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 آباداالفالک خرمبهسازی و حفاظت از بنای تاریخی قلعه فلک

 
 4سویل امانی، 3، مجید محمدیارلو*2، مهتاب اسالمی نسب1حاجی زادهکریم 

 (Karbastani@yahoo.com)شناسی دانشگاه محقق اردبیلی، ت علمی گروه باستانعضو هیا -1

 (mahtabeslami@ut.ac.ir)شناسی دانشگاه محقق اردبیلی و مدرس دانشگاه پیام نور واحد اردبیل دانشجوی دکتری باستان -2

 (majid.m.yarloo@gmail.comتهران مرکز )واحد اسالمی دانشگاه آزاد شناسی باستانآموخته کارشناسی ارشد دانش -3

 اردبیل 2ناحیه دبیر آموزش و پرورش  -4
 

 

  چكیده
. این بنا در ادوار مختلف تاریخی به دوره ساسانی منسوب استآباد االفالک واقع در مرکز شهر خرمتاریخ ساخت قلعه فلک

شناسی کاربرد شناسی و باستانمبه عنوان مقر حکومتی، خزائن سلطنتی، پادگان نظامی و سیاسی و همچنین موزه مرد

اوایل و اواسط دوران وران قاجار و پهلوی بیشترین مرمت بر روی آن انجام گردیده است. در متون کهن داشته و در د

در  تا چند سال پیش اکید فراوان شده است. قلعه مزبورهای دوره قاجار به اهمیت این دژ تسفرنامههمچنین و اسالمی 

گسسته  های مجاوررا از دست داده و ارتباط آن با بافت و عملکرد اولیه خود بود های بیگانه قرار گرفتهمحاصره کاربری

جهت آزادسازی حریم و بهسازی بنا و  ها، تالشه.ش 1332با تصویب قانون آزادسازی حریم قلعه در سال . شده بود

ک و االفالمقاله حاضر ضمن بررسی جغرافیایی و تاریخی قلعه فلکآغاز گردیده و تاکنون ادامه دارد.  آن محوطه اطراف

مطالعه معماری بنای آن، به راهکارهایی جهت حفاظت و بهسازی این اثر ارزشمند تاریخی جهت ابقاء آن در بافت و 

ت موقت ثبت جهانی قرار محیط شهری پرداخته و به ضرورت مرمت و حفاظت از آن تاکید شده است. این قلعه در فهرس

در زمینه توسعه پایدار شهری، به ثبت جهانی برسد. ه.ش  1369قرار است تا سال  هاریزیو بر اساس برنامه داشته

مرمت و بهسازی آثار تاریخی توجه فراوان  تاریخی شهرها، بایستی به حفاظت، عالوه بر حفظ و بازسازی بافت

های تاریخی و قدیمی شهرها حین توسعه شهری، خود نوعی نمود؛ چرا که حفاظت از آثار تاریخی و بافت

و همچنین نقشی که این  االفالک و حریم آنقلعه فلکاثر فرهنگی به دلیل ارزش تاریخی گردد. لقی میتوسعه پایدار ت

نیازمند توجه، حفاظت و  اثر مزبورآباد داشته، گیری شهر امروزی خرمقلعه در ارتباط با شهر باستانی شاپورخواست و شکل

 باشد.میبیش از پیش نگهداری 

 

 االفالک، مرمت، معماری، بنای تاریخی، بهسازی آثار تاریخی.قلعه فلک کلیدی: هایواژه

 

  مقدمه -1
ضرورت حفاظت، نگهداری، بهسازی و مرمت آثار تاریخی دارای اهمیت فراوان است. در همین راستا بایستی از تخریب      

بایستی به مباحث که  باارزشی هستندآثار فرهنگی قالع تاریخی از جمله هرگونه آثار و ابنیه تاریخی ارزشمند جلوگیری نمود. 

های تاریخی ایران در منطقه کوهستانی غرب کشور االفالک از جمله قلعهقلعه فلک حفاظت و بهسازی آنها توجه خاصی نمود.

