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چكيده
اجتماعي ابعاد در نوسازي منظور به عمراني هايطرح ايجاد در جديدي دورةدوره رضاشاه 

در عمراني هايبرنامه اين از بود. يكي نلرستا از جملهكشور،  مختلف مناطق در اقتصادي و
در تسـريع  ارتش به منظور بود. فرماندهان متفاوت هاييانگيزه با هاييقلعه احداث لرستان،
ـ  مرمت يا احداثجا  متعددي را در آن هايقلعه لرستان، بر تسلط و نظامي عمليات د.نمودن

دوره درآن  كاركردهـاي  و لرسـتان  در سـازي قلعـه  ،تحليلـي  -  توصـيفي  شيوه با مقاله اين
هـاي دهد كه در ايـن دوره قلعـه   نتايج تحقيق نشان ميد. دهمي قرار بررسي مورد رضاشاه
نظامي، رعيتي و غيردولتي در مناطق مختلف لرستان مرمت و احـداث در سه گروهزيادي 

شدند كه كاركردهاي متعدد اداري، نظامي، اجتماعي، امنيتي در زمينه نظـارت بـر فعاليـت
امي، زنـداني نمـودنمخالفان و شورشيان احتمـالي، نگهـداري مهمـات و تجهيـزات نظـ     

قاپوي ايالت و عشاير داشتند. تجمع نظاميان، استقرار ادارات دولتي و تخته مجرمان،
.سازي قلعه ،قالع اول، پهلوي عشاير، و ايالت لرستان،: ها ه كليدواژ

. مقدمه1
هـا لرستان همواره يكي از مناطق مهم و استراتژيك در غرب ايران بوده است. ساختن قلعـه 

باني در محورهاي ارتباطي ايـن هاي ديده ها و همچنين احداث برج هاي كاروان در مسير راه
هـاي حكومـت ايالت گوياي آن اين كه از ديرباز، تأمين امنيت اين منطقه، يكـي از دغدغـه  

تا برآمدن رضاخان، بـهدر اواخر حكومت قاجارها، از انقالب مشروطه  است.مركزي بوده 
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داليل مختلف، اوضاع امنيتي مناطق مختلف كشور از جمله لرستان مختـل شـد چنانكـه در    
ساله، به واسطة فقدان نظارت عمال دولتـي و تحركـات لگـام گسـيخته      20اين دورة تقريباً 
امي و غير نظامي) آسيب ديدند. با روي كـار آمـدن   هاي دولتي( اعم از نظ ايالت، اكثر سازه

رضاخان و تالش وي براي تمركز قدرت، ايجاد امنيت و تسرّي قدرت دولـت مركـزي در   
سراسر كشور، لرستان نيز مورد توجه قرار گرفت. با توجه به قرار گرفتن لرستان بـر محـور   

امنيـت منطقـه در   خوزسـتان، بـديهي اسـت كـه ايجـاد، حفـظ و تـداوم         -  ارتباطي تهران
اي داشـته   عمراني رضاشاه در راستاي نوسازي كشور اهميت ويـژه  -  هاي فرهنگي سياست

باشد. طبيعي است كه براي تأمين امنيت منطقه، ارتش از ابزارها و وسايل مختلف بـه ويـژه   
هـاي   استحكامات نظامي همچون برج، قلعه و جز آن استفاده كرده باشند. با توجه به ويژگي

ها و تأثير قاطع آن در پيشرويِ ارتش و همچنـين حفـظ دسـتاوردهاي نظـامي،      قلعه خاص
هاي ارتش قرار گرفت و  احداث قالع جديد و مرمت قالع كهن در لرستان، در رأس برنامه

هـا و   ي در خصوص سياستدر اين رهگذر قالع متعددي ساخته شد. تحقيقات قابل توجه
ره و ايجاد امنيت در لرستان نوشته شده است ولي مسأله دولت پهلوي اول در ادا كارهاي راه
سازي و اهميت آن در ايجاد امنيت، به صورت مستقل مورد پژوهش قرار نگرفته است.  قلعه

االفـالك و كـاربري آن در    ) فقط به احداث قلعه فلـك 112- 116: 1388حميدرضا دالوند (
ماني مورد مطالعه مطالب انـدكي  يك محدوده زماني گسترده پرداخته است و دربارة دورة ز

) هم در شـرح سياسـت عشـايري دولـت     346 - 352: 1388دارد. نفيسه واعظ شهرستاني (
هـاي رعيتـي بـه صـورت پراكنـده       ويژه قلعـه  سازي در لرستان به پهلوي اول، به مسأله قلعه

ـ    پرداخته است اما اين اقدام را در حاشيه ساير مباحث به راي ويژه انجام خـدمات عمرانـي ب
- 170: 1396نعمتي ( ـ  هاي نظامي سخني نگفته است. صالح عشاير قرار داده و درباره قلعه

) نيز ضمن تبيين پيامدهاي طرح اسكان عشاير بر حيات اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي 146
سـازي در   انـد و از تحليـل و تبيـين قلعـه     ها نموده لرستان، اشاراتي مختصر به ساخت قلعه

 تحليلـي ـ   توصـيفي اند. بنابراين مقاله حاضر بـا شـيوة    د آن غفلت ورزيدهلرستان و كاركر

هـا در لرسـتان چگونـه بـود و      درصدد ارائه پاسخ به اين پرسش اسـت كـه احـداث قلعـه    
  ها در عهد رضاشاه چه بود؟ هاي امنيتي دولت جهت استفاده از اين قلعه انگيزه
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  سازي در لرستان قبل از برآمدن رضاخان . قلعه2
هاي ايرانـي در   اي كهن دارد و دولت ساخت قلعه به عنوان يك سازه نظامي در ايران پيشينه

طول قرون متمادي جهت دفاع از تماميت ارضي و استقرار امنيت در مناطق مختلف تحـت  
اند. يكي از اين مناطق لرسـتان بـود كـه     هاي زيادي نموده سيطرة خود اقدام به احداث قلعه

بـه  بخشـيد.   هاي متعدد در آن را ضرورت مي رافيايي آن، احداث قلعهموقعيت و شرايط جغ
به فاصلة پنج فرسنگ (سي كيلومتر) هفت قلعه بين راه  عباس صفوي كه در عهد شاه طوري
هاي شهنشاه، چمشك، قلعه نصير و قلعه رزه ازجملة  آباد به دزفول ساخته شد كه قلعه خرم

