يا ارباب دستور احداث قلعه و يا حصار و
همچنین ،احداث واحدهای مشابهي با عنوان خانه برای اسکان رعیتهايي را ميداد که از جايي
برخي از قلعههای بهار در روند برنامۀ توسعه و بهسازی بافت روستاها ازبین رفته است و يا
کمکم در حال نابودی و تخريب کامل هستند .در نوشتار حاضر ،ويژگيهای ساختاری و هنری
قلعههای منطقه برای نخستینبار شناسايي ،توصیف و درنهايت ،تحلیل شدهاند.
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ديگر به اين محل جديداالحداث منتقل شدهاند (زارعي و باباکمال .)205 :1393 ،متأسفانه بنای
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پرسشهای تحقیق
 .1مهمترين علل ساخت اين دسته از بناها در قرون متأخر اسالمي در بخشهای مختلف
کشور با پراکنش نسبتاً زياد چه بوده است؟
 .2نقش قلعهها و استحکامات دفاعي شهرستان بهار در تأمین امنیت منطقه چه بوده است؟
روش تحقیق
مقالۀ پیشرو با بهره از دو شیوة رايج در مطالعات میداني باستانشناسي ،يعني مطالعات
کتابخانهای برای توصیف جغرافیای تاريخي و طبیعي منطقۀ مورد مطالعه و بررسيهای میداني
(بهصورت بازديد و بررسي روشمند از  8قلعۀ اربابي روستايي شهرستان بهار در سال )1391
از سوی نگارندگان انجام پذيرفته است .رويکرد پژوهش حاضر «میداني ـ توصیفي ـ تحلیلي»
است.
پیشینۀ پژوهش
مهمترين مطالعات باستانشناسي دورة اسالمي صورت گرفته در دشت بهار از سوی محققان
عبارتاند از :بررسيهای باستانشناختي دشت همدان ـ بهار طي سالهای  1385تا  1391از
سوی اعضای هیئت علمي دانشگاه بوعلي سینا و دانشگاه آزاد اسالمي واحد همدان (
محمدیفر و مترجم1385 ،؛ مترجم و بلمکي1388 ،؛ نظری ارشد .)1391 ،در اين بررسيها
قلعههای منطقه ،در کنار ساير آثار دورة اسالمي ،شناسايي و معرفي شدهاند .عالوه بر آن ،بايد
به پژوهشهای نويني که در سالهای اخیر با رويکرد تخصصيتر (به صورت مجموعهای و
تکنگاری) به بررسي وضعیت منطقه در دورة اسالمي پرداختهاند اشاره کرد؛ ازجمله« :گزارش
باستانشناختي قالع و استحکامات دفاعي شهرستان بهار» (رضائي)1392 ،؛ «بررسي و تحلیل
باستانشناختي محوطههای استقراری بخش مرکزی شهرستان همدان و شهرستان بهار از آغاز
دورة اسالمي تا پايان دورة صفوی» (شعباني)1394 ،؛ «معرفي و تحلیل سفالهای دوران
اسالمي محوطۀ زينوآباد ـ بهار ،همدان» (محمدی و شعباني)1395 ،؛ و «مطالعه تاريخي و
امروز در میان پژوهشهای صورت گرفته ،اطالعات جامعي در ارتباط با کارکرد ،جزئیات
معماری و تزيینات بهکاررفته در اين بناها منتشر نشده است.
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باستان شناسي محوطه اسالمي انداجین همدان» (محمدی و رضائي)1399 ،؛ با اين حال ،تا به
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جغرافیایی منطقۀ مورد مطالعه
بهار يکي از شهرستانهای نهگانۀ همدان با گسترة  1339کیلومتر مربع ،در غرب اين استان قرار
دارد .اين شهرستان از طرف شمال به شهرستان کبودرآهنگ ،از طرف شرق و جنوب شرق به
شهرستان همدان ،از طرف جنوب به شهرستان تويسرکان ،از طرف جنوب غرب به شهرستان
اسدآباد و از طرف شمال غرب به شهرستان قروة استان کردستان منتهي ميشود .شهر بهار در
چهارده کیلومتری شمال غرب شهر همدان در ارتفاع  1735متری از سطح دريا واقع است.
رشتهکوه الوند و شهر همدان در جنوب و جنوب شرق اين منطقه قرار دارد و از جهت غرب
نیز به کوههای آهکي پراکندة غربي منتهي ميشود .دشت همدان ـ بهار از نظر طبیعي ،دارای
آبوهوای خشک و رژيم بارندگي آن از تیپ اقلیم مديترانهای است .از نظر بارش ،اين منطقه
جزو نواحي نیمهخشک ايران محسوب ميشود (سازمان جغرافیايي نیروهای مسلح:1380 ،
 .)63نقطۀ خروجي آبهای اين دشت در کوشکآباد در ارتفاع  1680متر واقع شده است.
بیشتر آبها و رودخانههايي که از کوهستان الوند جاری ميشوند ،همگي به دشتهای فراخ
بهار سرازير ميشوند .جريان آبهای زيرزمیني در اين دشت از غرب و جنوب غربي به طرف
مرکز دشت و در جهت شمال شرقي در جريان است .رودخانههای جاری اين شهرستان
عبارتاند از :سِیمینهرود ،بهادربیگ و قره آغاج (همان( )75 :1376 ،نک :شکل .)1
شهرستان بهار از دیدگاه مورخان و جغرافینویسان دوران اسالمی
در سدههای نخستین اسالمي هیچگونه اطالعاتي مبني بر اشاره به لفظ جای نام «بهار» در متون
تاريخي دورة اسالمي ديده نميشود و تنها اشاره به اين منطقه ،طي حوادث  308ق با نام «مَرج
قراتکین» و «دای مَرج» در موقعیت امروزی دشت بهار و حوالي آن است (راوندی:1385 ،
 241ـ  . )242با اين حال ،احتماالً اولین اشاره به اين منطقه با نام « ِوهان» ،نخستینبار در قرن 6
ق در کتاب الکامل فيالتاريخ آمده است .ابن اثیر ( )682 :1374در وقايع سال  526ق در بیان
جنگ بین سلطان طغرل و ملک داود از قريۀ «وِهان» در نزديکي همدان نام ميبرد .بر اساس
نوشتۀ مورخان اسالمي ،سرداران هوالکوخان مغول در تماممدت مابین فتح قلعۀ الموت و فتح

کوشکي بنا کردند (جويني 481 :1382 ،ـ 482؛ راوندی375 :1385 ،؛ ابن العبری365 :1375 ،
ـ .)374
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بغداد در دامنۀ شرقي کوه پنجانگشت (آلماقوالغ) واقع در غرب قلعۀ بهار در نزديکي روستای
امروزی تاجآباد ،اردو زده بودند و طي اين مدت در اين منطقه برای هر يک از فرماندهان،
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در سال  640ق حسامالدين خلیل بن بدر (فرمانروای لر ،متوفي  643ق) پس از جنگهای
متعدد ،ناحیۀ حکومت سلیمان شاه و بعضي واليات کردستان را به تصرف خود درآورد
(جويني .)939 :1382 ،مدتي بعد سلیمانشاه پس از فراهم آوردن لشکری عظیم بر حسامالدين
خلیل پیروز شد و پس از تصرف قلعۀ بهار و بعضي واليات کردستان ،بهار را مرکز حکومت
خود قرار داد .به گفتۀ حمداهلل مستوفي (1381ب ،)107 :در قرن هشتم هجری «بهار» از
واليتهای شانزدهگانۀ کردستان و قلعۀ بهار دارالملک سلیمانشاه ايوايي بوده است .ابن فوطي
( )286 :1407نیز نبرد خلیل بن بدر کردی با سلیمان شاه و قتل خلیل در قلعۀ وِهان در وقايع
سال  643ق را ضبط کرده است 1.بر اساس اشارات عطاملک جويني ( 481 :1382ـ )482
سپاهیان هالکوخان مغول در سال  655ق روستاهای پیرامون بهار را ويران و با خاک يکسان
کردند .نکتهای که بیشتر مورخان اسالمي بهصراحت در منابع خود به آن اشاره کردهاند ،مؤيد
اين مطلب است که همگي آنها به قريۀ بهار و يا قلعۀ بهار بهمنزلۀ ناحیهای از واليات
کردستان (ناحیۀ جبال) اشاره دارند و اين مهم بهخوبي در منابع آشکار است (مستوفي1381 ،
الف556 :؛ 1381ب107 :؛ جويني 458 :1382 ،ـ 459؛ بدلیسي65 :1377 ،؛ لسترنج:1377 ،
.)208
در سال  800ق امیر تیمور گورکاني ،درپي تصرف آسیای صغیر و شام هفت ايل را که در
آن مناطق ساکن بودند به مناطق غربي ايران کوچانید ،يکي از آنان ايل بهارلو بود که به نواحي
کردستان و همدان کوچاند و يیالق خود را همچون قراتَکین سلجوقي در مرغزار و چمنهای
بهار قرار داد .بعد از اين رويداد است که جايگاه اصلي شهر بهار را که استقرارگاه آنان در کنار
قلعۀ وِهار بود ،بهمنزلۀ نشیمنگاه همیشگي خود برگزيدند و روز به روز بر وسعت آن افزوده
شد و يکي از روستاهای پرآوازه و محل تبادل کاالها و مصنوعات و خريد و فروش اجناس
مورد نیاز روستاهای اطراف شد (گروسین .)50 :1384 ،گفتني است که ايل بهارلو يکي از
متحدان نیرومند قراقويونلوها بوده است (میرجعفری .)229 :1381 ،اولین اشارات به ايل بهارلو
مربوط به سال  873ق است که طي آن امیر جهانشاه میرزای قراقويونلو حاکم بهارلو پس از
شکست از امیر اوزون حسن بیک آق قويونلو ،بهدست اين حاکم کشته شد (اذکايي:1380 ،