 و مورد توجه گردشگران داخلی و خارجی قرار گرفته است. شده گرفته آباد در نظرکه به عنوان نماد شهر خرماست 

گیری شهر امروزی االفالک شکل گرفته است. پیش از شکلآباد در غرب و شمال غرب قلعه فلکشهر امروزی خرمهسته اولیه 

گیری عوامل متعددی در شکلآباد، شهری بنام شاپورخواست در جای آن قرار داشته که به دوره ساسانی منسوب است. خرم

های محیطی مناسب، واقع شدن در مسیر شریانشرایط زیست توان ازاند که از آن جمله میشهر شاپورخواست مؤثر بوده

توانسته در االفالک(، نام برد که همین عوامل نیز میامنیت آن را تأمین نماید )دژ فلکتوانسته ارتباطی و وجود دژی که می

حاظ موقعیت نظامی و االفالک بویژه از لآباد در شمال غرب آن نیز مؤثر بوده باشد. قلعه فلکگیری شهر جدید خرمشکل
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االفالک به عنوان آباد بوده است. قلعه فلکمگیری شهر شاپورخواست و شهر امروزی خرتدافعی یکی از عوامل مهم در شکل

آباد که در مجاورت غربی قلعه قرار دارند، در طول تاریخ ایفای مرکز اداری و حکومتی در کنار بازار و محالت قدیمی شهر خرم

آباد داشته، و همچنین به دلیل نقش فراوانی که این قلعه در ارتباط با شهر شاپورخواست و شهر امروزی خرم. نقش کرده است

 باشد. ارزش تاریخی و ارزش معماری خود بنا، نیازمند بهسازی و مرمت می
 

 پیشینه پژوهش -2
هایی را آغاز نمود و سپس موفق به انتشار یته.ش، حمید ایزدپناه با هدف معرفی آثار فرهنگی لرستان فعال 1331در دهه      

هایی سطحی از دره دهد. بررسیاختیار قرار می در مورد قلعه دو جلد کتاب گردید که همواره اطالعات اولیه و بنیادینی را در

ها و معرفی شناسی اداره کل میراث فرهنگی لرستان با هدف شناسایی سطحی و مقدماتی تپهآباد نیز توسط هیئت باستانخرم

مجلد به چاپ  2در  1336آباد انجام شد که در سال االفالک خرمآباد و به منظور شناخت بستر قلعه فلکغارهای دره خرم

شود. علی سجادی نیز در محوطه بیرونی و فضای داخلی رسید و اکنون در مرکز اسناد میراث فرهنگی لرستان نگهداری می

انجام گردیده، االفالک از مهمترین مطالعاتی که در زمینه قلعه فلک هایی نموده است.زنیهاالفالک اقدام به گمانقلعه فلک

 االفالک )دژ شاپورخواست(قلعه فلکیج مطالعات آنها در قالب کتابی با نام امطالعات علی سجادی و علیرضا فرزین بوده که نت

تاریخ و معماری دژ یدرضا دالوند کتاب ارزشمندی با نام ، حمناز آپس بوسیله سازمان میراث فرهنگی کشور به چاپ رسید. 
آباد در سده خرم منتشر نمود که بوسیله پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی به چاپ رسید. االفالک(شاپورخواست )قلعه فلک

از برخی بناهای  1633شناسان خارجی قرار گرفت. در این میان ولفرام کالیس در سالبیستم میالدی بیشتر مورد توجه باستان

شناسان خارجی مربوط به ادوار پیش از تاریخ و شهر باستانی های باستانبیشتر پژوهشآباد بازدید نمود. اسالمی خرم -مذهبی 

 شاپورخواست بوده است. 
 

 مالحظات جغرافیایی و تاریخی -3
، 1آباد مرکز استان لرستان واقع شده است )تصاویر ای باستانی و در مرکز شهر خرماالفالک بر بلندای تپهقلعه تاریخی فلک     

آباد، از غرب به خیابان دوازده برجی و از شمال به (. حریم این بنای باشکوه از سمت شرق و جنوب غربی به رودخانه خرم3و  2

ربی قلعه قرار گیری شهر امروزی در بخش غآباد و هسته اولیه شکلگردد. بافت قدیم خرماالفالک محدود میخیابان فلک

 اند. گرفته
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 [1] آباداالفالک در مرکز شهر خرم: موقعیت قلعه فلک1تصویر 

 

 
 [عكس از نگارندگان]االفالک : نمای قلعه فلک2تصویر 

 

        
 [2]: منظر هوایی قلعه 4و  3تصاویر 

 

ه آن به زمان شاپور اول ساسانی در قرن سوم از تاریخ ساخت بنا یا بانی آن، آگاهی دقیقی در دست نیست و بنای اولی     

-آباد مکانمیالدی نسبت داده شده؛ اما آنچه مسلم است، قلعه مزبور مرتبط با شهر باستانی شاپورخواست بوده که در جای خرم

افت . شهر شاپورخواست از شهرهای دوره ساسانی بوده که آثاری مرتبط با آن در جنوب و جنوب شرقی ب[3]یابی شده است 