گزاران قاجاري نيز در مرمت قالع قديم و احداث ). كار583ب:  1394آنها بودند (قاسمي، 
قالع جديد كوشا بودند؛ چنانكه محمدعلي ميرزا دولتشاه، حكمران لرستان و خوزستان، بـه  

السـلطان،   االفالك پرداخت و در آن ديوانخانه و سربازخانه بنـا نمـود (ظـل    تعمير قلعه فلك
ش. نيز اين قلعـه را مرمـت   1266- 1258هاي السلطان درسال ). مسعود ميرزا ظل281ّ: 1362

ها، عمارات ديواني، توپخانه و چاپارخانه را  فرنگي، برج كرد و عمارات جانبي همچون كاله
). 35- 36: 1395؛ جغرافيــاي لرســتان، 281: 1362الســلطان،  تعميــر يــا بــدان افــزود (ظــل

(ساكي، كوشا بود  ش.، در احداث قلعه در لرستان1266- 1262هاي  مظفرالملك هم در سال
هايي ديگـر در لرسـتان    نويسان نيز به وجود قلعه ). سفرنامه107: 1392؛ بازوند، 338: 1343

شـد   هـا اسـتفاده مـي    هـاي نظـامي از آن   اند كه به عنـوان پادگـان   دوره ناصري اشاره نموده
الدولـه آقارضـا (نـاظم خلـوت) بـه سـال        ) در دوره حكومـت ضـياء  66: 1379(چريكف، 

دزفول احداث شد، هفـت قلعـه    - آباد در فاصله بين خرم» سه ناصريشو«ش. كه راه 1268
خانـه،   خانه، تلگـراف  الملك مهندس طراحي شدند كه هر يك داراي پست توسط حاج نجم

). حتـي پـس از   3- 709/4ق: 1306الثـاني   جمـادي  20ابنيه و مساكن رعيتي بودند (ايـران،  
هـايي بـه    آباد، قلعه اه بروجرد به خرمانقالب مشروطيت، نيروهاي ژاندارمري نيز در مسير ر

عنوان پايگاه نظامي براي مقابله با ايالت و عشاير شورشي بنا نمودند كه يكي از آنهـا قلعـه   
اي در مسير عبور طوايف مختلف بيرانوند و باجولوند به سوي  شير بود كه بر روي تپه زاهد

  ). 79؛ 80: 1375گرمسير ساخته شد (ساكي، 
كردسـتان و   دن رضاشاه لرستان نيز مانند ديگـر منـاطق كشـور از جملـه    در آستانه برآم

سـوخت (فـوران،    ومرج مي عشاير بود و در آتش ناامني و هرج خوزستان در دست رؤساي
). با روي كـار آمـدن رضـاخان لرسـتان اهميتـي      62: 1382زاده معجزي،  ؛ والي298: 1390
ن منطقه اهدافي در ابعاد مختلف اقتصادي، العاده يافت زيرا وي از عمليات نظامي به اي فوق
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سياسي، اجتماعي و حتي فرهنگي داشت كه پژوهشگران پيشين در مقاالت خود بـه تبيـين   
) ضرورت ايجاد امنيت جهت نائل شدن 137 - 153: 1396اند (رحمتي، دالوند،  آنها پرداخته

اين منطقه كوهستاني  نمود كه فرماندهان نظامي استحكاماتي را در به اهداف فوق ايجاب مي
هاي رعيتي  هاي نظامي و قلعه ها كه در قالب قلعه الوصول احداث نمايند؛ اين سازه و صعب

قابل تفكيك هستند، در بيشتر مناطق لرستان ساخته شده و به انحاء مختلف مـورد اسـتفاده   
ين محلي هاي ديگري نيز قبل از برآمدن رضاخان توسط خوان قرار گرفتند. افزون بر آن قلعه

احداث شدند كه با استقرار پهلوي اول در لرستان، تصرف يا ضبط شده و در اختيار دولتيان 
جـا در   قرار گرفتند تا در راستاي اهداف امنيتي مورد استفاده واقع شوند كه ما آنها را در اين

رسـتان در  سازي در ل ايم. با توجه به آنچه گفته شد قلعه قرار داده» هاي غيردولتي قلعه«قالب 
  گيرد:  محورهاي زير مورد بررسي قرار مي

  
  هاي نظامي  . قلعه3

درصد بودجه كشور به  5/33با توجه به اهميت روزافزون ارتش براي رضاشاه و اختصاص 
امور نظامي در دوران پادشاهي وي، بخشي از اعتبارات فوق را وزارت جنـگ بـه احـداث    

؛ آرشـيو اسـناد و كتابخانـه ملـي غـرب      68: 1356هاي نظامي تخصيص داد (ايوانـف،   قلعه
، 1كه پس از صدور حكم قشـوني نمـره    ) به طوري91/ 280/ 103كشور/ همدان، سند ش 

هاي استحكامات نظامي به عهدة شعبة خدمات فني ارتـش قـرار گرفـت     تهيه و تنظيم نقشه
عمـران و   الملـك بـه رياسـت    يكم صـارم  ) به دنبال آن ستوان63تا:  (تاريخ ارتش نوين، بي

هـاي لرسـتان    ساختمان ارتش در لرستان منصوب شد و يكي از وظايف وي بازسازي قلعه
هـا، قلعـة    ). يكـي از ايـن قلعـه   56ب:  1373جهت امنيـت در منطقـه بـود (اميراحمـدي،     

سازي ايـن سـازه    آباد بود. آنچه نظاميان در آغاز ورودشان جهت آماده االفالك در خرم فلك
هاي قابل استفاده، سنگربندي و ايجاد اسـتحكامات نظـامي در آن    فت اتاقانجام دادند از نظا

) زيرا بدون شك اين قلعه در آستانه برآمـدن رضـاخان بـه    113: 1388فراتر نرفت (دالوند، 
ومرج در منطقه وضعيت مناسبي نداشـت ودر هنگـام ورود ارتـش بـه      خاطر ناامني و هرج

ش.  1307) تا اينكـه در سـال   13: 1379حمدي، لرستان، فقط ضلع غربي آن پابرجا بود (م
كه در خرداد همين سال كارگراني از همدان و بروجرد جهـت   مرمت اساسي شد؛ به طوري

آباد اعزام شدند (آرشيو اسناد و كتابخانه ملي غرب كشور/ همدان، سند  كار در قلعه به خرم
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زاران نظـامي سـعي   ). نظر به اهميت اين سازه براي دولـت جديـد، كـارگ   147/280/91ش 
  نمودند كه افراد غيربومي و ماهر را جهت كار در آن استخدام نمايند. 