اين بین ،والديمیر مینورسکي نام ايل بهارلو را که در نزديکي همدان ميزيستهاند برگرفته از
«قلعۀ بهار» در چهارده کیلومتری شمال غربي همدان ميداند (میرجعفری229 :1381 ،؛ رزمآرا،
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 .)128در اوايل قرن دهم شاه اسماعیل نیز «قصبۀ بهار» را آباد کرد .برخي معتقدند که نام
امروزی بهار از ايل بهارلو گرفته شده است که در دورة تیموری وارد اين منطقه شدند؛ اما در
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 .)59 :1355طبق اشارات مورخان دورة اسالمي بهجای نام بهار ،در ارتباط با نام بهار و بهارلو
نميتوان بهطور متقن نام امروزی بهار را به ايل جديدی که طي دورة تیموری با نام بهارلو به
منطقۀ امروزی بهار کوچانده شدهاند مرتبط دانست؛ زيرا همچنان که اشاره شد اولین اشارات به
اين جاینام با لفظ «وِهار» يا «قلعۀ وهار» در منابع دورة سلجوقیان ديده ميشود .در دورة
قاجاريه زينالعابدين شیرواني ( )168 :1389بهار را «قريۀ خلدآشیان» ضبط کرده و در توضیح
آن آورده است« :بهار در دشت و در دو فرسخي همدان واقع و جوانب اربعهاش واسع است.
باغات دلگشا و بساتین خُلدنما دارد و نزديک هزار خانه در آن است .آب و هوايش نیکوست
و مردمش ترک و شیعيمذهب و اکثر چاروادارند».
اعتمادالسلطنه ( )490 :1368نیز در کتاب مراةالبلدان «بهار» را قريهای بزرگ در سیمین

همدان توصیف کرده است .بهار در دورههای متأخرتر نیز بهمنزلۀ شهرک ،جزو قصبۀ دهستا ِن
«چهار بلوک شمالي همدان» و مرکز بخش سیمینهرود ،يکي از بخشهای يازدهگانۀ استان
بهشمار ميرفته است .امروزه نیز بخش سیمینهرود که موسوم به يکي از رودهای جاری از
دامنههای شمالي کوهستان الوند با نام «سیمین» است ،در نزديکي شرق کردستان قرار دارد
(اذکايي 4 :1380 ،ـ ( )7جدول .)1
جدول  :1مهمترين وقايع جغرافیای تاريخي شهرستان بهار در دورة اسالمي (نگارندگان)1394 ،
ردیف

نام مورخ

نام اثر

1

محمد بن
علي بن
سلیمان

راحهالصدور
و آيهالسرور

سدۀ
تألیف

وقایع به وقوع

اثر

پیوسته در منطقه

سدة  6ق

راوندی

اشاره به يیالق مرج
قراتکین و دای مرج در
نزديکي شهر بهار کنوني،

 308ق
 654ـ  656ق

تصرف قريۀ وهار و
ساخت کوشک در منطقه

الکامل في-
التاريخ

سوی
از
هوالکوخان

سرداران

سدة  7 ،6اشاره به قريۀ وِهان با
موقعیت کنوني شهر بهار
ق
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 526ق
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2

عزالدين ابن
اثیر

دلیل اشاره به منطقه

سده یا سال
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3

عطاملک بن
محمد جويني

تاريخ
جهانگشا

سدة  7ق

4

گرکوريوس

تاريخ

سدة  7ق

ابوالفرج بن
اهرون (ابن

مختصر
الدول

اشاره به قريۀ وِهار و
ويران کردن و آتش
کشیدن

آن

از

 654ـ  656ق

سوی

سرداران هوالکو ،ايجاد
کمپ نظامي در منطقه
آتش کشیدن آن از سوی
سرداران هوالکو ،ساخت

العبری)
5

حمداهلل

کمپ نظامي در منطقه
تاريخ گزيده

 730ق

مستوفي
قزويني
6

7

ابوالفضل
کمالالدين

الحوادث
الجامعه و

عبدالرزاق

التجارب

(ابن فوطي)

النافعه في
المائه السابقه
نزهۀ-
القلوب

زينالعابدين
بن اسکندر

بستان-
السیاحه

حمداهلل
مستوفي
قزويني

8

9

اشاره به قلعۀ بهار و

دارالملک سلیمانشاه ايوه-
ای

سدة  8 ،7اشارة نبرد خلیل بن بدر
کردی با سلیمان شاه و قتل
ق

 640ق

 643ق

خلیل در «قلعۀ وِهار»

 740ق

اشاره به قلعۀ بهار و
دارالملک
ايوهای

1247ق.

شیرواني
محمدحسن
خان

تصرف منطقۀ بهار و به

 654ـ  656ق

 640ق

سلیمانشاه

وضعیت
توصیف
جغرافیايي و اقلیمي شهر

 1210ـ 1247ق

بهار
مراةالبلدان

 1294ق

توصیف قريۀ بهار در
بخش سیمین همدان

عهد ناصری

اعتمادالسلطنه

طي بررسيهای باستانشناختي صورتگرفته از شهرستان بهار در سالهای اخیر ،حدود هشت
قلعۀ اربابي قابل مطالعه از نوع قلعههای دشتي شناسايي شده است (شکل  .)2بنای برخي از
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اين قلعهها طي چند دهۀ اخیر بهدلیل تخريب عمدی مردم و ساختوسازهای جديد در جهت
اجرای برنامۀ بهسازی و توسعۀ روستاها تخريب شده و ازبین رفتهاند که از جملۀ آن ميتوان
به قلعۀ زاغه ،قلعۀ پَرلوک ،سلیمانآباد و يکنآباد اشاره کرد .برخي از اين قلعهها نیز همچون
قلعههای میهملۀ سفال و حسناَبدال از زمان احداث تا به امروز بدون وقفه مسکوني بوده و

بافت اصلي و ماهیت تاريخي خود را تا حدودی حفظ کردهاند.

شکل  :1الف) نقشۀ سیاسي استان همدان و موقعیت شهرستان بهار در آن ،ب) نقشۀ پايه از
موقعیت جغرافیايي قلعههای اربابي شهرستان بهار (نگارندگان)1392 ،

قلعۀ میهملۀ علیا
قلعۀ میهملۀ علیا 2در  30کیلومتری شمال شهر بهار ،در فاصلۀ  1کیلومتری شرق جادة همدان ـ
گلتپه قرار گرفته است .امروزه بنای قلعه در قسمت جنوب شرقي روستای میهملۀ علیا ،در
فاصلۀ  50متری از بافت اصلي روستا واقع شده است 3.بنای قلعه دارای پالن مربعشکل است
که در چهارگوشۀ آن چهار برج مدور قرار دارد .طول بیروني بنا به اين ترتیب است :ديوار
جنوب شرقي  50/20متر ،ديوار جنوب غربي  55/70متر ،ديوار شمال غربي  53/50متر و
مختلف کاسته شده است و در حال حاضر بلندترين ارتفاع ديوارة آن مربوط به ديوار جنوب
غربي با  7متر ارتفاع است .دو برج نگهباني منفرد در باالی دو پشتۀ نسبت ًا مرتفع که در جهت
شمال شرق و شمال قلعه برای ديدهباني از بنای قلعه و منطقۀ اطراف ساخته شدهاند ،ديده
239
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ميشود .اين دو برج منفرد با فاصلۀ  205متری از يکديگر قرار گرفتهاند .بنای هر دو برج از
نظر موقعیت قرارگیری بر باالی دو پشتۀ مرتفع که بر قلعه و منطقۀ مورد ذکر تسلط دارند ،مهم
هستند (تصوير  1الف).
چهار برج قلعۀ میهملۀ علیا دارای قطری بین  80تا  100سانتيمتر است که آسمانۀ آنها را
با استفاده از تیرهای چوبي مسقف کردهاند .نکتۀ ديگری که اشاره به آن در اينجا الزم است،
اينکه ارتفاع واقعي برجهای قلعه در زمان احداث نسبت به يکديگر متفاوت بوده و ارتفاع
يکساني نداشتهاند؛ بلکه ارتفاع برجها بر اساس شیب زمین ساخته شدهاند .برجهای جنوبي و
شرقي (برجهای  1و  )2بهترتیب با ارتفاع  10و  5/80متر نسبتاً سالم باقي ماندهاند .ارتفاع باقي
مانده برجهای شمالي و غربي (برجهای  3و  )4هم بهترتیب  5/10و  8/50متر است که تا
حدودی تخريب شدهاند .در قسمت فوقاني برج شرقي ،روزنههايي مشرف به برجهای منفرد 1
و  2ساختهاند که از آن برای ديدهباني استفاده ميشده است .اين روزنهها در برجهای شمالي و
غربي کامالً از بین رفتهاند .در میانۀ بدنه برجهای شرقي ،شمالي و غربي برای جلوگیری از
يکنواختي برجها از روزنههايي بهشکل مثلثي که جنبۀ تزيیني دارند ،بهره گرفتهاند .قسمت
فوقاني برج جنوبي خالف ساير برجهای قلعه دارای يک اتاق مسکوني است که در پوشش
آسمانۀ آن از تیرهای چوبي ،حصیر و خشت استفاده شده است .در قسمت جنوبي اين برج،
دو پنجره با قاببندی آجری که رو به بیرون قلعه باز ميشوند ،ساختهاند .قسمت فوقاني برج
نیز بهصورت چندضلعي غیرمنتظم ساخته شده است .مصالح بهکار بردهشده در بنای اين قلعه
همانند ساير قلعههای دشتي منطقه عمدتاً چینه ،آجر ،سنگ ،چوب و خشتهايي به ابعاد
 22×22×6سانتيمتر است .حصار و برجهای قلعه را تماماً با استفاده از چینه ساختهاند.
قلعۀ میهملۀ علیا تنها يک ورودی در ضلع جنوب غربي دارد که اين قسمت با آجر تزيین
و بنا شده است .در طرفین ورودی دو پاخوره برای نشیمن ساختهاند .ورودی بنا به يک هشتي
منتهي ميشود که متأسفانه آسمانۀ اين قسمت فرو ريخته است .در طرفین هشتي ،بناهايي با
کاربریهای متفاوت ساختهشده که بنای ضلع جنوبي آن بر اساس تاپو گچي داخل آن احتماالً
اتاق انباری بوده است .ضلع غربي بنای هشتي نیز به اصطبل و آغول قلعه راه داشته است.