آباد و نیز های سنگی و اشراف کامل آن بر دره تاریخی خرمآباد یافت شده است. احداث بنا بر فراز صخرهامروزی شهر خرم

آیند. از سوی دیگر نزدیکی بنا با های اصلی بنا به شمار میجاری شدن چشمه پر آب گلستان از دامنه شمالی تپه از ویژگی

اد و دیگر آثار دوران تاریخی و اسالمی مانند سنگ نبشته، مناره آجری، آسیاب گبری، پل آبغارهای پیش از تاریخ دره خرم

ت آثار ملی در فهرس 333باشد. این اثر به شماره شکسته و گرداب سنگی بیانگر پیوستگی تاریخی قلعه با آثار یاد شده می

. بنای فهرست موقت ثبت جهانی قرار گرفته استکشور به ثبت رسیده و پرونده آن جهت ثبت جهانی به یونسکو ارسال و در 

قلعه که امروزه تغییر کاربری داده و عملکرد اولیه خود را از دست داده، در ادوار مختلف تاریخی به عنوان مقر حکومتی با 

ز بافت که اای ترین نقشهکاربری نظامی و سیاسی و همچنین به عنوان خزینه حکومتی کاربرد فراوانی داشته است. قدیمی

برداران روسی تهیه شده است. این گروه ه.ق بوده که بوسیله نقشه 1231ال آباد در دست است، مربوط به ستاریخی شهر خرم

آباد اقدام کردند )نقشه عات شهرهای ایران و از جمله خرمبه سرپرستی سرهنگ چریکف برای مقاصد نظامی خود به ثبت اطال

ها، برج و ثبت اطالعات شهری از جمله دروازهبرداری و در مرحله بعد به بررسی خود را نقشه ا شهرهای مورد(. این گروه ابتد1
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ع ارزشمند برای مطالعه وضعیت پرداختند. امروزه این اطالعات یکی از مناباعی ساکنان آنها میبارو، بناها و حتی شرایط اجتم

 (.2االفالک با برج و باروهای آن بخوبی مشهود است )نقشه های ایران در دوره قاجار است. در نقشه مزبور، قلعه فلکشهر

 

                                      
 : موقعیت باروی دوازده برجی در اطراف2نقشه                               ه.ق     1221آباد به سال : نقشه ترسیمی شهر خرم1نقشه 

                                    [4]قلعه فلک االفالک در نقشه ترسیمی چریكف                                                    [4] وسیبرداران ربوسیله نقشه               

 

 

برج در اطراف قلعه است که امروزه از بین رفته و  12آنچه در این نقشه مورد توجه و دارای اهمیت است، وجود بارویی با      

یک برج آن باقی است. مجموعه قلعه به همراه باغ ارم اطراف آن و سایر بناهای حکومتی و دیوانخانه در دورن این بارو قرار  تنها

داشته و از فضای شهر جدا بوده است. مجموعه دیوانخانه و سربازخانه از جمله الحاقاتی است که در دوره قاجار در این مکان 

وران قاجار از قلعه، بقایای این بارو به همراه فضاهای حکومتی اطراف قلعه و باغ ارم بخوبی قابل اند. در تصاویر داحداث گردیده

برج اطراف قلعه به  12تعداد محوطه مزبور در دوره قاجار به عمارت گلستان مشهور بوده است. (. 11تا  3مشاهده است )تصاویر 

های شهری . در دوره پهلوی به دلیل توسعه شهری و تغییر در بافتبرج فلکی در ارتباط بوده است 12احتمال با علم نجوم و 

هم اکنون از این بارو نیز اثری برجای نمانده و کشی از بین رفت. ، حصار دوازده برجی در طی خیابانهمگام با تحوالت جهانی

مام در بخش غربی مجموعه قلعه، کشی تخریب گردیده و تنها نامی از آن بر روی خیابان ادر نتیجه خیاباندر روزگار پهلوی 

باقی مانده است. تاریخ دقیق ساخت باروی دوازده برجی نیز به درستی معلوم نیست اما آنچه مسلم است، این بارو تا دوره قاجار 

 (، باقی بوده است. 11ه.ق( نیز قابل مشاهده است )تصویر  1316همچنانکه در نقشه چریکف و عکس مورگان )

 

 
 ارم قلعه )گلستان ارم به دستور محمد علی میرزا : باغ 5تصویر 

 [2] ه.ق 1315 –دولتشاه حاکم لرستان ایجاد شد( 
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 [2] ه.ش و حصار اطراف آن 1225 به سال: دژ حكومتی 6تصویر 