آبـاد تشـكيل شـد و     ش. كميسيون ساختمان قلعه سپه در خـرم 1307در چهاردهم آبان 
ها، شيشـه،   هاي اتاق هاي مربوط به مصالح، درب دربارة پرداخت اعتبارات قلعه شامل هزينه

عماران و كارگران تصميماتي اتخاذ كردند (آرشيو اسناد و كتابخانه ها و هزينة م نقاشي درب
آبـان)   16). دو روز بعـد ( 62/282/91، 147/280/91ملي غرب كشور/ همـدان، سـند ش   

هايي كه در اين عمارت ساخته شده بودند، ششصـد نفـر    آباد آمد و در اتاق رضاشاه به خرم
رسد يكي از عوامل اهميت ويـژه   ه نظر مي). ب349الف:  1373پذيرايي شدند (اميراحمدي، 

گرايانه شاه و توجـه وي بـه مواريـث     هاي باستان دژ سپه در دوره رضاشاه، ناشي از انديشه
  كهن بود. 

هـا اهميـت بـه سـزايي داشـت؛ بـه        منطقه جايدر نيز همواره از نظر نظامي براي دولـت 
). 532تا:  شد، بود(ستوده، بي كه در دوره قاجاريه، در اين منطقه قلعة مظفريه احداث طوري

اي در اراضـي   در دوران رضاشاه بر اهميت نظامي اين منطقه افزوده شد تا جـايي كـه قلعـه   
؛ 268: 1320آرا،  وچهـار اتـاق احـداث شـد (رزم     اي مشتمل بر چهل خالصه اين منطقه قلعه

احداث ايـن  ). اسناد مربوط به  هزينه 240- 120- 99سازمان اسناد و كتابخانه ملي، سند ش 
ش. از سـوي  1307قلعه( شامل دستمزد كـارگران، خريـد مصـالح و ابـزار آالت) در سـال      

وزارت جنگ پرداخت گرديد (آرشيو اسناد و كتابخانه ملي غرب كشور/ همـدان، سـند ش   
 1373). رضاشاه در آبان همين سال از اين قلعه هم بازديد كرد (اميراحمـدي،  147/280/91

  ).352الف: 
از ديگر اسـتحكاماتي بـود كـه در     - آباد به بروجرد جاده خرم 25كيلومتر  –تان قلعة آبس

آبان  8ش. توسط وزارت جنگ و با همكاري وزارت ماليه بازسازي شد (ناهيد، 1307سال 
) يكصد كارگر با دستمزد روزي دو ريـال بـه مـدت ده روز مشـغول سـاخت      29/3: 1307

فراد  عـالوه بـر خريـد مصـالح  توسـط ارتـش       استحكامات آن بودند؛ هزينه دستمزد اين ا
). 40/280/91پرداخت شد (آرشيو اسناد و كتابخانه ملي غـرب كشـور/ همـدان، سـند ش     

رضاشاه درسفر خود، از اين قلعه نيز ديدن كرد و استحكامات آن را به دقـت بررسـي كـرد    
. قلعـة  ش1303هـاي يـاد شـده، در سـال      ). افزون بر قلعـه 243الف:  1373(امير احمدي، 

زاهدشير و قلعة ماسور نيز بازسازي شدند و قلعة گاليكـه در منطقـه چنـار در كنـار جـاده      
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؛ مصاحبه شفاهي با يداهللا 56ب:  1373آباد به پلدختر نيز احداث گرديد (امير احمدي،  خرم
  ). 14/6/96ستوده، در مورخه 

  
  هاي رعيتي . قلعه4

منحصر به استحكامات نظامي نبودند، بلكه در هايي كه در دورة رضاشاه احداث شدند  قلعه
باني با انگيزة  هاي نظامي با تعدادي اتاق و چهار برج ديده هايي به سبك قلعه اين دوره سازه

ش. با  1306هاي رعيتي معروفند. در سال  استقرار امنيت در لرستان ساخته شدند كه به قلعه
ئيس اداره راه لرسـتان و خوزسـتان،   تحقيقات رئيس ستاد ارتش، فرماندهي لشكر غرب و ر

(آرشـيو   خت، تعداد و ارتفاع آنها تهيـه شـد  هاي لرستان از نظر مكان سا نقشة احداث قلعه
هـايي در مسـير    ) و پـس از آن قلعـه  290000577سازمان اسناد و كتابخانه ملـي، سـند ش   

 پلـدختر آبـاد بـه    جـاده خـرم   53كيلـومتر   –هاي ارتباطي ساخته شد؛ قلعه چـم حيـدر    راه
كيلومتري جـاده   30كش در منطقه چگني، قلعه ويسيان (واقع در  هاي شوراب و ناوه قلعه  ـ

 40قالبي (واقع در   آباد به پلدختر)، قلعه كهيران (واقع در منطقه الوار گرمسيري) و قلعه خرم
ره راه هاي رعيتي بودند كه با نظارت ارتش و ادا آباد به پلدختر) از قلعه كيلومتري جاده خرم

؛ 12099/240بازسازي شدند (آرشيو اسناد و كتابخانه ملي غرب كشور/ همـدان، سـند ش   
) در نشريه اطالعات نيز به ساخت چندين قلعه در عهد رضاشـاه  269، 249: 1320آرا،  رزم

هاي رعيتـي   ). آنچه موضوع احداث قلعه651/2: 1307آذر  19اشاره شده است (اطالعات، 
كـه در   گري خودكامه در روند اجراي كار است به طـوري  نقش نظامي دهد را مهم جلوه مي

هزار تومان ديگر جهت  ش.، افزون بر صدهزار تومان اعتبار اوليه، مبلغ دويست1308تيرماه 
تومـان   1580هاي رعيتي تخصيص داده شد كه به دنبال آن در مهر همين سال  احداث قلعه

لرسـتان پرداخـت شـد ضـمن اينكـه مبلـغ        هاي فالحتي بـه منطقـه   به منظور ساخت قلعه
هزار تومان اعتباري كه از سال گذشته به عنوان ديون پرداخـت نشـده بـود در     وپنج دويست