آراستهاند .نکتهای که در اينجا بايد به آن اشاره کرد ،اين است که تزيینات گچبری قلعه محدود
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بناهای داخلي قلعه بهجز بنای مطبخ ،دوطبقه ساخته شدهاند .فضای داخلي بعضي از اتاقهای
قلعه را با انواع تزيینات گچبری بهصورت قطاربندی که بر زيبايي فضاهای آن افزوده،
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بوده است .احتماالً فضاهايي که دارای اينچنین تزيینات گچبری هستند ،بخش حاکمنشین قلعه

را بهخود اختصاص ميدادند.

تصویر  :1الف) تصوير هوايي ،نقشه و نمای برج جنوبي ،ب) نمای ضلع جنوب غربي ،ج)
تزيینات گچبری با طرح قطاربندی ،بخش اربابنشین قلعۀ اربابي میهملۀ علیا (نگارندگان)1392 ،

قلعۀ میهملۀ

در  28کیلومتری شمال شهر بهار ،در شرق روستای میهملۀ سفال قرار

در فاصلۀ  1/5کیلومتری شمال غربي اين بنا ،قلعۀ میهملۀ علیا قرار دارد (تصوير  2الف و ب).
در حال حاضر ،قلعۀ میهملۀ سفال دارای سکنه است و بنای قلعه در مقابل آسیبهای طبیعي و
جوی محافظت شده است .بنای قلعه از يک حصار مستطیلشکل پیراموني با استفاده از چینه
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قلعۀ میهملۀ سفال
سفال4

دارد5.
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بهصورت الد ،بنا شده است .در اين قلعه طول اضالع مقابل هم يکسان است .به اين صورت
که طول ديوار ضلع شمالي و جنوبي  69متر و ضلع غربي و شرقي  59متر است که نشان از
معماری و مهندسي دقیق سازندگان آن است .امروزه از ارتفاع اصلي ديوارهای بنای قلعه در
بخشهای مختلف بنا کاسته شده ،ارتفاع باقيماندة ضلع شمالي بنا در بلندترين بخش آن7/5 ،
متر و ضلع جنوبي ،شرقي و غربي آن هم 7 ،متر است .ارتفاع اصلي بنای قلعه در زمان برپايي
آن بر اساس ارتفاع باقيماندة ديوارة ضلع جنوبي ،حدود  8متر بوده است ،با اين حال ،از ديوار
ضلع شمال غربي در نزديکي برج شمال شرقي ،ارتفاع باقيمانده به  2/5متر ميرسد .ابعاد
خشتهای بهکاررفته در بنای اين قلعه  26 × 26 × 5سانتيمتر است.
قلعه دارای  4برج است که ارتفاع برج يک در جنوب شرقي قلعه  8/50متر ،برج دو در
شمال شرقي  5/50متر ،برج سه در شمال غربي  10متر و برج چهار در جنوب غربي  9/10متر

است .برجهای اين قلعه دارای تزيیناتي در يک يا دو رديف در قسمت فوقاني بهصورت نقش-
های کندة منفي قطاری همراه با طرح لوزی فرورفته هستند (تصوير  2ج) .در حال حاضر ،اين
تزيینات در برجهای جنوب شرقي ،شمال شرقي و شمال غربي ديده ميشود .در قسمت

فوقاني برجها و در طرفین آن ،روزنههايي وجود دارد که برای ديدهباني و نگهباني استفاده
ميشدهاند .در ديوارة ضلع غربي قلعه سه دريچه ،شبیه به پنجره ديده ميشود که احتماالً بعدها
از سوی ساکنان قلعه با استفاده از خشت مسدود شدهاند .در اضالع شرقي ،جنوبي و شمالي
قلعه  5ورودی ساختهاند که دو ورودی آن در ضلع شمالي قلعه و دو ورودی ديگر در میانۀ
اضالع شرقي و غربي قرار دارند .ورودی اصلي قلعه در ضلع جنوبي بوده است .در طرفین اين
ورودی دو پاخوره که حکم نشیمنگاه دارد ،ساخته شده است .گفتني است مصالحي که در
اين قلعه استفاده شده همانند ساير قلعههای دشتي منطقه از مصالحي همچون چینه ،چوب و
سنگ است .قسمتهايي از ضلع شرقي قلعه در ساختوسازهای اخیر ازبین رفته و ماهیت
اصلي بنای قلعه را متزلزل کرده است.
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تصویر  :2تصوير هوايي ،نقشه ،نمای برج جنوب غربي و تزيینات برج شمال شرقي قلعۀ میهمله
سفال (نگارندگان)1392 ،

قلعۀ لک
قلعۀ لک 6در  21کیلومتری شمال شهر بهار ،در بخش صالحآباد ،در  500متری شرق جادة
همدان ـ گلتپه قرار دارد 7.بنای قلعۀ لک در جهت شرقي روستا ،در باالی پشتهای به ارتفاع
 15متری از سطح روستا واقع شده است (تصوير  3الف) .در حال حاضر ،قلعۀ لک مخروبه
بوده و بخشهای مختلف آن بهخصوص قسمتهای شمالي قلعه بهشدت ازبین رفته است.
عوامل طبیعي همچون ريزشهای جوی ،بهمرور زمان سبب تخريب بافت خشتي ـ چینهای
قلعه شده است .عالوه بر عوامل طبیعي ،عوامل انساني ،ازجمله ايجاد راه از بخش داخلي قلعه
اصلي قلعه شده است.
بنای قلعه بر اساس طرح و شکل پشتهای که بر روی آن قرار دارد ،ساخته شده است .به
همین دلیل پالن قلعه دارای ساختار نامنظم (شبیه به طرح ذوزنقهای) است (تصوير  3ب).
طول اضالع قلعه به اين شرح است :ضلع شمال غرب  108متر ،ضلع شمال شرق  67متر،
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برای عبور و مرور و نیز تغییر کاربری فضاهای داخلي قلعه ،سبب ازبین رفتن بخشي از بافت
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ضلع جنوب شرق  86متر و ضلع جنوب غرب  38متر است .بنای قلعه دارای  8برج خشتي با
پيسنگي با طرح نیمدايره و دايره است .برای استحکام برجهای قلعه ،در بخشهايي از بنا تا
ارتفاع  2/5متر از الشهسنگ استفاده کردهاند .ارتفاع باقيماندة برجهای قلعه در بخشهای
مختلف نسبتبه يکديگر متفاوت است .ارتفاع امروزی برجهای قلعه نیز به اين شرح است؛ دو
برج جنوب غربي قلعه (برجهای  1و  )2بهترتیب  7/50 ،6متر ،برج غربي (برج  4/60 )3متر،
برج شمالي و شرقي (برجهای  4و  9 )5متر ،برج جنوب شرقي (برج  4/70 )6متر و دو برج
جنوبي (برجهای  7و  ) 8بهترتیب دارای  5/50و  7متر ارتفاع است (تصوير  3ج و د) .دو برج
شمالي و شرقي قلعه را  3طبقه ساختهاند .در اين بین ،ساير برجها  2طبقه ساخته شدهاند .در
برجهای سهطبقۀ قلعه ،اتاق نگهباني در طبقۀ سوم قرار داشته است .وجود روزنههايي در
قسمت فوقاني برجهای اين قلعه ،بر کاربرد ديدهباني بودن بنا تأکید دارد .ابعاد خشتهای
بهکاررفته در بنای اين قلعه  22×22×6سانتيمتر است که از اين منظر ميتوان گفت که اندازة
خشتهای اين قلعه با ابعاد ساير خشتهای قلعههای منطقه قابل مقايسه است.
دو ورودی در اين قلعه قابل شناسايي است :ورودی ضلع غربي قلعه احتماالً بر اساس
تاريخي که در قسمت فوقاني سردر آن حک شده ،متأخرتر بوده است و ديگری احتماالً در
اصلي قلعه بوده که در ضلع جنوب غربي قلعه قرار داشته است که از آن امروزه اثری باقي
نمانده است .بر اساس ديواره و برجهای ضلع شمالي ،ارتفاع احتمالي بنا را ميتوان حدود 8
متر درنظر گرفت .در حال حاضر ،قسمتهايي از ديوارهای شرقي و شمال غربي قلعه ازبین
رفته است .بیشتر فضاهای داخلي قلعه  2طبقه ساخته شدهاند که قسمت تحتاني آن در
بخشهايي از قلعه بهمنزلۀ انبار و محل نگهداری احشام مورد استفاده بوده و قسمتهای
فوقاني آن نیز مسکوني بوده است .در داخل بعضي از بخشهای قلعه از اَندود گِل قرمز
(احتماالً گل اُخرا) برای اندود فضاهای مسکوني استفاده کردهاند (تصوير  4الف) .بنای قلعه
دارای اندرونيهای متعدد ،اصطبل سراسری با پوشش طاق پنج او هفت تند جناغي در طرفین
قلعه است که در حال حاضر قسمتهايي از اين عناصر را ميتوان مشاهده کرد .در قسمت
مرکزی قلعه و در کنار فضای مسکوني مرکزی ،کندوهايي (تاپو) با طرح مکعبي برجای مانده

ميشود که بهطور کامل از انباشت خاک پر شده است (تصوير  4ب) .قلعۀ اربابي لک بعد از
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است .اين کندوها از گچ و سفال ساخته شدهاند و از آنها برای ذخیرة آذوقه و مواد غذايي
همچون گندم استفاده ميکردهاند .در کنار فضای اندروني مرکزی ،بقايای يک تنور ديده

تحلیل باستانشناختي قالع اربابي شهرستان بهار...ــــــــــــــــــــــــــــ مريم محمدی و همکار

قلعۀ يکنآباد ،بزرگترين قلعۀ دشت همدان ـ بهار بهشمار ميآيد که مساحت آن حدود 8200
متر است.
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تصویر  :4الف) فضای داخلي يکي از اتاقهای قلعه با اندود گل اخرا ،ب) بقايای تنور پخت و پز
قلعۀ لک (نگارندگان)1392 ،

قلعۀ پرلوک
دارد9.