 

 

          
 های ار و آثار یكی از برجقی قلعه، حص: نمای شر2های                   تصویر تی از ساختمان دیوانخانه و کنگره: قسم2تصویر 

 [5] ه.ش 1312آن در سال                                                     [5] ه.ش 1315حصار دوازده برجی سال            

 

                                  
 : بخشی از بناهای حكومتی درون 11تصویر                                                : موقعیت باروی دوازده برجی و بافت 9تصویر 

 [5] باروی دوازده برجی                                                                        [5]آباد قدیم خرم                 
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نویسان قرار گرفته توجه سیاحان و سفرنامه آباد به همراه قلعه تاریخی آن در دوران قاجار و پهلوی بسیار موردشهر خرم     

 (.12و  11و تصاویری از آن بوسیله سیاحان ترسیم شده است )تصاویر  [9]

 

 
 [2]آباد و قلعه آن ترسیم شده توسط دمرگان : خرم11تصویر 

 

 
 [8]م. 1241ه.ق/  1261آباد ترسیم بارون دوبد در سال: نمایی از شهر خرم12تصویر 

 

 االفالک در مدارک و متون تاریخیقلعه فلک -4

از رونق و اعتبار شهر شاپورخواست و دژ آن در زمان ساسانی اطالعی نداریم ولی کیفیت آثار بجا مانده از آن و ذکر نام آن      

باشد. با وجود اینکه در بسیاری از متون کهن، خود نشانه بزرگی و اهمیت آن در دوران ساسانی و اوایل اسالمی می

ه.ق( در زمان  396 -413ه.ق ) 4پورخواست در دو قرن اولیه اسالمی چندان اهمیت و رونقی نداشته، اما این شهر در قرن شا

حتی پناهنده شدن بسیاری از شاهزادگان بویه و یابد. شود، توسعه و اوج میحکومت بدربن حسنویه چون مقر حکومت واقع می

نشانه اهمیت  [11]و  [6]نگهداری اموال و خزائن سلطنتی بدر در قلعه شاپورخواست وزرا به دربار بدر در این شهر و همچنین 

این توجه وافر بدر بن حسنویه به شاپورخواست باعث اهمیت آن و در نتیجه پررنگ شدن نام این  باشد.آن در این دوران می

 . [11] از این سده به بعد شد بویژهشهر و دژ آن در کتب جغرافیایی و تاریخی 
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اثیر به تحت تصرف ابن .[12] التواریخ و القصص استژ شاپورخواست نام برده شده، مجملترین کتابی که در آن از دقدیمی     

 ایو دینور و بروجرد و نهاوند و اسدآباد و قطعهقلمرو بدر، شاپورخواست : » کندشهر و قلعه شاپورخواست اشاره می بودن 1بَدر

 . [13]و  [6] «ها و والیت در این حدود بود در تصرف او بودچه قلعهاز اعمال اهواز بود و هر

الجبال کانت لبدربن  فی و خوزستان همدان بین حصینه قلعه سرماج»آورده:  ه.ق( 923) البلدانمعجمدر کتاب  یاقوت     

 نوشته سابورخواست عهقل نام خصوص در و «حسنویه الکردیه صاحب سابورخواست و هی من احسن قالعه و اشدها امتناعا

یاقوت در . [11]« دز بز اسم قلعه مدینه سابور خواست و منها اخذ فخرالملک ابو غالب اموال بدربن حسنویه المشهوره: »تاس

 . [14] «شاپورخواست شهر و دژ بنامی است در کوههای لر از همدان و خوزستان: » نویسدچنین می برگزیده مشترک

فوجی از عساکر : »... نویسدقلعه خرماباد ذکر کرده می اسکندر بیگ ترکمان نام این قلعه را بصورتمورخ دربار صفویه      

فیروزی مآثر که در رکاب نصرت انتساب حاضر بودند پای عزیمت در رکاب دولت آورده متوجه لرستان شدند چون توجه موکب 

جانب صدمره )صیمره( رفت. سرخیالن قبایل از او تخلف کرد به همایون به او رسید از خرماباد که مسکن او بود فرار نموده به 

االفالک  همانطور که ذکر گردید قلعه فلک. [13]...«  موکب همایون پیوسته و قلعه خرماباد به تصرف اولیای دولت قاهر درآمد

-رجی، کاخ اتابکان و قلعه فلکده بخواست، دز بز، قلعه خرمآباد، قلعه دوازهای دژ شاپورخواست یا سابردر متون کهن با نام

باشد، عنوانی است که در دوره قاجار االفالک که در لغت به معنی سپهر سپهران یا فلک نهم میاالفالک آورده شده است. فلک

 به این بنا اطالق گردیده و اکنون به همین نام مشهور است. 