و  25: 1308تير  18المتين،  جهت تكميل قالع لرستان تخصيص داده شد (حبل 1308سال 
زة دولـت از  تـرين انگيـ   رسد كه مهم ). به نظر مي40/26و  41: 1308مهر  2؛ همان، 24/24

هاي رعيتي در لرستان ايجاد امنيت در منطقه بود كـه در عهـد    تأمين و توزيع اعتبارات قلعه
  رو مختل شده بود.  رضاشاه به ويژه دهة نخست آن توسط ايالت شورشي و كوچ

رغـم پرداخـت اعتبـارات و نظـارت ارتشـيان جهـت احـداث         شايان ذكر است  كه به 
ها، به مرور زمان باعـث فرسـودگي و از    ها از اين سازه ل رعيتهاي رعيتي، عدم استقبا قلعه
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). كيـاني  240- 12099بين رفتن آنها شد (آرشيو سازمان اسـناد و كتابخانـه ملـي، سـند ش     
هاي ساختماني و عمراني، نظـارت و سركشـي بـه     استحكام بناها، سرعت در ساخت پروژه
هـاي معمـاري ايـران در     را از ويژگي گري هاي نظامي بناها و تأثيرات رواني ناشي از نگرش

) 117، 118: 1383داند كه پيش از آن در دوره قاجار سابقه نداشت (كياني،  عهد رضاشاه مي
رسد تمام خصايص ياد شده در مورد استحكامات نظـامي و رعيتـي بـه اسـتثناي      به نظر مي

را مسـتثني قـرار    االفـالك  ويژگي استحكام بناها در لرستان تحقق يافت زيرا اگر قلعة فلـك 
هايي كه در اين زمان توسط ارتشيان يا با نظارت آنها ساخته شـدند پـس از    دهيم اكثر قلعه

  چندي به دليل عدم استحكام كافي از بين رفتند. 
  

  هاي غيردولتي . قلعه5
هاي لرستان قبل از ورود ارتشيان به لرسـتان   تر گفته شد، تعدادي از قلعه گونه كه پيش همان

واقع در كيلـومتر   ـوانين لرستان احداث شدند. يكي از اين استحكامات، قلعة زاغه توسط خ
بود. زاغه به دليل واقع شدن بين دو گردنه توگه و رازان براي  - آباد به بروجرد جاده خرم 35

دولت پهلوي اهميت استراتژيكي داشت؛ زيرا از يك سو سكونتگاه طوايف باجولوند بود كه 
) بودند و از ديگر سو گذرگاه طوايف بيرانوند بـود  1/136: 1382(دالوند، همواره دولتخواه 

زيسـتند و مخـالف سياسـت     آباد و بروجـرد) شـمالي مـي    اي بين خرم كه در هروي (منطقه
رو استحكامات اين منطقه مورد توجه قرار گرفت تـا در   تمركزگرايي رضاشاه بودند. از اين

نمايند. قلعة زاغه در اواخر حكومت قاجـار توسـط    هاي رضاشاه ايفاي نقش راستاي انگيزه
اي در ضلع شمالي روستا با اسـتفاده   بر روي تپه - از خوانين تيرة جشنيان –خان دالوند  پاپي

از مصالحي چون گل، خشت، سنگ و چوب ساخته شد و داراي تعدادي اتاق با چهار برج 
توجـه نيروهـاي ژانـدارمري قـرار      باني بود. در آستانة برآمدن رضاخان اين قلعه مورد ديده

گرفت و با ورود قواي رضاخان به لرستان بر اهميت آن افزوده شد تا با استفادة نظامي از آن 
  ). 10/6/96امنيت در منطقه ايجاد شود (مصاحبه شفاهي با مظفر ساكي در مورخه 

فتنـد  گ دار و بـدون بـرج، قلعـه نيـز مـي      هاي حيـاط  شايان ذكر است در لرستان به خانه
هـا در روسـتاي رنگـرزان (واقـع در      كه امروزه نيز مرسوم است. يكي از اين نوع قلعه چنان

آباد به بروجرد) بود كه توسط يكي از خدايان محلي بـه نـام كدخـدا     جاده خرم 45كيلومتر 
قبـل از برآمـدن    –اي سـاخته شـد و بـا ورود نيروهـاي ژانـدارم       شير دالوند بر بـاالي تپـه  

تيار ژاندارمري قرار داده شد. با آمدن ارتش رضاشاه به لرستان، ايـن منـزل   در اخ - رضاخان
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شخصي مورد استفاده نظاميان قرار گرفت و نقش مهمي در ايجاد امنيت در منطقه هرو ايفـا  
  ). 18/6/96نمود (مصاحبه شفاهي با رحمت دالوند در مورخه 

ن و پسـرش  خـا  خـوانين غضـنفري (نظـر علـي     - شـهري در لرسـتان   –در كوهدشت 
محمدخان) دو قلعه در اواخر حكومـت قاجـار سـاختند؛ چـون آنهـا بـا ورود ارتـش         علي

رضاخاني به لرستان، در صف خادمان واقعي قرار گرفتند از طرف دولت جديد بـه عنـوان   
حاكم منطقه در قالع خويش ابقا شدند امـا چنـد سـال بعـد بـه دليـل عملكـرد نادرسـت         

ش. عليه سلطه ارتش 1306ن غضنفري (اميراعظم) در سال محمدخا فرماندهان نظامي، علي
بختـي و سـرهنگ بلـوچ در     قيام كرد و درنتيجة جنگي سخت از نيروهاي محمـدخان شـاه  

خورده، قلعه را به نيروهاي نظامي واگذار نمود (واليـزاده    دم كوهدشت شكست منطقه سرخ
هاي  بود به شيوة عمارت). اين قلعه كه به عمارت پارك معروف 201- 203: 1382معجزي، 

هاي ديگر فاقد بـرج نظـامي بـود (شـجره،      امروزي در دو طبقه ساخته شد و برخالف قلعه
آستان كوهدشت قرار  خان بود در منطقة پاي هم كه متعلق به نظرعلي» نظه«) قلعة 91: 1395

ق باني با ديوارهاي آجري بود كه در داخل هـم چنـدين اتـا    داشت و داراي چهار برج ديده
) اين قلعه نيز مانند قلعـة پـارك در خـدمت    220: 1320آرا،  ؛ رزم92: 1395داشت (همان، 

  اهداف امنيتي دولت پهلوي قرار گرفت.
از استحكامات غيردولتي ديگري كه در دوره پهلوي در لرستان مورد توجه قرار گرفت، 