پرلوک8
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بنای
در  25کیلومتری شمال غرب شهر بهار ،در میانۀ روستای پرلوک قرار
قلعۀ
قلعه امروزه در میانۀ بافت اصلي روستای پرلوک بر روی پشتهای به ارتفاع  10متر از سطح
روستا واقع شده است (تصوير  5الف) .طرح بنای اين قلعه بر اساس موقعیت مکاني که بر
روی آن قرار گرفته ،ساخته شده است .قلعه بهشکل چهارضلعي نامنتظم (ذوزنقهای) با چهار
برج در طرفین اضالع ساخته شده است .به همین دلیل طول اضالع بیروني آن نسبت به
يکديگر متفاوت است .قسمت عمدهای از ديوار شرقي قلعه از سوی ساختوسازهای اخیر
ازبین رفته و در داخل اين بخش از قلعه ،بنای جديدی ساختهاند .طول اضالع چهارگانۀ بنای
اين قلعه به اين شرح است :ضلع جنوب غربي  32متر ،ضلع غربي  38/72متر ،ضلع شمالي
 33/80متر و ضلع شرقي با احتساب قسمتهای ازبین رفته  46/76متر است (تصوير  5ب).
حصار اصلي قلعه به ضخامت  80تا  90سانتيمتر ساخته شده است .در اينجا ،ضلع شمالي بنا،
ارتفاع اصلي خود را حفظ کرده است .ارتفاع باقيماندة اضالع چهارگانه اين قلعه نیز به اين
شرح است :ارتفاع ضلع شمالي  6/50متر ،ضلع غربي  4متر ،ضلع شرقي  4/50متر و ضلع
جنوبي دارای  4/40متر ارتفاست .قلعۀ پرلوک دارای يک ورودی در قسمت شرقي بهطول و
عرض  180×350سانتيمتر است که به فضای هشتي منتهي ميشود .در داخل بنای قلعه
فضاهايي همچون هشتي ،اندروني و اصطبل بهخوبي قابل شناسايي است .در حال حاضر،
فضای دروني قلعه با يک د يوار سراسری به دو قسمت شمالي و جنوبي تقسیم شده است.
قسمت شمالي بنا امروزه مسکوني است .با اين حال بخش جنوبي بهشدت تخريب شده و در
فضاهای داخلي آن جز چند مورد ديوار منفرد و فروريخته و بنای هشتي چیزی باقي نمانده

تحلیل باستانشناختي قالع اربابي شهرستان بهار...ــــــــــــــــــــــــــــ مريم محمدی و همکار

است .بناهای داخلي و اندروني بنای قلعه را ،با گِل قرمز اندود کردهاند .ابعاد خشتهای مورد
استفاده در بنای اين قلعه نیز همانند ساير قلعههای منطقه  22×22×6سانتيمتر است.
فضای هشتي اين قلعه را با استفاده از آجرهای مربع و نیمه به ابعاد  20×20×5و 20×10×5
سانتيمتر بنا و تزيین کردهاند .آسمانۀ هشتي قلعه کامالً تخريب شده و چیزی از آن باقي نمانده
است .در حال حاضر ،بنای قلعۀ پرلوک دارای سه برج در طرفین اضالع است که پي آنها را
برای استحکام بیشتر تا ارتفاع  70سانتيمتر با استفاده از الشهسنگ ساختهاند .از ارتفاع برجها
و ديوارهای اضالع  4گانه قلعه تا حدودی کاسته شده است .ارتفاع امروزی برجهای قلعه به
اين صورت است :برج جنوبي (برج  5 )1متر ،برج جنوب غربي (برج  5/30 )2متر و برج
شمال غربي (برج  )3دارای  5/50متر ارتفاع است .بدنۀ برجها و ديوارهای اصلي قلعه را نیز
برای مقاومت بیشتر ،با تلفیقي از الشهسنگ و چینه ساختهاند که اين امر سبب تفاوت بنای
حصار اين قلعه با ساير قلعههای دشتي منطقۀ بهار شده است (تصوير  5ج) ،به اين صورت که
بعد از هر  70سانتيمتر چینه (بین هر الد) از يک اليه سنگ الشه استفاده کردهاند که اين خود
به استحکام و بیرون آمدن از يکنواختي بنای قلعه کمک کرده است .در حال حاضر 7 ،رج از
اين سنگ الشه در بدنۀ برجها و ديوارها قابل رؤيت است .سبک معماری اين قلعه نیز گويای
ساخت و استفادة آن در دورة قاجاری است.
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قلعۀ حسن ابدال
قلعۀ حسن ابدال 10در  33کیلومتری شمال غرب شهر بهار ،در شمال روستای حسن ابدال واقع
شده است 11.اين قلعه نیز همانند قلعۀ میهملۀ سفال مسکوني است و به سه قسم با مالکیت
خصوصي تقسیم شده است (تصوير  6الف و ب) .پالن قلعه بهشکل مستطیل و درمجموع،
دارای پنج برج در طرفین است که سه برج آن در ضلع جنوب غربي قلعه قرار دارد .طول
اضالع متقابل بنای حصار قلعه نیز همانند قلعۀ میهملۀ سفال ،يکسان است ،به اين صورت که
اضالع شمال شرقي ـ جنوب غربي  62متر و جنوب شرقي ـ شمال غربي  46/5متر است.
برای مقاومت بیشتر حصار قلعه ،پي حصار و برجهای طرفین بنا را با الشهسنگ ساختهاند.
مابقي حصار اين قلعه نیز همانند ساير قلعههای دشتي منطقه از خشت و چینه ساخته شده
است .به اين صورت که بین هر الد (ارتفاع هر رج چینه در اين قلعه نیز حدود  70سانتيمتر
است) يک رج خشت بهصورت افقي برای استحکام بیشتر سازة بنا استفاده کردهاند.
در اينجا نیز از ارتفاع اصلي برجهای قلعه کاسته شده است؛ ارتفاع برج شرقي (برج )1
 6/20متر ،برج شمالي (برج  4 )2متر ،برج شرقي (برج  5 )3متر ،برج جنوبي (برج 4/50 )4
متر و برج جنوب غربي (برج  5 )5متر است .ارتفاع باقيماندة ديوارهای بیروني قلعه نیز
متفاوت است .بیشترين ارتفاع ديوار قلعه با  5/30متر ،مربوط به ديوار ضلع جنوب غربي است.
ديوارهای جنوب شرقي ،شمال شرقي و شمال غربي هم بهترتیب دارای  4/20 ،4/50و 4/80
متر ارتفاعاند .بنای قلعه دارای  3ورودی در ضلع جنوب غربي است که ورودی اصلي قلعه در
میانۀ اين ضلع قرار دارد .اين ورودی با تزيینات آجرکاری بهصورت خفتۀ راسته تزيین و بنا
شده است .ورودی ديگر بنا در کنارة برج غربي قرار دارد .در پشت اين درگاه فضای هشتي
قرار دارد .اين فضا دارای پاگردی است که به پشتبام راه مييابد .ابعاد خشتهای اين قلعه
نیز همانند ساير قلعههای منطقه  22×22×6سانتيمتر است.
در داخل فضای هشتي چند طاقچه و طاقنما برای خارج شدن از يکنواختي تعبیه کردهاند.
اين ورودی به حیاطي وارد ميشود که در بخش شمالي آن بنايي با ايوان ستوندار ديده
ميشود که احتماالً متعلق به ارباب قلعه بوده و بهخوبي حفظ شده است (تصوير  6ج) .ايوان

(نقوش اسلیمي و ختايي) اجرا شدهاند .در پشت ايوان در قسمت ورودی به داخل بنا ،ستون
منفردی ديده ميشود که تمامي بدنه ،پايه و سرستون آن با استفاده از گچ با نقشمايۀ شیاردار
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اين بنا دارای چهار ستون چوبي با سرستونهای گچي است که در قسمت سرستون آن با
بهرهگیری از گچ ،تزيینات گچي با نقشمايههای گیاهي با طرح گل و برگهای درهم پیچیده

تحلیل باستانشناختي قالع اربابي شهرستان بهار...ــــــــــــــــــــــــــــ مريم محمدی و همکار

تزيین شده است (تصوير  6د) .ضلع شمال غربي حیاط اين بخش از بنای قلعه نیز با
طاقنماهايي تزيین شده و بنا را از يکنواختي بیرون آورده است .همانطور که اشاره شد ،قلعۀ
حسن ابدال همانند قلعۀ میهملۀ سفال بهدلیل سکونتي که از دورة بنای قلعه (از دورة قاجاريه)
تاکنون داشته است ،دارای وضعیت نسبتاً خوبي نسبتبه ساير قلعههای منطقه است.