 

 االفالکساختار معماری قلعه فلک -5
ای از عوامل مهمی خاکی قرار گرفته است. آب جاری در زیر بخش صخره -ایای صخرهک بر روی تپهاالفالبنای قلعه فلک     

های ای و احاطه کامل آن بر محوطهبوده که در گذشته نیز جهت سکونت مورد توجه واقع بوده است. موقعیت خاص تپه صخره

رکزیت دره و تناسب شکل رودخانه در ارتباط با حریم تپه از شرایط ویژه توپوگرافی تپه، از لحاظ قرارگیری در م ویژهاطراف، ب

های مختلف محیط مناسبی را جهت استقرار در این محل فراهم کرده است. تپه مزبور طبق اند که در دورهعوامل مهمی بوده

-عمال بوده است. دادههای بدست آمده، از دوران پیش از تاریخ تا دوران اسالمی مورد استشناختی و تکه سفالشواهد باستان

شناختی قلعه هنوز های تاریخی و منابع مکتوب نیز به موقعیت ممتاز منطقه اشاره دارند، ضمن اینکه شواهد معماری و باستان

 .[13]ای مورد مطالعه و بررسی قرار نگرفته است بصورت متقاعد کننده

ر گوناگون بدان افزوده شده، بیشترین این تحوالت مربوط به دوره معماری کنونی بنا بیانگر الحاقات فراوانی است که در ادوا     

باشد. بر اساس مدارک تصویری تا حدود یکصد سال پیش بارویی دوازده برجی در پیرامون بنای فعلی وجود صفویه تا قاجار می

وسعت تقریبی بنای قلعه  (.13داشته، که اکنون آثار یک برج از آن در محوطه شمال غربی قلعه قابل مشاهده است )تصویر 

(. ارتفاع بلندترین دیوار تا سطح تپه 14و تصویر  3باشد )نقشه جان پناه می 311برج، دو صحن و  3متر مربع، شامل  3311

ت شمال و در بدنه برج جنوب غربی متر و مصالح آن از سنگ، آجر، خشت و مالت گچ و آهک است. ورودی بنا به سم 23

 گردد. تعبیه شده که پس از گذر از راهرو ورودی به حیاط اول وصل می

                                                 
 . [19]ه.ق بر قسمتی از لرستان حکومت می کرد  319ه نیمه دوم سده چهارم ه.ق تا سال بدر بن حسنویه از حکام کرد ک -1 
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 [2] : بقایای برج خشتی13تصویر 

 

 
 [2] : پرسپكتیو برشی، دید از جنوب غربی3نقشه 

 

 
 های قلعه )عكس از نگارندگان(: جان پناه14تصویر 
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 حیاط اول -5-1

متر است. پیرامون آن از چهار برج تشکیل شده که  31×3/22جنوبی طراحی شده،  -د این حیاط که در جهت شمالیابعا     

دو برج آن در شمال و شمال غربی و دو برج دیگر در جنوب و جنوب غربی قرار دارد. بر اساس شواهد موجود، حمام قلعه در 

ه است. این حمام تا اواخر دوره قاجاریه قابل استفاده بوده و اکنون ضلع شمالی حیاط اول و در نزدیکی چاه قلعه قرار داشت

های زیرزمینی قابل مشاهده است. در شمال شرقی حیاط اول بری و کانالهای آهکهای سفالی، نقشآثاری از آن نظیر تنبوشه

صخره به سرچشمه گلستان راه یافته نمای بلند، چاه آب قلعه قرار دارد. عمق این چاه که بیشتر آن با برش و در پشت یک طاق

 برداری است. شده و اکنون نیز قابل بهرهمتر است. در گذشته آب مورد نیاز ساکنین دژ از همین چاه تامین می 41نزدیک به 

 

 حیاط دوم -5-2

-تشکیل میمتر است و همانند حیاط اول از جهار برج  26×21غربی طراحی شده،  -ابعاد این حیاط که در جهت شرقی     

اند گردد. در چهار جهت این حیاط تاالرهای بزرگی قرار دارد که به یکدیگر راه دارند و اکنون به موزه تغییر کاربری یافته

(. از نکات قابل تامل در معماری بنا، وجود گریزگاه مخفی در ضلع جنوبی و فضاهای زیرزمینی در ضلع شمال و 13)تصویر 