از خـوانين   ـ  دخـان حسـنون   در منطقه الشتر بود؛ اين قلعه توسط صيدمهدي» مظفري«قلعة 
در عصر قاجار ساخته شد و تـا قبـل از ورود    - خان حسنوند معروف حسنوند و نوة خدايي

خان اميرمنظم (حاكم منطقه الشتر در اواخـر   نظاميان به لرستان در دست فرزند وي مهرعلي
). اما با دسـتگيري و اعـدام   14/6/96قاجار) بود (مصاحبه شفاهي با يداهللا ستوده در مورخه 

) 474: 1389زاده معجـزي،   توسط پهلوي اول، اين قلعه توسط ارتش ضبط شد (والـي  وي
ش. به جز قلعه مظفـري  1303سرهنگ گيگوي ارمني با دستگيري اميرمنظم در اواخر سال 

گاه شورشيان شـود، ويـران نمـود     اي را كه ممكن بود روزي مبدل به قلعه و كمين هر سازه
برخالف قلعه نظه به شكل چهارگوشه و نه مدور ساخته ) قلعة مظفري 22: 1364(استارك، 

) اگرچـه گزارشـي   28باني با تعداد زيادي اتاق بود (همان:  شده بود و داراي چند برج ديده
ها در دست نـداريم ولـي بـه نظـر      مبني بر تخصيص اعتبارات دولتي جهت تعمير اين قلعه

ه منظـور دسـتيابي بـه اهـداف     رسد كه دولت جديد جهت استفاده از اين استحكامات ب مي
  ها انجام داده است.  امنيتي خود، مرمتي هرچند جزئي در اين سازه
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  ها  هاي امنيتي قلعه . كاركرد6
هاي پهلوي جهت ايجاد امنيـت و افـزايش نظـارت بـر ايـالت و عشـاير        يكي از استراتژي

تـا    ش دهد؛ اين برنامهها را در مناطق مختلف اين ايالت افزاي عهلرستان، اين بود كه تعداد قل
بدانجا براي دولت جديد اهميت داشت كه در مجلس شوراي ملي نيز تصويب شد (مجـد،  

ها در اواخر حكومت قاجار درنتيجـة آشـفتگي    ). چون ابنيه دولتي و سربازخانه588: 1389
هـا بـه تـدريج بازسـازي شـده و مـورد        اوضاع لرستان تخريب شده بودند؛ تعدادي از قلعه

هـا يكسـان نبـوده و برحسـب شـرايط و       ه قرار گرفتند. موارد اسـتفاده از ايـن قلعـه   استفاد
  مقتضيات، اين سازه ها كاركردهاي متفاوتي همچون نظامي، اداري واجتماعي داشتند. 

  
  كاركرد پادگاني و نظامي 1.6

هـا   ها، ترديدي نيست كه مهمترين كاركرد ايـن سـازه   با توجه به مكان و شيوه ساخت قلعه
ني و نظامي بوده اسـت كـه   راي نيل به اهداف دولت مركزي در ايجاد امنيت، كاركرد پادگاب

  در محورهاي ذيل به آنها اشاره مي شود: به ترتيب

  نظارت بر فعاليت مخالفان و شورشيان احتمالي  1.1.6
ها، تمركز نيرو در آنها به منظـور دفـاع از منطقـه در     ترين انگيزة دولت از بازسازي قلعه مهم

سزايي داشت. در بهار  هنگامة انقالبات ايلي بود و در اين ميان قلعة فلك االفالك اهميت به
ش. با حملة ايالت و عشاير، استحكامات اين قلعه حتي با وجود داشتن توپخانـه در  1303

بختي و سرهنگ محتشمي  قرار گرفت و فرمانده پادگان آن، سرتيپ محمدخان شاهمحاصره 
) امـا  409: 1326؛ يكرنگيـان،  74: 1373بختي،  رو شدند (شاه با كمبود آذوقه و مهمات روبه

سنگربندي و استحكامات دفاعي اين قلعه باعث پايداري نظاميان درمقابل ايالت شورشي و 
اي بلند سـاخته شـده بـود، نـه تنهـا       ه اين قلعه در باالي تپهعدم سقوط شهر شد. از آنجا ك

  پذير نبود، بلكه ميزان تلفات نظاميان هم كم بود.  دسترسي به آن امكان
ش. ستوني از ارتـش متشـكل از گـردان پيـاده مخـتلط بروجـرد و يـك        1308در سال 

خان هوشمند مأمور  گروهان مسلسل از فوج مختلط گارد سپه به فرماندهي سرگرد مصطفي
) تـا در صـورت   279ب:  1373آباد و انتظامات شهر شدند (اميراحمـدي،   پادگان قلعه خرم

هرپرداخته و امنيت را در منطقـه ايجـاد نماينـد. از    بروز شورش عشاير نافرمان به دفاع از ش
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هاي آن به  ش. بازسازي شده بود، نظاميان با استقرار در برج1307آنجا كه اين قلعه در سال 
  گرفتند. عنوان پست امنيه به دقت تحريكات عشاير را زير نظر مي

االفالك  قلعه فلك هاي ديگر كه به عنوان پادگان مورد استفاده قرار گرفت و مانند از قلعه
يـك   1303كـه در شـورش    مكان تمركز نيروهاي ارتش بود، قلعه آبستان بـود، بـه طـوري   

گروهان و نيم پياده، نيم گروهان پنجاه تير ويك رسد سوار به دستور فرمانده تيپ لرسـتان،  
گـان  ). پاد45: 1373بختـي،   آباد شدند (شاه هاي بين راه تا خرم مأمور دفاع ازاين قلعه و برج

ش. موقعيت 1307اين قلعه كه در محل اسكان ايل سگوند قرار داشت، با بازسازي در سال 
هاي ساالنة ايالت را زير نظـر گرفتـه و در    هاي نظامي كوچ ممتازي يافت زيرا از طريق برج

  هاي احتمالي پايگاه مستحكمي براي دفاع در برابر عشاير شد.  شورش
ش.، قلعـة زاغـه نيـز كـاربري     1302آباد در آذر  خرم پس از استقرار نيروهاي نظامي در