اَبدال (نگارندگان)1392 ،
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قلعۀ سلیمانآباد
قلعۀ سلیمانآباد 12در  12کیلومتری شمال شرق شهر بهار ،در جنوب شرق روستای سلیمانآباد
قرار دارد 13.ظاهراً نام روستا در ارتباط با نام سلیمانشاه بن پرچم ايوهای (ايوايي /ايوهای)
است (گروسین .)56 :1384 ،بنای اين قلعه نسبت به ساير قلعههای شهرستان بهار دارای
طرحي ساده و بدون برج است که اين امر سبب شده است تا اين قلعه را در گروه خانههای
اربابي منطقه بدانیم .بنای قلعه با طرح و پالن  5ضلعي ساخته شده است که با طرح و پالن
ساير قلعههای منطقه که تماماً چهارضلعي هستند ،متفاوت است (تصوير  .)7طول ديوار غربي
قلعه  115/15متر ،ضلع شمالي  50/70متر ،ضلع شرقي  96/10متر و ضلع جنوب شرقي
 59/60متر است .در حال حاضر ،تمامي بناهای داخلي حصار قلعه از بین رفته و امروزه جز
تعدادی طاقچه در ديوارهای داخلي قلعه ،هیچ بنايي در آن باقي نمانده است .تا چند سال
اخیر ،ساختمان کبوترخانهای با تزيینات آجرکاری و طاقچههای متعدد در سراسر ديوار شمالي
بنای قلعه وجود داشته که در بررسيهای منطقهای بهار به آن اشاره شده است که در حال
حاضر از آن بنا امروزه اثری باقي نمانده و احتماالً از سوی مالک شخصي قلعه ازبین رفته است
(بلمکي و مترجم .)385 :1388 ،همانطور که ذکر شد ،اين قلعه فاقد هرگونه برج و باروست.
از ارتفاع ديوارهای اين قلعه در بلندترين قسمت آن در ضلع شرقي  4/30متر باقي مانده است.
اين در حالي است که قسمتهايي از ديوارة شمالي و جنوبي آن فروريخته و مجدداً با مصالح
جديدتر بنا شده است.
در سازة بنای اين قلعه نیز از خشت و چینه استفاده کردهاند .حصار قلعه تماماً با چینه
ساخته شده که برای مقاومت بیشتر ديوارهای آن ،مانند ساير قلعههای دشتي منطقه ،در بین هر
الد ـ که حدود  70سانتيمتر با بند بااليي فاصله دارد ـ يک يا دو رج خشت بهصورت افقي
بهکار بردهاند .در بخشهايي از حصار قلعه ،در قسمت تحتاني سازة حصار از چینه و در
قسمت بااليي آن از خشت استفاده کردهاند .در سقف از چوب بهمنزلۀ تیر چوبي برای مسقف
کردن بنا بهره گرفتهاند که امروزه تنها ،جای تیرهای چوبي در بدنۀ بنا ديده ميشود .احداث
جادة آسفالته در کنار اين بنا و رفتوآمد اهالي و تصرف زمینهای اطراف قلعه که در گذشته
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در مالکیت قلعه بوده و نیز تبديل فضای داخلي قلعه به زمین کشاورزی ،ازجمله عوامل عمده
در تخريب قلعه هستند که روزبهروز در روند تخريب بنای قلعه تأثیر بسزايي دارند.
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تصویر  :7تصوير هوايي ،نقشه و نمای حصار شرقي قلعۀ اربابي سلیمانآباد (نگارندگان)1391 ،

قلعۀ خوشاب سفال
قلعۀ خوشاب

سفال14

در  14کیلومتری شمال غرب شهر بهار ،در جنوب شرقي روستای

(تصوير  .)8اين قلعه بهشدت بر اثر عوامل طبیعي و غیرطبیعي
خوشاب سفال قرار
بهخصوص در اثر ساختوسازهای چند دهۀ گذشته و زلزلۀ سالهای اخیر تخريب شده است
و از برج و باروهای اين قلعه چیزی باقي نمانده است .با اين حال ،امروزه از اين قلعه تنها دو
خانۀ اربابي ،يک برج با ارتفاع  6/30متر و بقايايي از ديوار جنوب غربي باقي مانده است .از
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دو خانۀ اربابي ،خانۀ اربابي شرقي بهشدت تخريب شده و خانۀ جنوبي سالم باقي مانده و در
حال حاضر مسکوني است .برج جنوبي قلعه در سالهای اخیر در اثر زلزله تخريب شده است.
طول ديوارهای بیروني بر اساس قسمتهای باقيمانده از آن به اين شرح است :ضلع جنوب
غربي  64/77متر ،ضلع شمال غربي  61/30متر ،ضلع شمال شرقي  59/30متر و ضلع جنوب
شرقي  63/13متر است .از ضلع جنوب غربي اين قلعه نیز ديواری به ارتفاع  7/50متر باقي
مانده است.
بنای قلعۀ خوشاب سفال نیز مانند ساير قلعههای منطقه با استفاده از چینه و خشت ،ساخته
شده است .پالن بنا بر اساس بخشهای برجای مانده ،دارای طرح مربع شکل بوده است.
ضخامت و قطر حصار اين قلعه در بخشهای باقيمانده بهخصوص در حصار جنوب غربي تا
حدود  110سانتيمتر هم ميرسد که از اين منظر با قطر حصار قلعه يکنآباد قابل مقايسه
است .در میانسرای خانۀ اربابي جنوبي ،با بهرهگیری از طرحهای آجرچیني در سردرها و
طاقنماها با طرح خفتۀ راسته بر زيبايي فضای بیروني اين بخش از بنا افزودهاند .در ضلع
جنوب غربي قلعه يک ورودی با در چوبي دو لنگه ديده ميشود که احتماالً مربوط به زمان
احداث قلعه بوده است .در طبقۀ همکف و تحتاني خانۀ اربابي جنوبي برای نگهداری مواد
غذايي و احشام ،فضاهايي طويل با پوشش طاق و تويزه بهمنزلۀ انبار و اصطبل ساختهاند .نوع
معماری ،نیارش و ابعاد مصالح بناهای باقيمانده از اين قلعه بهخوبي قابل مقايسه با قلعههای
لک و میهملۀ علیاست .بهخصوص طرح طاقچهها ،سهدریها و شومینههای باقيمانده از آن
شاهد اين مدعاست .بهطور کلي ،ميتوان گفت که نفوذ بافت مسکوني اطراف به داخل اين بنا
و تخريب قسمتهای مختلف آن از سوی ساکنان و مردم روستا مهمترين آسیبهای وارده به
اين بناست.
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تصویر  :8نقشه و نمای بخش جنوبي قلعۀ خوشاب سفال (نگارندگان)1391 ،
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قلعۀ یکنآباد
قلعۀ اربابي يکنآباد 16در  3/5کیلومتری جنوب شهر بهار قرار گرفته است .فاصلۀ اين قلعه با
جادة اصلي همدان ـ کرمانشاه  2/5کیلومتر است 17.قلعۀ يکنآباد بزرگترين قلعۀ اربابي منطقۀ
مورد بحث با مساحت  27000متر مربع است (تصوير  9الف و ب) .از اين قلعه تنها
قسمتهايي از حصار اصلي باقي مانده و تمامي بناهای داخل قلعه در طول زمان بهدلیل عوامل
طبیعي و غیرطبیعي ازبین رفته است و در حال حاضر ،هیچگونه بنايي همزمان با بنای اصلي
قلعه در داخل آن باقي نمانده است .قلعۀ يکنآباد با طرح مستطیل ـ مربع ساخته شده که طول
اضالع آن عبارتاند از :ضلع شمال شرقي  154متر ،ضلع شمال غربي  173متر ،ضلع جنوب
غربي  155متر و ضلع جنوب شرقي  174متر است (تصوير  9ج) .اين قلعۀ اربابي دارای 8
برج مدور و نیمدايره در طرفین حصار است که از ارتفاع اصلي آنها کاسته شده است .ارتفاع
باقيمانده از برجهای بنا به اين شرح است :برج جنوبي (برج  3/50 )1متر ،برج جنوب غربي
(برج  3 )2متر ،برج غربي (برج  3/50 )3متر ،برج شمال غربي (برج  4/20 )4متر ،برج شمالي
(برج  3/50 )5متر ،برج شمال شرقي (برج  5 )6متر ،برج شرقي (برج  6/15 )7متر و برج
جنوب شرقي (برج ( 6/50 )8تصوير  9د).
قطر برجهای اين قلعه نیز نسبتبه ساير قلعههای منطقه بزرگتر است .برجها و حصار
قلعه با چینه و خشت بنا شده است .به اين صورت که مانند ساير قلعههای چینهای منطقه بین
هر الد از يک رج خشت بهصورت افقي برای استحکام بیشتر بنا استفاده کردهاند .کاربرد و
بهرهگیری از سنگ درپي برجها و ديوار اصلي بنا خالف ساير قلعههای منطقه در قلعۀ يکنآباد
ديده نميشود .ضلع جنوب شرقي با  7متر ارتفاع از ساير قسمتهای قلعه مرتفعتر است .در
اينجا ضخامت حصار بین  110تا  100سانتيمتر است .ارتفاع اصلي قلعه در زمان احداث بر
اساس شواهد موجود احتماالً حدود  10متر بوده است .اين قلعه تنها دارای يک ورودی در
ضلع جنوب غربي بوده است .از باني اصلي و ارباب اولیۀ قلعه اطالعي در دست نیست .با اين
حال ميتوان بر اساس گفتههای برخي از مطلعان روستا ،به حکمراني فردی بهنام عبداهللخان
بادمان قلیچ ـ که در اواخر دورة قاجاريه در اين قلعه سکونت داشته است ـ اشاره کرد .وی از
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حاکمان مقدر محلي بوده که قشون نظامي وی بخش اعظمي از نیروی نظامي مرکزی کشور را
در زمان جنگ تشکیل ميداده است (محمدیفر و مترجم 62 :1385 ،ـ .)64
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تصویر  :9تصوير هوايي ،نقشه ،نمای حصار و برج جنوب شرقي (برج  )8قلعۀ اربابي يکنآباد
(نگارندگان)1392 ،