 باشد. شرق آن می

های باشد که مرمت و بازسازی شده و به موزههایی میهای هاللی و طاققلعه، متشکل از راهروهایی با سقفهای داخلی فضا     

هایی جهت معرفی فرهنگ، آداب و شناسی ماکت(. در موزه مردم16تا  19اند )تصاویر شناسی تبدیل شدهشناسی و باستانمردم

های لرستان و آثار فلزی غار کلماکره شناسی آثار مفرغی معروف به مفرغباستان زهرسوم و صنایع دستی مردم لرستان و در مو

 اند. نزدیک شهر پلدختر و دیگر اشیا منقول مکشوفه از لرستان نگهداری و به معرض نمایش گذارده شده

 

 
 : حیاط دوم قلعه )عكس از نگارندگان(15تصویر 

 

             
 فضاهای داخلی قلعه: بخشی از 12و  16تصاویر 

 )عكس از نگارندگان(
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 شناسی )سمت چپ(شناسی )سمت راست( و باستان: موزه مردم19و  12تصاویر 

 )عكس از نگارندگان(

 

 هاکاربری-9
های بریهای گوناگونی داشته است. از جمله کارکه ذکر گردید، در ادوار مختلف تاریخی کاربری االفالک همانگونهقلعه فلک    

 باشند:قلعه به شرح زیر می

خزانه حکومتی خاندان بدر در قرن چهارم ه.ق: همانطور که در بخش متون تاریخی ذکر شد، قلعه مزبور محل  .1

 نگهداری اموال و خزائن سلطنتی در زمان حکومت بدر بوده است. 

های محلی ساکن لرستان که از جمله حکومتمقر حکومتی اتابکان و والیان در دوره صفویه تا قاجار: اتابکان و والیان  .2

 نمودند.  االفالک به عنوان مقر حکومتی استفاده میاند، از دوره صفوی تا قاجار از قلعه فلکدر غرب کشور بوده

پادگان نظامی و زندان سیاسی در دوره پهلوی اول و دوم: در دوره پهلوی، به دلیل موقعیت نظامی ویژه قلعه، این  .3

 زندان سیاسی کاربرد داشته است.پادگان نظامی، انبار مهمات و ان محل به عنو

های شناسی )مفرغشناسی و باستانبه موزه مردم 1334ق واگذار و در از ارتش به فرهنگ و هنر ساب 1346در سال  .4

شناسی، شناسی، مردمهای باستانلرستان( تبدیل شد. در سالیان اخیر با مرمت نمای بیرونی و داخل قلعه، موزه

اندازی و هر ساله پذیرای آزمایشگاه مرمت اشیا، مرکز فروش تولیدات فرهنگی و چایخانه سنتی در این مجموعه راه

شناسی در شناسی و مردمهای باستاناندازی موزهباشد. به دلیل راهانبوهی از بازدیدکنندگان داخلی و خارجی می

گیرد که بدین منظور با مشارکت اداره وجه بازدیدکنندگان قرار میراهروهای قلعه، معماری خود قلعه کمتر مورد ت

ها تدارک دیده شده تا بدین وسیله، خود بنای هایی جهت انتقال موزهکل میراث فرهنگی استان لرستان، ساختمان

 قلعه و معماری آن بیشتر مورد توجه قرار گیرد. 

 

 ضرورت حفاظت از آناالفالک و اهمیت و بهسازی اثر تاریخی قلعه فلک -2
توان در آنها تغییر کاربری های تاریخی، مدارس باارزش و ... به منظور حفظ و احیا آنها میهای تاریخی مانند خانهدر ابنیه     

 درون فضای قلعه نیز، تا به. [13]ایجاد نموده و با تبدیل آنها به موزه و یا فضاهای دیگر موجب بقا آنها در محیط شهری گردید 

سبب عدم توجه به معماری خود قلعه بوسیله بازدیدکنندگان ایم که این امر نه تنها ای بودههای موزهامروز شاهد کاربری

راهروهای قلعه در معرض آسیب و تهدید ای و اخالل در تردد بازدیدکنندگان، های موزهگردیده، به دلیل فشار ناشی از ویترین

ساختمانهایی که مورد استعمال دانشگاه، اداره کل میراث فرهنگی و همچنین ارتش و  ،قلعه باشند. با این وجود در اطرافمی

جهت ایجاد موزه و انتقال سایر ساختمانهای پابرجا توان از و میاند؛ وجود داشته که برخی از آنها امروزه تخریب شدهسپاه بوده 