كـه در بهـار    اي دفاعي مـورد توجـه قـرار گرفـت بـه طـوري       نظامي يافت و به عنوان سازه
اي در مغرب  گردنه–هاي آبستان وتگه  بختي، نظاميان مستقر در برج ش. به دستور شاه1303
رماندة نظامي، اين پادگان در هفـتم  لياقتي ف در اين قلعه متمركز شدند ولي به دليل بي ـ  زاغه

گارد سپه به همراه افسر آنها گروهبـان   2ش. سقوط كرد و پنج تن از گروهان 1303خرداد 
؛ سـتوده  175، 142خان پس از خلع سالح توسط ايالت و عشاير لخت شدند (همان:  يداهللا
 سـفيدان محلـي نظاميـان خلـع سـالح شـده توسـط سـواران         ) به گفتـة ريـش  129: 1388
در قلعه محاصره شده و به تحريك نورعلي ساكي،  - رئيس ايل پاپي –خان پاپي  قلي حسين

). از 10/6/96كدخداي روستا دست از مبارزه كشيدند (مصاحبه با مظفر سـاكي در مورخـه   
رو پادگان زاغه قادر به دفاع در برابر شورشيان نشد با اين حال در سـال بعـد همچنـان     اين

باني آن جهت نظارت بر عشاير استفاده  هاي ديده ي نظامي بود و از برجمحل استقرار نيروها
). 130: 1388ها جامه عمل پوشيد (ستوده،  شد و به انگيزة دفاعي دولت در برابر شورش مي

هاي آن قابل استفاده براي استراحت  ولي در نيمه دوم حكومت رضاشاه به دليل تخريب اتاق
آباد مجبور بودنـد   اي نظامي هنگام اعزام از بروجرد به خرمه كه هنگ سربازان نبود به طوري

هاي اهالي استفاده كننـد (مصـاحبه    شب هنگام به محض رسيدن به زاغه از منازل و اصطبل
رغـم قلعـه زاغـه، پادگـان رنگـرزان بـه        ). علـي 15/6/94شفاهي با سام دالوند در مورخـه  

هـاي نـادري بـود كـه در      زء پادگانش. ج1303خان ضرابي در سال  فرماندهي ياور ابراهيم
ام ارديبهشـت   بختـي در سـي   مقابل اتحاديه ايالت و عشاير به دفاع پرداخت؛ به دستور شاه

همين سال يك گروهان يكصدوده نفره از قلعة زاهدشير به پادگان رنگرزان اعزام شـدند و  
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زاده  دنـد (والـي  در مقابل عشاير نافرمان به دفـاع پرداختـه، امنيـت را در منطقـه ايجـاد نمو     
) اين پادگان در منطقة دالوندهاي دولتخواه 73، 143: 1373بختي،  ؛ شاه145: 1382معجزي، 

قرار داشت ولي بيرانوندها از هروي شمالي به اين پادگان يورش بردند، با اين حال به دليل 
  اقتدار فرمانده و موقعيت كوهستاني آن قادر به تصرف آن نشدند. 

ه محل استقرار نيروهاي نظامي بود، قلعة مظفري در الشتر بود كه طبق از قالع ديگري ك
ش. مركــز اردوي مخــتلط لشــكر غــرب قــرار گرفــت 1303حكــم عمليــاتي نهــم خــرداد 

) تا در صـورت شـورش احتمـالي ايـل حسـنوند، آنهـا را       39، 40ب:  1373(اميراحمدي، 
 آقـا خزاعـي   اب حسـين سركوب نموده و امنيـت را برقـرار نمايـد. در سـال بعـد بـا انتصـ       

خـان   استحكامات قلعة الشتر بار ديگر مورد توجه قرار گرفت تا جـايي كـه سـروان عبـاس    
) در 144: 1382زاده معجـزي،   بديعي به عنـوان فرمانـدة پادگـان آن منصـوب شـد (والـي      

هاي بعد اين قلعه همچنان مركز اردوي نظامي و محل استقرار نيروي ژاندارمري منطقه  سال
نظـامي خـود را    ـ  ) و كـاربري دفـاعي  28: 1362، اسـتارك،  273: 1388ود (ستوده، الشتر ب
  نمود.   حفظ

كردند نيروهايي را بـه   هاي نظامي چون در حكم پادگان و مركز فرماندهي عمل مي قلعه
هاي امنيتي مختلفي از قبيل حفاظت از عمليات راهسازي، تعقيب اشرار و دسـتگيري   انگيزه

نمودند (آرشيو اسناد و كتابخانه ملي  هاي نظامي بين راه اعزام مي و به برجآنها و فرستادن نير
). اعـزام  33: 1364؛ اسـتارك،  120/280/91،  125/280/91غرب كشور/ همدان، سـند ش  
هاي ديگر در مواقع شورش از ديگـر اهـداف امنيتـي ايـن      نيرو به منظور حمايت از پادگان

يـاد شـده   » سربازخانه«كه در اسناد از آن زير عنوان  – كه قلعة جايدر ها بود؛ به طوري قلعه
در محاصرة نظاميان پادگان قلعه شيخ مكان صيمره، با اعزام نيرو، ايـن پادگـان را از    ـ  است

ــه منطقــه بازگردانــد (رزم  ) در ســال 19- 20: 1320آرا؛  محاصــره نجــات داده، امنيــت را ب
لط خوزسـتان از طـرف لشـكر    حسين خسروي افسر تيـپ مخـت   ش. نيز سرگرد غالم1308

غرب جهت ارتباط بين پادگان جايدر و قلعه شيخ مكان تعيين شـد تـا ارتبـاط بـين قـواي      
) و امنيـت را در منـاطق   64: 1388آبدانان و استحكامات جايدر را برقرار نمـوده (فهيمـي،   

  مختلف بين اين دو پادگان (قلعه) ايجاد كند. 
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  امينگهداري مهمات و تجهيزات نظ 2.1.6
ها را مـورد توجـه    هاي امنيتي ديگري بود كه قلعه نگهداري و حفظ مهمات ارتش از انگيزه

خانه يا انبار مهمات از قبيل تفنگ، فشـنگ،   قرار داد. در هر قلعه قسمتي تحت عنوان اسلحه
االمكان در يك مكان  هاي سرد قرار داشت كه حتي هاي سبك و سنگين و اقسام سالح توپ

ها قرار داشت وچند نفـر نظـامي نيـز بـه عنـوان پسـت امنيـه از آن محافظـت          امن از قلعه
) زيرا در صورت دستيابي عشاير به ايـن تسـليحات،   94ب:  1373نمودند(امير احمدي،  مي

