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چکیده

توجه به موقع ّيت جغرافيايي و
استان ايالم داراي آثار تاريخي فراواني است که قلعههای گونهای از این آثار است و با ّ
تنوع بيشتري و ويژگي هاي معماري خاصي برخوردارند .این مقاله به دنبال یافتن سبک غالب،
تاريخي اين منطقه از ّ
الگوهای ط ّراحی و شــاخصه هاي بارز مشترک بين قلعه هاي دورة قاجار در استان ايالم است .پرسش اصلی این است
که آیا مفاهیم اجتماعی -سیاسی ،فرهنگی و بومی در شکل گیری عملکردها و فضاها و روابطشان در قلعه ها مؤثر بوده
است یا خیر؟ بر این اساس به دنبال تحقیق و مطالعة سبک و شیوة زندگی مردم در آن زمان ،معماری بومی ،و شرایط
اجتماعی-سیاسی و فرهنگی آن دوران است .چارچوب نظري تحقيق بر ويژگي هاي ط ّراحي معماري مشترک قلعه ها
استوار اســت .روش تحقيق تاریخی -تفسیری است و روش استدالل ،اين پژوهش قياسي است .اطالعات به دو شیوة
اسنادي و کتابخانه ای گردآوری شده است .نتايج بهدست آمده حاکي از آن است که اين نوع بناها که در اقلیم های
متفاوتی و با شکل ظاهری نســبت ًا متفاوت بنا شده اند و کاربری تقریب ًا مشابهی داشته اند؛ الگوهاي مشترکی در ط ّراحی
آنها لحاظ شــده که تا حدود زیادی متأثر از الگوهای رفتاری گذشته بوده است .در این باره میتوان به الگوهای
ط ّراحی زیر اشاره کرد :نوع و سبک ورودی ها ،نوع پالن و روابط فضایی ،جا نمایی برخی فضاها از قبیل سرویسهای
بهداشتی و اتاق های شاه نشین و ،....تناسب فضاهای ساخته شده و فضاهای باز ،همخوانی و پیروی از سبک تزیینهای
دورة قاجار وکاربری قلعه ها که همه این بناها از نوع قلعه های دشتی با کاربری قلعه های داراالماره هستند.
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* ايــن مقالــه برگرفتــه از پايــان نامــه کارشناســي ارشــد معمــاري بــا عنــوان « مجموعــه بیــن المللــی فرهنگی-تجــاری ایــام بــا تأکیدبــر
فرهنــگ منطقــه ای و ملــی» اســت كــه توســط زينــب صالحــي بــه راهنمايــي دكتــر جمالالديــن ســهيلي و مشــاوره دکتــر مهنــاز محمــودي
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