تنوع در شکلگیری ظاهری قلعهها سبب شده است تا تصور شود که وجود قلعهها قبل از
اينکه ناشي از ضرورت انطباق با محیط جغرافیايي خاص بوده باشد و يا نتیجۀ شدت گرفتن
ناامني ،بیشتر متأثر از سبک معماری بهخصوصي است (زارعي و باباکمال .)199 :1393 ،به
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علل شکلگیری قلعهها و نقش آن در امنیت منطقه
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عبارتي ديگر ،شکل قلعه ،نوعي معماری است که در موارد گوناگون بهکاررفته و از ويژگيهای
کهن تمدن ايراني در فالت آسیای مرکزی و خاور نزديک است (سهیلي و همکاران:1394 ،
 .)32در قلعه های دورة اسالمي ،شکل ،جنس و تعداد برج و باروها به اهمیت و وسعت منطقه
و نیز به شرايط اجتماعي و طبیعي آن بستگي داشته است؛ اما عموم آنها دارای ديواری بلند،
عريض ،طوالني و برجهای استوانهای يا چندوجهي با چند دروازه برای ورود و خروج و
گاهي خندقي در گرداگرد خود بودند که دسترسي به آن را دشوار ميکرد .با وجود تفاوتهايي
که از نظر شکل ،ابعاد ،اندازه ،طرح و مصالح در اينگونه قلعهها وجود دارد ،از لحاظ نوع
مناسبات در کنار عوامل طبیعي و جغرافیايي منطقه ،نقش تعیینکنندهای در شکلگیری بافت
ساختماني و عملکرد بخشهای مختلف قلعهها بر عهده داشته و همۀ آنها را ،در نوع ويژهای
از معماری گرد آورده است .بر اين اساس ،انسان همواره درنظر داشته تا با اتخاذ بهترين
روشها و ايجاد مناسبترين بناهای دفاعي در نقاط مهم و حساس دفاعي و سوقالجیشي در
مقابل سیل مهاجمان بايستد .طي قرون متأخر اسالمي همپای روستاها و شهرهايي که بهتدريج
در میان حصارها و برجوباروها شکل ميگرفتند و گسترش مييافتند ،مجموعههايي با ظاهر
نسبتاً مشابه ،اما کوچکتر بهوجود آمده و شروع به توسعه کردهاند که از آنها بهمنزلۀ قلعۀ
اربابي ياد ميشود (زارعي و باباکمال .)199 :1393 ،طرحريزی بیشتر قلعهها برای دفاع است و
آنها را ميتوان نمونۀ معماری نظامي دانست .البته ،جز در موارد ضروری اينگونه تأسیسات
کارکرد دفاعي و نظامي نداشتند و بیشتر بهمنزلۀ محل سکونت و برقرارکننده مناسبات اجتماعي
در منطقه بهشمار ميرفتند (همان 199 ،ـ  .)200در دورة قاجاريه با توجه به ضعف سیاسي و
نظامي حکومت مرکزی و اشغال پیاپي کشور از سوی دول آسیايي و اروپايي کمکم زمینۀ
افزايش قدرت تیولداران منطقهای و محلي بروز پیدا کرد تا حدی که در برخي از مناطق کشور
قدرت عدهای از اين حاکمان محلي به لحاظ قوای نظامي و تسلط بر منطقه تحت حکومت
خود و نیز مناطق همجوار ،با قدرت شاه برابری ميکرد .در کنار اين افزايش قدرت ،مسئلۀ
اصلي ديگری که وجود داشت ،ناامنيها و هرجومرجهايي بود که سراسر کشور را تهديد
ميکرد .هجوم و غارت پيدرپي و مداوم اشرار ،راهزنان و نیروهای نظامي کشورهای سلطهگر،

همدان و مناطق پیراموني بهخصوص مناطق شمالي آن بارها مورد تجاوز نیروهای نظامي
همچون نیروهای عثماني ،روس و قزاقها شد که طي اين حمالت لطمههای بسیار زيادی بر
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ازجمله بريتانیا ،ازبکها ،عثمانيها و روسها سبب سلب امنیت و آرامش در مناطق مختلف
کشور شده بود (احمدزاده 54 :1391 ،ـ  .)59در اين دوره بخشهای غربي کشور ازجمله
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جان و مال مردمان نقاط مختلف وارد شد .بنابراين ،شکلگیری اين دسته از بناها با توجه به
وضعیت موجود طي آن دوران در مناطق مختلف امری کامالً منطقي و اساسي برای حفظ جان
و مال طبقۀ حاکم و اطرافیان بهشمار ميآمد .ساخت قلعههايي با برجوباروهای مستحکم از
سوی حاکمان مقتدر محلي و ايجاد قشون نظامي قوی از سوی آنان ،زمینههای ايجاد امنیت در
منطقۀ تحت سلطه و حکمراني اين حاکمان را بهخوبي فراهم ميکرد .گفتني است بخش مهمي
از نیروهای نظامي مرکزی کشور در زمان حملۀ دول سلطهگر به نواحي مختلف کشور را
قشون نظامي اين حاکمان محلي تشکیل ميدادند که نقش حساسي در برقراری امنیت مملکت
و بیرون راندن مهاجمان از مرزهای کشور برعهده داشتهاند .ازجملۀ اين تیولداران که قلعهای
مستحکم و قشون نظامي قوی داشت ،سردار عبداهللخان باتمان قلیچ بود که قلعۀ روستای
يکنآباد محل حکمراني وی بوده است (آژنگ .)91 :1389 ،ساير قلعههای منطقه نیز بيشک با
توجه به موقعیت قرارگیری ،وسعت و استحکام سازة قلعهها (ازجمله قلعۀ لک و پرلوک)،
نقش مهمي در برقراری امنیت و دفاع از ساکنان منطقۀ تحت سلطۀ خود داشتهاند.
تحلیل و تطبیق یافتهها (الگوها و اشتراکات در طراحی قلعهها ـ موقعیت ،سازه ،نیارش و
تزئینات قلعهها)
در بررسي قلعههای اربابي شهرستان بهار ،به تپههای طبیعي و بلندیها به جهت اشراف به
مناطق پیرامون و توان دفاعي بهتر توجه شده است .اين کار مهم بهخوبي در بنای قلعۀ پَرلوک،
قلعۀ میهملۀ سفلي و علیا و قلعۀ لک کامالً مشهود است .بیشتر قلعههای منطقۀ مورد بحث از

نظر طرح و پالن بیشتر بر اساس نقشۀ ازپیش طراحيشده ،ساخته شدهاند؛ اما از نظر برج و -

بارو نسبتبه يکديگر دارای طرح و پالن مشخصي نیستند و هر يک از قلعهها دارای تعداد
متفاوتي برج هستند .بدينصورت که بعضي از قلعهها ،مثل قلعۀ لک و يکنآباد دارای  8برج،
بعضي ديگر همچون قلعۀ حسن ابدال دارای  5و قلعههای میهملۀ سفال و علیا و پَرلوک دارای
 4برج هستند .بیشتر قلعههای منطقه همچون میهملۀ علیا و سفال ،يکنآباد و حسنابدال با
طرح چهارضلعي منظم ساخته شدهاند؛ اما در قلعههايي همچون سلیمانآباد ،پَرلوک و لک

شدهاند که با توجه به ماهیت وجودی دارای ابعاد ،استحکام و طراحي متفاوتي نسبتبه هم
هستند .عنصر اصلي در بیشتر قلعههای منطقه ،بنای برج و باروست ،بهطوری که توجه ويژهای
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هیچگونه طرح منظم و ازپیش طراحيشده ،اجرا نشده است؛ بلکه بر اساس موقعیت مکاني که
بر روی آن قرار گرفته ،بنا شدهاند .در قلعههای چهارضلعي ،برجها در چهارگوشۀ آن ساخته
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به اين بخشها در بنای قلعهها شده است .در قلعۀ لک برای مقاومت بیشتر در سازة برجها در
برخي نقاط تا ارتفاع  2/5متری از سنگالشه استفاده کردهاند .اجزای قابل مقايسه در معماری
برجهای قلعهها را در يک جمعبندی ميتوان اينگونه ذکر کرد:
-

بهرهگیری از الشهسنگ برای ساخت برجها تا ارتفاع  2/5متر ،برای

استحکام بیشتر سازة برج.
-

استفاده از الشهسنگ در داخل بافت خشتي ـ چینهای برای مقاومت بیشتر

حصار و بیرون آمدن از يکنواختي سازه.
 ساخت برجهای سهطبقهای.-

ساخت روزنههايي در چهارسو در طبقۀ فوقاني برج ،برای ديدهباني.
استفاده از تزيینات منفي قطاری و طرحهای مثلثي در قسمت فوقاني برج.
بهرهگیری از برجهای منفرد مشرف به قلعه و منطقه برای ديدهباني
استفاده از بنای برج برای سکونت.