كه چنـد سـال قبـل از برآمـدن رضـاخان       ارتش قادر به انجام عمليات نظامي نبود به طوري
ايـالت و عشـاير نيروهـاي     - آبـاد  ق خـرم كيلـومتري شـر   28 - ش.) در منطقه ازنـا 1294(

) شايد 129: 1382هاي آنها دست يافتند (خدابخشي،  ژاندارمري را شكست داده و بر سالح
ها و فقدان انبار تسليحاتي بود. افـزون بـر آن    يكي از داليل اين امر عدم محافظت از سالح

وايـف گرفتـه شـد    سالح از ايالت و ط هاي زيادي در راستاي سياست راهبردي خلع سالح
ها پس از ثبت نمره و  ها ضبط شدند. اين سالح ) كه در انبارهاي قلعه379: 1377(كرونين، 

سيستم اسلحه، نام صاحب اسلحه و هويت وي، توسط افسران ارتش تحويل گرفته شده در 
  ). 408: 1388؛ ستوده، 330الف:  1373شدند (اميراحمدي،  هاي نظامي نگهداري مي قلعه

  نداني نمودن مجرمانز 3.1.6
ها، زنداني نمودن مجرمـان در   هاي امنيتي رضاشاه جهت استفاده از قلعه يكي ديگر از انگيزه

طـول معمـول    داشتند كه به» محبس«ها از ديرباز اتاقي به عنوان  ها بود. قلعه داخل اين سازه
قادر به فرار از  تاريك و غيرقابل نفوذ بود و در مكاني از قلعه قرارداشت كه مجرم به ندرت

نام داشـت كـه در   » برج آبي«آباد در اواخر دوره قاجار زندان  آن بود. آخرين زندان در خرم
قرارداشت. اين زنـدان داراي دو   - االفالك جنب قلعة فلك –ضلع شمال شرقي گلستان ارم 

بـود   طبقه بود كه قسمت زيرين آن زندان و طبقه فوقاني آن آسايشگاه قراوالن و زنـدانبانان 
). با ورود ارتش به لرستان، ضـرورت بازداشـت متهمـان و    208: 1380زاده معجزي،  (والي

ها به عنوان زندان مورد اسـتفاده   مجرمان و تبعات امنيتي آن ايجاب نمود كه بخشي از  قلعه
سـفيدان محلـي قلعـة     ) بـه گفتـة ريـش   33: 1364؛ اسـتارك،  71: 1376قرار گيرد (جالير، 

اي مكاني تحت عنوان بازداشتگاه بود كه متهمان را در آن بـه طـور موقـت    رنگرزان نيز دار
  كردند.  زنداني مي
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  كاركرد اداري 2.6
ها به دليل حضور نظاميان و نظارت آنها بـر سـكنة محـل، از امنيـت كـافي       از آنجا كه قلعه

كـه   وريها را اجرا نمود؛ بـه طـ   برخوردار بودند، رضاشاه طرح استقرار ادارات در اين سازه
ش. افزون بر محل سكونت حكمران شـمال لرسـتان،   1309 - 1310هاي  قلعه الشتر در سال

هاي بعد هـم اداره تلگـراف و    مكان استقرار ادارات، ژاندارمري و مدرسه نيز بود و در سال
) 67: 1395؛ شجره، 28: 1364داري منطقه الشتر در آن قرار داشت (استارك،  تلفن و بخش

گيري منـاطقي چـون    كان برگزاري انتخابات و محل انجمن نظارت بر رأياين قلعه حتي م
ها كه به عنوان جايگـاه   ). از ديگر قلعه445: 1392آباد،  الشتر، دلفان و خاوه شد (اسناد خرم

حاكم، نيروهاي نظامي و مكان استقرار ادارات مورد استفاده قرار گرفت، قلعه بـارك (قلعـه   
ه طبقه اول آن محل دبستان مختلط جامي و طبقه دوم آن هم اميراعظم) در كوهدشت بود ك

) . قلعة نظه در منطقة پـاي آسـتان   92: 1395مكان ژاندارمري و اداره بهداشت بود (شجره، 
نيز بـه عنـوان مكـان     - كيلومتري شرق شهرستان نورآباد 10در  –كوهدشت و قلعة كفراج 

: 1320آرا،  اده قـرار گرفتنـد (رزم  حكمراني حاكمان انتصابي در عهـد رضاشـاه مـورد اسـتف    
220،  123 .(  

ها، در بعضـي مواقـع ادارات دولتـي را بـه      ناگفته پيداست كه به دليل امنيت داشتن قلعه
كردند چون نيروهاي نظامي مستقر در آنها بر محيط  ها منتقل مي مكاني در نزديكي اين سازه

كه در عهد رضاشـاه درمانگـاه ارتـش و ادارة پسـت و      اطراف قلعه احاطه داشتند. به طوري
، 742: 1394االفالك انتقال داده شد (قاسمي،  به اماكني در جنب قلعه فلكآباد  تلگراف خرم

كه  كردند، به طوري ها بزگرار مي هاي دولتي را هم در قلعه ). شايان ذكر است كه جشن757
آباد، جشني از طرف اداره راه و فرماندهي  ش. به منظور ورود رضاشاه به خرم1307در آبان 

قـاپوي   ش. تختـه 1312فالك برگزار گرديد. همچنـين در سـال   اال لشكر غرب در قلعه فلك
ايالت و عشاير الشتر، در قلعه مظفري جشني برپاشـد كـه خـوانين و كدخـدايان در آنجـا      

  ). 1977/2: 1312مرداد  31، اطالعات 349الف:  1373حضور پيدا كردند (اميراحمدي، 
  

  كاركرد اجتماعي 3.6
سـزايي در امنيـت اجتمـاعي     ها كه تـأثير بـه   هاي مهم دولت جهت استفاده از قلعه از انگيزه

لرستان نيز داشت، بازسازي آنها به منظور اسكان ايالت و طوايف بود. از آنجـا كـه برنامـه    
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تخته قاپوي عشاير در دوره رضاشاه منوط به گرفتن اسلحه لرها و مساعدت مادي در شيوة 
) يكـي از  293- 17- 12(آرشيو سـازمان اسـناد و كتابخانـه ملـي، سـند ش       زندگي آنها بود

هاي رعيتـي بـراي عشـاير بـه      راهكارهاي دولت جديد براي مساعدت مادي، ساختن قلعه
). اميراحمـدي در مـورد نقشـة    272: 1357منظور ممانعت از كوچ ساالنه آنهـا بـود (بهـار،    

  گويد:  ها در لرستان مي احداث و نوع كاربري اين قلعه
شـد و   ها به تناسب محل و استعداد كشاورزي و احتياج مـردم سـاخته مـي    ... اين قلعه

ها محل اغنام و احشام بود  عبارت بود از يك محوطه كه دورتادور آن اتاق و پشت اتاق
و در چهار گوشة هر قلعه چهار برج براي حفاظت درست شده بود كه در مواقـع الزم  

رحقيقت در موقع آرامش جاي زندگي رعيتي مناسبي بـود و  بتوان سنگربندي نمود و د
شد و ايـن قـالع در طـول تمـام راه      در موقع جنگ و اغتشاش از آن استفاده نظامي مي

  ).333الف:  1373(اميراحمدي،  ..ساخته شد.