 استفاده نمود.  آنهااشیا از داخل فضای قلعه به دورن 
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االفالک بوده و به دلیل اهمیت تاریخی و آباد، قلعه فلکاز آنجا که چشمگیرترین اثر تاریخی و گردشگری درون شهر خرم     

آباد دوره ساسانی و دوران توان به اطالعاتی در زمینه خرمشناسی این مجموعه ارزشمند که با مطالعه بیشتر آن میباستان

فصل اول مرمت قلعه  1336 در نیمه ابتدایی سالبهسازی آن ضرورت فراوانی دارد. اسالمی دست یافت، مرمت و نگهداری و 

استان  میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اداره کل االفالک با هدف حفاظت و مرمت این اثر باستانی از طرففلک

سانتیمتر، بندکشی و  9تراشیده شده به ضخامت  سنگ با حیاط روهای کفبه اتمام رسید. در این طرح مرمت آب لرستان

رودی و پنجره های و در های قلعه و همچنین مرمت مهارهای تخریب شده و قوس طاق، دوباره چینی کنگرهآجرها تعویض

ها جهت ریزیاالفالک موضوعی است که همچنان مورد توجه بوده و برنامهبحث آزاد سازی حریم قلعه فلک. قلعه به اتمام رسید

-آزادسازی کامل حریم قلعه بوسیله اداره کل میراث فرهنگی و استانداری استان لرستان در حال انجام است. حریم قلعه فلک

های دانشگاه هایی با مالکیت خصوصی و دولتی و همچنین بوسیله ارتش و سپاه و ساختمانختمانها و سااالفالک بوسیله مغازه

هایی از ها بوسیله ادارات و نهادها، قسمتهای خصوصی و مغازههایی از ساختمانلرستان احاطه شده بود. با خریداری بخش

م، نمای این اثر تاریخی ارزشمند در بافت شهری جلوه حریم قلعه آزاد و با دیوارکشی اطراف آن عالوه بر محافظت از حری

آباد و انتقال اداره کل میراث فرهنگی (. همچنین با انتقال دانشگاه لرستان به خارج از شهر خرم21و  21بهتری یافت )تصاویر 

زی حریم قلعه و تملک آن ها جهت ادامه آزادساآباد، ساختمانهای اطراف قلعه آزاد شده و کماکان تالشبه منطقه دیگر در خرم

ادامه دارد که تنها بخش پادگان امام حسین )ع( و مهمانسرای ارتش جمهوری اسالمی باقی مانده است. اما متاسفانه در ادامه 

گردد، از میان رفته و به کمپ و پارکینگ مسافران و این روند، فضای سبز بکر اطراف قلعه که چیدمان آن به دوره قاجار بازمی

زدگی و رانش دیوارها خوردگی، نمرسد. همچنین این بنا به دلیل ترکران تبدیل گشته که چندان خوشایند به نظر نمیگردشگ

توان مرمت نادرست و غیراصولی دانست؛ به همین جهت، تالش برای در خطر نابودی است که از جمله دالیل آن را می

ها در های جنوبی قلعه که نسبت به سایر بخشگردد. بویژه بخشمیبخشی این اثر ارزشمند بیش از پیش پیشنهاد استحکام

گردد بجای تخریب های مرمت بنا، در ادامه روند آزادسازی حریم قلعه، پیشنهاد میمعرض آسیب بیشتر است. عالوه بر برنامه

جاد موزه استفاده گردیده و هایی همچون ایبناهای اطراف، این بناها که برخی خود دارای قدمت هستند، حفظ و جهت کاربری

 گردشگری تبدیل گردد.  -به یک سایت فرهنگی

      

 
 : محدوده اطراف قلعه )ضلع غربی( پیش از آزادسازی حریم بوسیله اداره کل میراث فرهنگی21تصویر 

 )عكس از نگارندگان(

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B8%DB%B9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%8C_%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C_%D9%88_%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%B7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%B7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AC%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AC%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B1%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B1%D9%87
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 کل میراث فرهنگی : محدوده اطراف قلعه )ضلع غربی( پس از آزادسازی حریم بوسیله اداره21تصویر 

 )عكس از نگارندگان(

 

 گیرینتیجه -2
ضرورت حفاظت، نگهداری، بهسازی و مرمت آثار تاریخی دارای اهمیت فراوان است. در همین راستا بایستی از تخریب      

 هرگونه آثار و ابنیه تاریخی ارزشمند جلوگیری نمود. 