عمدة مصالح بهکار رفته در بنای قلعههای بهار شامل خشتهايي با ابعاد متوسط 22×22×6
سانتيمتر چینه ،الشهسنگ ،چوب بهصورت تیرک ،آجر با ابعاد  20×20×5سانتيمتر و
 20×10×5سانتيمتر و استفاده از گچ برای تزئینات داخلي بناست .ارتفاع هر رج الد در بیشتر
قلعههای منطقه بین  60تا  70سانتيمتر است .نظر به استفاده از مصالح يکسان در بنای اين
قلعهها ،احتماالً نشان از همگوني و رواج شیوههای معماری واحد در منطقه داشته است .يکي
از فنهای رايج در معماری برخي از قلعهها ،ساخت ديوارهايي است که يک يا دو رج زيرين
و اولیۀ آنها از قطعات چینه بوده و سپس ديوار خشتي بر روی زيرساز چینهای برای استحکام
بیشتر ساخته شده است .در مواردی همچون قلعۀ يکنآباد و حسن ابدال بعد از هر رج چینه،
از يک يا دو رديف خشت نیمکوب بهصورت افقي برای مقاومت بیشتر سازة حصار قلعه
استفاده کردهاند .در حصار قلعۀ پَرلوک برای مقاومت بیشتر سازه ،در بین هر بند چینه بهجای
خشت ،از الشهسنگ بهره گرفتهاند که اين امر خود بهزيبايي بنای قلعه ،استحکام بیشتر و
جلوگیری از يکنواختي بنای حصار قلعه کمک کرده است .حصارها نیز با توجه به نوع قلعه با

با افزايش ارتفاع ديوار ،کاسته شده است .به طورکلي ،هر قلعه شامل فضاهايي چون ،حصار و
برج ،دروازة ورودی ،هشتي ،اصطبل و آغول ،مطبخ ،فضای شاهنشین ،فضاهای خدمه و رعايا،
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ضخامتهای مختلف ساخته شدهاند .گاه قطر و ضخامت بعضي از باروها همچون قلعۀ
يکنآباد ،میهملۀ علیا و خوشاب سفال تا به  120سانتيمتر ميرسد؛ اما از ضخامت همگي آنها
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انبار و محل ذخیرة آذوقه و ...بوده است .بیشتر قلعههای بهار بهجز قلعۀ حسن ابدال و میهملۀ
سفال ـ که دارای چندين ورودی هستند ـ عموماً دارای يک ورودی بزرگ با ساختار واحد
هستند که با تزيینات آجرکاری بهصورت خفتۀ راسته بنا شدهاند .بخشي از فضای اصلي قلعهها
شامل بارهبند سراسری بوده که يک سمت و گاه دو سمت اصلي قلعه را دربر ميگرفته است.
اين آغول ها شامل فضاهايي طويل با پوشش طاق ضربي (بیشتر از نوع طاق هفت او پنج تند)
هستند.
بخش اصلي هر قلعه را فضاهای حاکمنشین (ارباب قلعه) تشکیل ميداده که معموالً دارای
استحکام و تزيینات متعدد بوده است .اين بخش از بنا معموالً در قسمت مرتفع قلعه و يا بخش
مرکزی بهصورت دو اشکوبه ساخته ميشده است .بخش اربابنشین معموالً دارای
گچبریهايي با طرحهای گیاهي و اندودهای گلي بهخصوص اندود گل اُخرايي است .عالوه بر
موارد ذکرشده ،بايد به انواع آرايههای قلعهها ازجمله طاقچهها و طاقنماهای تزيیني ،تزيینات
بدنه ،پايه و سرستونها (با انواع نقشمايههای گیاهي بهصورت طرحهای شیاردار ،اسلیمي و
ختايي) اشاره کرد که در قلعههای میهملۀ علیا و حسن ابدال اجرا شده است .در اينجا
آجرکاری و گچبری بیشترين تزيین اين نوع بناها محسوب ميشود .تزيینها عمدتاً در نمای
بیروني مشرف به حیاط و در فضاهای داخلي است و اصوالً نمای بیروني و خارجي ساده و
فاقد تزيین است .از ديگر قسمتهای اين قلعهها که دارای تزيینات مختلف هندسي است،
بخشهای فوقاني برخي از برجهاست .نوع طرحهای تزيیني و موتیفهای بهکاررفته در
بخشهای مختلف برخي از قلعههای منطقه ،بهخوبي نشان از الگوبرداری از طرحهای تزيیني
مورد استفاده در معماری ايران پیش از اسالم است (جدول .)2
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نتیجه
با بررسي و تحلیل ويژگيهای معماری ،طراحي و کالبدی در قلعههای دورة قاجار شهرستان
بهار و با مقايسۀ آنها با يکديگر ،نتايج حاصلشده مبني بر است که در قلعههای مورد مطالعه
در اين پژوهش ،به لحاظ جغرافیايي و تدافعي تپههای طبیعي و بلندیها به جهت اشراف به
مناطق پیرامون و توان دفاعي بهتر مورد توجه خاص بوده است .بهطور عمده دلیل اصلي
ساخت اين قلعههای اربابي در بخشهای مختلف کشور طي دورههای متأخر اسالمي
بهخصوص در دوران قاجاريه را ميتوان ضعف در ساختار حکومت مرکزی کشور ،حملههای
پيدرپي نظامیان اشغالگر دول خارجي و نیز قدرتيابي حاکمان محلي دانست که طي آن هر
حاکمي با کسب قدرت و استفاده از موقعیت موجود برای خود و نیز اهالي تحت سلطۀ خود
قلعهای در حد توان بنا ميکرد .وسعت و عظمت ساختار بنای قلعهها رابطۀ مستقیمي با قدرت
حاکم منطقه داشته است .بدين صورت که قلعههای بزرگ از سوی اربابان قدرتمند و ذینفوذ
در قدرت حاکمۀ کشور ساخته ميشدند .در دورة قاجاريه برخي از اين قلعهها به جهت ناامني
منطقه به پايگاه و پناهگاه ياغیان و متمردين تبديل شد .در اين قلعهها تمام پیشبینيهای الزم
برای متوقف کردن يا الاقل کند کردن سرعت مهاجمان در خارج قلعه ،حصار و داخل آن
انديشیده شده ،بدين صورت که يکي از مهمترين مسائل اتخاذشده برای امنیت قلعهنشینان،
ساخت حصار و برج و باروهای مرتفع و قطور در بنای قلعههای منطقه است .برخي از
حاکمان مقتدر منطقه با ايجاد قلعهها مستحکم و ايجاد قشون نظامي قوی نقش مهمي در
برقراری امنیت در مناطق تحت سلطۀ خود داشتهاند .به لحاظ طرح ،اين قلعهها دارای
نقشههايي با حیاط مرکزی و بهصورت درونگرا و با ارتباط فضايي مشابه ساخته شدهاند.
تمامي مصالح استفادهشده در اين قلعهها بومآورد بوده و همگوني در استفاده از مصالح مختلف
بهدلیل رواج شیوههای معماری واحد ،در ساخت بناها بهخوبي ديده ميشود .هرچند تزيینات
استفادهشده در اين قلعهها به لحاظ کمي به يکمیزان نیست و بنا به موقعیت و مکان متفاوت
هستند؛ اما ميتوان اظهار داشت که تزيینات گچبری و آجرکاری با نقوش اسلیمي و هندسي از
تزيینات غالب در اين دسته از بناهاست .بیشتر تزيینات منطبق با تزيینات دورة قاجاريه است.

سبک معماری سنتي ايران است که در آن سلسلهمراتب فضايي و حفظ محرمیت و تفکیک
بیرون و درون را لحاظ کردهاند .تاريخچۀ دقیق بنای قلعهها نامعلوم است ،برخي از آنها در
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ورودی اين بناها همگي دارای فضاهای مشابهي از قبیل پیشطاق ،سکو ،درگاه و هشتي
هستند .نحوة ورود به داخل بنا از طريق اين نوع ورودیها بهصورت غیرمستقیم بوده که مشابه
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طول زمان ،چندينبار مرمت و استفادة مجدد شدهاند (مانند قلعۀ میهملۀ علیا ،میهملۀ سفال ،لک
و حسن ابدال)؛ اما در مجموع ،به لحاظ زمان ساخت و مرمت ،تاريخي از اوايل دورة قاجار تا
دورة پهلوی اول را دربر ميگیرند .با اين حال ،در برخي از آنها سکونت تا اواخر پهلوی دوم
و در برخي نیز تا به امروز ادامه دارد.
پینوشتها
 .1رک :ابن ابي الحديد.239 /8 .

2. Meyhamle-Olyâ
 .3اين قلعه در عرض جغرافیايي  35درجه 6 ،دقیقه و  50ثانیۀ شمالي و طول جغرافیايي  48درجه 18
دقیقه و  55ثانیۀ شرقي ،در ارتفاع  2010متر از سطح دريا قرار دارد.
4. MMMMMMMM-MMMMM.
 .5اين قلعه بین  35درجه و  5دقیقه و  58ثانیه عرض جغرافیايي و در  48درجه و  18دقیقه و  23ثانیۀ
طول جغرافیايي ،در ارتفاع  1975متری از سطح دريا قرار گرفته است.
6. MMM
 .7اين قلعه در عرض جغرافیايي  35درجه و  4دقیقه و  26ثانیۀ شمالي و طول جغرافیايي  48درجه و
 18دقیقه و  34ثانیۀ شرقي ،در ارتفاع  1947متری از سطح دريا قرار گرفته است.
8. Parlook
 .9اين قلعه بین عرض جغرافیايي  35درجه و  3دقیقه و  59ثانیۀ شمالي و در طول جغرافیايي 48
درجه و  14دقیقه و  46ثانیۀ شرقي و در ارتفاع  1932متری از سطح دريا قرار گرفته است.
10. Hasan abdâl
 .11اين قلعه در عرض جغرافیايي  35درجه 07 ،دقیقه و  29ثانیۀ شمالي و طول جغرافیايي  48درجه،
 11دقیقه و  26ثانیۀ شرقي ،در ارتفاع  2108متری از سطح دريا قرار دارد.
12. MMMMMMMM-MMMM