هـاي نظـامي سـاخته     ها به سبك قلعه آيد اين قلعه هاي اميراحمدي برمي چنانكه از گفته
ر كاربري رفاهي، در مواقع شورش ايالت كاربرد دفاعي هـم داشـتند؛ ايـن    شدند و افزون ب

  استفاده دومنظوره از آنها در تأمين امنيت اجتماعي در لرستان مؤثر بود. 
ش. هنـگ آهـن از تيـپ    1307در تعقيب سياست اسكان عشاير در لرستان در شهريور 

شـده در طـول جـاده     ارتش لرستان جهت تخته قاپوي ايالت و طوايـف در قـالع سـاخته   
ش. ايـل بهارونـد در   1308) در آذر 70: 1376آباد به خوزستان مستقر شدند (جاليـر،   خرم

قـاپو   هاي جديدي كه نظاميان بنـا نهادنـد، تختـه    در قلعه - آباد در جنوب خرم ـجلگه كرگاه 
سكان تير (در نزديكي پلدختر) ا شدند، قالوندها نيز در امتداد جاده شوسه بين جايدر و تنگ

طـور كـه گفتـه شـد      ). همـان 274ب: 1373يافته و مشغول زراعت گرديـد (اميراحمـدي،   
حيدر نيز در راستاي سياست اسكان بازسازي شـدند   هاي شوراب، ويسيان، قالبي و چم قلعه

قاپو شده را در خود جاي دادنـد. بـا اسـكان عشـاير در ايـن       و تعداد زيادي از ايالت تخته
رت دولت قرار گرفتند و به دنبـال آن بـه تـدريج در لرسـتان امنيـت      ها، آنها تحت نظا سازه
  شد.   ايجاد

شايان ذكر است، با توجه به اينكه اسكان عشاير در لرستان مانند ديگر مناطق كشـور بـا   
هـاي نظـامي كـه در حكـم      ) قلعه142: 1356زور و سرنيزة نظاميان انجام گرفت (ايوانف، 

در فرايند اسكان داشتند؛ آنها از ييالق و قشالق عشـاير  نمودند نقش مهمي  پادگان عمل مي
  ها نمودند.  جلوگيري كرده، آنها را مجبور به سكونت در اين سازه
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  گيري  . نتيجه7
تـرين ابزارهـاي رضاشـاه جهـت اسـتقرار امنيـت در        اين پژوهش نشان داد كه يكي از مهم

فرمانـدهان ارتـش و افسـران     سازي در اين منطقه بـود كـه بـا نظـارت     لرستان، برنامة قلعه
انجام گرفت. باتوجه به استحكام بافت ايلي در لرستان و شرايط كوهستاني منطقه،   رتبه عالي

دولت پهلوي دريافت كه تسلط بر لرستان و ايجاد امنيت اجتماعي در منطقه به آساني ميسر 
ويژه  ن ايالت بهيتي در مناطق مختلف ايرع - هاي نظامي نيست و اين مهم بدون احداث قلعه

سازي بـا نظـارت    رو برنامه قلعه پذير نخواهد بود؛ از اين هاي مواصالتي امكان در حاشيه راه
آنها بر نحوة احداث و حتي پرداخت اعتبارات دولتي توسط آنان بـه معمـاران، اجـرا شـد.     

رتـش  االفالك، جايدر و آبستان در اين زمان با كاربري نظـامي توسـط ا   هايي نظير فلك قلعه
هاي مرمت يا احداث شده در اين زمان را بر اساس اهداف سـازنده و   بازسازي شدند. قلعه

توان در سه گروه قالع نظامي، قالع رعيتي و قالع غير دولتـي دسـته بنـدي     كاربري آنها مي
هاي رعيتي جهت اسكان عشاير به منظـور ايجـاد امنيـت در محورهـاي ارتبـاطي       كرد. قلعه

 و كهيران كش، ناوه شوراب، مانند قالعي كهآباد به خوزستان احداث شدند  ويژه مسير خرم به
ها به دليل عدم استحكام كافي و همچنـين عـدم    اما اين نوع قلعه بودند آنها ةجمل از ويسيان

  استقبال رعيت از آنها به مرور زمان از بين رفتند. 
توان كاركردهاي  ها، مي صرف نظر از اهداف دولت مركزي از احداث يا مرمت اين قلعه

بندي كرد: كاركرد نظامي كه ايـن   هاي زير تلخيص و دسته اين نوع استحكامات را در قالب
قالع را به عنوان محلي براي استقرار و تجمع نيروهاي نظامي، نگهداري تـداركات، آذوقـه،   

ميان درآورد. كاركرد امنيتي كه اين قلعـه را از يـك سـو بـه عنـوان      مهمات و تسليحات نظا
هـاي احتمـالي و سـركوب مخالفـان دولـت مركـزي        محلي براي نظارت و كنترل شـورش 

احتمالي در آورد و از سوي ديگر اين قالع را به مكـاني بـراي حـبس و تبعيـد مخالفـان و      
ن مكـان اسـتقرار ادارات دولتـي و    مجرمان درآورد. كاركرد اداري كه اين قالع را بـه عنـوا  

ها در آورده بود. كاركرد اجتماعي كه اين قالع  كارمندانِ مربوطه درداخل و يا جنب اين قلعه
را به عنوان مكاني براي استقرار عشاير در رراستاي تحقق برنامه عظـيم و گسـترده اسـكان    

  عشاير و طرح تخته قاپو در آورده بود. 
  
  نامه كتاب
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