بازسازی بافت تاریخی شهرها، بایستی به حفاظت و مرمت و بهسازی آثار در زمینه توسعه پایدار شهری، عالوه بر حفظ و      

های تاریخی و قدیمی شهرها حین توسعه شهری، خود نوعی تاریخی توجه فراوان نمود؛ چرا که حفاظت از آثار تاریخی و بافت

این قلعه تاریخی و باستانی لرستان از  االفالک موجب شده کهانگیز قلعه فلکیی و معماری شگفتزیباگردد. توسعه پایدار تلقی می

 .سوی بسیاری از کارشناسان به عنوان یکی از شاهکارهای مهندسی و معماری دنیا لقب گیرد

 گردد:پیشنهادات زیر مطرح میاالفالک در طرح بهسازی و مرمت و حفاظت از اثر تاریخی قلعه فلک     

 اصالت و هویت مکان حفظ گردد. .1

غییری ایجاد نگردد. از جمله اصول مهم مرمت ابنیه تاریخی آن است که نباید چیزی به اصل بنا در اجزا و مصالح ت .2

افزوده و یا از آن کاسته شود. بنابراین بایستی با مطالعه دقیق و بررسی اسناد و مدارک مربوطه وضعیت ابتدایی بنا 

د. افزودن فضاهای اضافی و یا کاستن از های مرمتی ارائه و اجرا شون)پیش از مرمت( بررسی گردیده و سپس طرح

موجب از بین رفتن هویت بنا و معماری اصیل آن  آنها )بیش از آنچه در مطالعات و اسناد و مدارک وجود دارد(

خواهد شد. همچنین مناسب است در هنگام مرمت بنا از مصالح بومی، همساز، همگون و مشابه آن استفاده گردد تا با 

اهنگی الزم را داشته باشد. استفاده از مصالح جدید روح بنا را مخدوش و ممکن است فرم و محیط اطراف خود هم

 شکل آن را تغییر دهد. 

مرمت بصورت اصولی و صحیح انجام گردد. رعایت مرمت اصولی و صحیح و اصول مرمت مبتنی بر مطالعات، الزم و  .3

های زودگذر اجتناب نموده و در صورت نیاز ظاهر ازیضروری است. بنابراین باید از هرگونه تعمیرات سطحی و زیباس

-های غیر اصولی و استفاده از افراد غیرکارشناس میو باطن بنا مورد مطالعه دقیق و مرمت صحیح قرار گیرد. مرمت

های ناخواسته بعدی باشد. بنابراین با حفظ وضع موجود بنا باید نسبت به مرمت و ها و تخریبتواند باعث خسارت

 ازی آن اقدام نمود.بهس

 باشد.بخش در مرمت الزم میهای مدون و منظم بازدید از بنا و رعایت اصول استحکامداشتن برنامه .4
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ها پناههای درون راهروهای قلعه و جانبه دالیل متعددی مانند زلزله و ... ممکن است نما و سیمای بنا و حتی طاق .3

 ت و بهسازی، دقیقا همان سیمای قبلی بنا حفظ گردد.دچار آسیب شوند که بایستی در طول مراحل مرم

در طی روند بهسازی و آزادسازی حریم قلعه، نقاطی که امروزه جهت اسکان گردشگران و ایجاد کمپ و پارکینگ در  .9

 محوطه اطراف قلعه در نظر گرفته شده، به مکانی دورتر از قلعه انتقال یابند.

های مدونی جهت مرمت و نقاط در معرض آسیب این بنا بوده که برنامه ترینگانه قلعه از جمله مهم 3های برج .3

-جلوگیری از ریزش آنها بخصوص در محل تالقی با تپه بایستی در نظر گرفته شوند. همچنین پی بنا جهت استحکام

 ها مورد توجه قرار گیرد. بخشی در برنامه

شناسی موجود در قلعه موجبات فشار بر خود بنای قلعه انشناسی و باستهای مردمهای مربوط به موزهاشیاء و ویترین .3

 اند که بایستی به مکان دیگری منتقل گردند. را فراهم نموده

ریزی آباد واقع شده، بایستی طرح بهسازی محوطه اطراف قلعه طوری برنامهاز آنجا که قلعه در نزدیکی بازار خرم .6

 و موجبات برقراری نظم در آن فراهم گردد. گردد که امکان تردد مناسب در محدوده را داشته 

های گردشگری در جهان امید است با مرمت، بهسازی و حفاظت از این بنای ارزشمند تاریخی، این مکان به یکی از قطب 

 تبدیل گردد. 
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