 27دقیقه و  8ثانیۀ شرقي ،در ارتفاع  1729متری از سطح دريا قرار دارد.
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 .13قلعۀ سلیمانآباد در طول جغرافیايي  48درجه 31 ،دقیقه و  49ثانیۀ شرقي و عرض جغرافیايي 34
درجه 59 ،دقیقه و  17ثانیۀ شمالي ،در ارتفاع  1693متری از سطح دريا قرار گرفته است.
14. khoshâb-Soflâ
 .15اين قلعه در عرض جغرافیايي  35درجه 00 ،دقیقه و  59ثانیۀ شمالي و در طول جغرافیايي 48
درجه 21 ،دقیقه و  79ثانیۀ شرقي ،در ارتفاع  1803متری از سطح دريا قرار گرفته است.
16.Yekn-âbâd
 .17بنای قلعه در عرض جغرافیايي  34درجه 52 ،ثانیه و  36درجۀ شمالي و طول جغرافیايي  48درجه،
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منابع
ـ آژنگ ،نصراهلل (« .)1389همدان در دوران حکومت قاجاريه» .فرهنگ مردم .ش  35و .36
صص  86ـ .111
ـ ابن اثیر ،عزالدين ( .)1374تاريخ کامل .ترجمۀ محمدحسین روحاني .ج  .2تهران :اساطیر.
ـ ابن العبری ،گرکوريوس ابوالفرج بن اهرون ( .)1375تاريخ مختصرالدول .ترجمۀ عبدالمحمد
آيتي .تهران :علمي و فرهنگي.
ـ ابن فوطي ،ابوالفضل کمالالدين عبدالرزاق (1407ق) .الحوادث الجامعه و التجارب النافعه
فيالمائه السابقه .ج  .8بیروت :لیدن.
ـ احمدزاده ،محمدامیر (« .)1391بسترهای تحديد و توسعۀ امنیت اجتماعي در ايران عصر

قاجاريه (بسترهای تحديد و توسعۀ امنیت اجتماعي در ايران عصر قاجاريه) .مطالعات
تاريخ اجتماعي .س  .1ش  .1صص  45ـ .74
ـ اذکايي ،پرويز ( .)1380همداننامه ـ بیست گفتار دربارة مادستان .همدان :مادستان.
ـ اعتمادالسلطنه ،محمدحسنخان ( .)1368مراهالبلدان .بهکوشش و اهتمام عبدالحسین نوائي و
میرهاشم محدث .ج  .1تهران :دانشگاه تهران.
ـ بدلیسي ،شرفخان بن شمسالدين ( .)1377شرفنامه تاريخ مفصل کردستان .به اهتمام و
کوشش والديمیر ولییامینوف زرنوف .ترجمۀ محمد عباسي .ج  .2تهران :اساطیر.

ـ بلمکي ،بهزاد و عباس مترجم ( .)1388گزارش مقدماتي بررسي و شناسايي باستانشناختي
شهرستان بهار .همدان :سازمان میراث فرهنگي استان همدان (منتشرنشده)
ـ جويني ،عطاملک بن محمد ( .)1382تاريخ جهانگشای جويني .ج  .3تهران :دنیای کتاب.
ـ راوندی ،محمد بن علي ( .)1385راحۀ الصدور و آيهالسرور .بهکوشش و اهتمام محمد اقبال.
تهران :اساطیر.
ـ زارعي ،محمدابراهیم و يداهلل حیدری (« .)1393اهمیت قلعهها و استحکامات دورة قاجارِ

تهران :دايرة جغرافیايي ارتش.
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منطقۀ شهداد در برقراری امنیتِ اجتماعي حاشیۀ غربي کوير لوت» ،پژوهشهای
باستانشناسي ايران .ش  .6د  .4صص  195ـ .211
ـ رزمآرا ،حسینعلي ( .)1355فرهنگ جغرافیايي ايران (آبادیها) استان پنجم (کردستان) .ج .5
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ـ رضائي ،مصطفي ( .)1392گزارش باستانشناختي قالع و استحکامات دفاعي شهرستان بهار.
همدان :دانشگاه بوعلي سینا (منتشرنشده).
ـ سازمان جغرافیايي نیروهای مسلح ( .)1376فرهنگ جغرافیايي آبادیهای کشور جمهوری
اسالمي ايران ـ فرهنگ جغرافیايي همدان .ج  .47تهران :سازمان جغرافیايي نیروهای مسلح.

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ( .)1380فرهنگ جغرافیايي شهرستانهای کشور
(شهرستان همدان) .تهران :سازمان جغرافیايي نیروهای مسلح.
ـ سنندجي ،میرزا شکراهلل بن عبداهلل ( .)1375تحفۀ ناصری در تاريخ و جغرافیای کردستان .به-
کوشش حشمتاهلل طبیعي .تهران :امیرکبیر.
ـ سهیلي ،جمالالدين و همکاران (« .)1394الگوهای طراحي معماری قلعههای استان ايالم در
دورة قاجار با تأکید بر الگوهای رفتاری» .مطالعات شهر ايراني ـ اسالمي .ش  .21صص
 31ـ .45
ـ شعباني ،محمد ( .)1394بررسي و تحلیل باستانشناختي محوطههای استقراری بخش مرکزی
شهرستان همدان از آغاز دورة اسالمي تا پايان دورة صفوی .پاياننامۀ کارشناسي ارشد.
همدان :دانشگاه بوعلي سینا.
ـ محمدی ،مريم و محمد شعباني (« .)1395معرفي و تحلیل سفالهای دوران اسالمي محوطۀ
زينوآباد ـ بهار ،همدان» .پژوهشهای باستانشناسي .ش  .11د  .6صص  135ـ .150
ـ محمدی ،مريم و مصطفي رضائي (« .)1399مطالعۀ تاريخي و باستانشناسي محوطۀ اسالمي
انداجین» .مطالعات باستانشناسي .ش  .1د  .12صص  139ـ .159
ـ شهاوری شیرازی ،عبدالکريم بن عليرضا ( .)1365تاريخ زنديه ـ جانشیان کريمخان زند.
ترجمۀ آلماني ،ارنست بئید .ترجمۀ فارسي ،غالمرضا ورهرام .تهران :گستره.
ـ شیرواني ،زين العابدين بن اسکندر ( ،)1389بستان السیاحه ـ سیاحت نامه .بهکوشش و
اهتمام منیژه محمودی .تهران :حقیقت.
ـ غفاری کاشاني ،ابوالحسن ( .)1369گلشن مراد .بهکوشش و اهتمام غالمرضا طباطبائي .تهران:
مجد.

تهران :علمي و فرهنگي.
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ـ گروسین ،هادی ( .)1384زَراَومَند ـ درياچۀ باستاني همدان .همدان :سپهر دانش.
ـ لسترنج ،گي ( .)1377جغرافیای تاريخي سرزمینهای خالفت شرقي .ترجمۀ محمود عرفان.
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ـ محمدیفر ،يعقوب و عباس مترجم ( .)1385گزارش فصل اول بررسي و شناسايي
باستانشناختي بخش مرکزی همدان .سازمان میراث فرهنگي استان همدان (منتشرنشده).
ـ مستوفي قزويني ،حمداهلل ( 1381الف) .نزههالقلوب .بهتصحیح و تدوين محمد دبیرسیاقي.
قزوين :حديث امروز.
ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ( 1381ب) .تاريخ گزيده .بهکوشش عبدالحسین نوائي.
تهران :امیرکبیر.
ـ مسکويه رازی ،ابوعلي ( ،)1369تجارباالمم .ترجمۀ ابوالقاسم امامي .ج  .1تهران :سروش.
ـ میرجعفری ،حسین ( .)1381تاريخ تحوالت سیاسي ،اجتماعي ،اقتصادی و فرهنگي ايران در
دورة تیموريان و ترکمانان .اصفهان :دانشگاه اصفهان و سمت.
ـ نظری ارشد ،رضا (« .)1391گزارش بررسي و شناسايي باستانشناختي تکمیلي شهرستانهای
همدان و تويسرکان» .آرشیو ادارة کل میراث فرهنگي ،صنايعدستي و گردشگری استان
همدان (منتشرنشده).

ـ وقايعنگار کردستاني ،علياکبر ( .)1384حديقۀ ناصريه در جغرافیا و تاريخ کردستان .به-
کوشش و اهتمام محمد رئوف توکلي .تهران :توکلي.

] [ Downloaded from jhs.modares.ac.ir on 2023-01-10

264

ــــــــــــــــــــــــــــ مريم محمدی و همکار...تحلیل باستانشناختي قالع اربابي شهرستان بهار

survey and Analysis of archaeological Manor ’s castles
Bahar county (province Hamadan)
Maryam Mohammadi1*, Mostafa Rezaei2
Received: 09/05/2019

Accepted: 21/04/2020

[ Downloaded from jhs.modares.ac.ir on 2023-01-10 ]

Abstarct
The Manor’s castles of Bahar County are among the plains castles that were
built during the late Islamic centuries (from the early Qajar period to the first
Pahlavi) due to the weakness of the central government and the resulting
conditions and also with the purpose of residence. And the residence of local
rulers and their entourage has been established. In the construction of castles
in the region, like all plains in the plains, natural hills and heights have been
considered for the nobility of the surrounding areas and better defense
power. One of the main features of the master castles under study is the
different use of the tower structure in the castle building, which over time
have had different functions such as habitation and surveillance. The main
decorations of the studied castles in the lordship section, especially in the
capitals and pedestals of the porch columns, as well as in the design of the
plasterwork inside the building, which have been executed with various plant
motifs in the form of Islamic and Khatai designs. These buildings, which
function as safe local government centers, have been noted in the past. In
this research, the mentioned castles are studied with the aim of examining
the architectural structures and decorations used in them, as well as
analyzing the obvious common features among them. Investigating the
reason for the formation of this group of buildings and their role in the
security of the region during the Qajar period is the most important issue that
must be answered during the present study. The present study has explained
the situation of this group of buildings with a "field-descriptive-analytical"
approach. The method of data collection in this study is based on library
studies and field surveys.
Keywords: Manor’s castles, architecture period Qajar, Bahar county
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