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 چکیده
های طبیعی کوه و در بستر زمین بدون  حفاری در بدنه ةوسیل شده به ای فضای ساخته معماری صخره

صورت بومی شکل  کشور در طی قرون متمادی بهمختلف در نقاط که  است ساختمانی استفاده از مصالح
یکی از مناطق مستعد برای در استان آذربایجان شرقی ند سه یفشان آتشکوه  ةدامن .گرفته است

در  .انجام گرفته است آن شناسی گونههدف شناسایی، معرفی و این تحقیق با  که گونه معماری است این
سیستم اطالعات  ازو  ،وضعیت کنونیو توضیح  ثبت و ضبط  جهتکنار مطالعات اسناد، از روش میدانی 

 نتایج. استفاده گردیدکوه سهند  ةدامنای  صخرهمعماری الگوی توزیع ت برای شناخ (GIS)جغرافیایی 
در  است که سهند ةدامندر ای  معماری صخره ةنمون 443تعداد  حاکی از شناسایی شده انجام های بررسی
و  ، بناب، مراغه، هشترودشیر عجبتبریز، آذرشهر، ) های استان آذربایجان شرقی شهرستان ةمحدود
های  شناسی در قالب از منظر ریختای فوق  های صخره معماری. است ه انجام رسیدهب (آباد بستان

 لحاظ از همچنین. بندی هستند قابل دسته (همراه با مداخالت جدید)سطحی و ترکیبی ، زیرسطحی
و  مسکونیمعماری ( الف :جمله از است، یمختلف های استفادهکاربری دارای  بندی تقسیمو  شناسی گونه

و  مومیع ةابنیمعماری در قالب  (د استحفاظی،معماری  (ج ،و مذهبی معماری آیینی( ب ،استقراری
 ازبسیاری از این آثار دچار ویرانی شده و کاربری اولیه خود را  اکنون هم .بناهای متفرقه( ه ،المنفعه عام

 .اند و یا دچار تغییر کاربردی گردیده اند داده  دست
 

 ةسامان ،و فرهنگی شناسی، میراث طبیعی ، کوهستان سهند، گونهای همعماری صخر :کلیدی های واژه

 .(GIS)اطالعات جغرافیایی 

                                                           
                                                                         m.razani@aui.ac.ir:رایانامۀ نویسندۀ مسئول.  

 آقایان جناب از و آباد، بستان شهرستان شناختی باستان رسیبر هیئت سرپرست والیتی، رحیم دکتر آقای از *

 همکاری جهت شرقی آذربایجان استان فرهنگی میراث ادارة از هاتف مهندس و سعیدی جعفر جبارزاده، سیروس

 آقای جناب نیز و سهند کوهستان حوزة ای صخره های مکان برخی جغرافیایی اطالعات به دسترسی خصوص در

 ترسیم خاطر به سلطانی جاوید مهندس و ارزشمند، تصاویر برخی نهادن اختیار در واسطة به ستارنژاد، سعید

 اثر این نشستن ثمر به در کمک واسطةبه ابراهیمی قادر زحمات از همچنین. گردد می سپاسگزاری GIS های نقشه

 .داریم را قدردانی کمال
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 مقدمه

روستاهای کندوان و  تمرکز بر ای سهند با معماری صخره ش.ه 90 ةدهتقریباً از آغاز 

اما جای بسی تأمل است که تعداد بسیار زیادی از  ،است گرفته قرار توجه موردور  حیله

تنها مختص به روستای کندوان بوده است و از بومی ای  این معماری صخره بارةمنابع در

 های ثبتِ ثبتی و برخی گزارش ةپروندجز  ،سهند دامنةای  های صخره دیگر ابنیه و سازه

سهند  ای صخرهمعماری . در دسترس نیست یتوجه  قابل انتشارات ،شناسی باستان

و ظرفیت باالی گردشگرپذیری  توجه  جالبی تاریخ-فرهنگی های ارزش بابومی  ةگون یک

ها و  شناسایی گستره، ویژگی رو ازاینو است ( توریسموژئو  اکوتوریسمفرهنگی و )

و  پایداری  در راستای درک صحیحی از راهکارها و اقدامات پیشگیرانه های آن چالش

پژوهش  هدف از این .یند زوال و تغییرات ضرورت داردافر جلوگیری ازهزینه جهت  کم

کوه سهند  دامنةای در  های مختلف معماری صخره و تحلیل جنبه شناسی گونهمعرفی، 

 دامنةای در  معماری صخرهوضعیت ( الف :از اند عبارتاین تحقیق االت مهم ؤس .است

 شناسی گونه( باست؟  صورت چهبه  گستردگیتوزیع و  جهتسهند از  یفشان آتشکوه 

 کدامقالب  درآن  کارگیری بهساخت و  نشانگرای سهند  معماری صخرهکاربردی 

  ؟هاست زمینه

های  بررسی ویژگی با غرب ایران  شمال ای معماری صخره معرفیدر این مقاله به       

 ،این منطقه ای بستر اصلی معماری صخره عنوان به ،سهند یفشان آتشهای کوه  هدامن

شهرستان استان  7ای فوق در  هصخر هایذکر است معماری  به  الزم. پرداخته شده است

های  حاضر بر طبق ویژگی ةمطالعبندی و  اساس تقسیم و آذربایجان شرقی قرار دارند

صورت پراکنده  معماری به این .تهای فوق بوده اس مشترک و متمایز کاربردی معماری

ان استدر  آباد و بستان شیر، بناب، مراغه، هشترود های تبریز، آذرشهر، عجب در شهرستان

های ثبتی و  پرونده)ای و اسنادی  منابع کتابخانهاز . اند قرار گرفته آذربایجان شرقی

ثبت وضعیت کنونی و  ها و مشاهدات میدانی جهت بررسی ،(شناسی های باستان گزارش

مطالعات میدانی در روستاها  .استفاده شده استسهند  دامنةای  شناخت معماری صخره

ای  معماری صخره 443شناسایی به منجر ای در نهایت  و مراکز دارای معماری صخره

برای )در ادامه با هدف نشان دادن موقعیت این اماکن از نظر ارتفاعی . گردیداعتنا   قابل

ها در  گستره و پراکنش آن ةمطالعجهت )و پراکندگی ( ها پذیری آن درک ماهیت زیست

و  شداستفاده ( GIS)ایی اطالعات جغرافی ةساماناز ترسیمات ( سهند دامنة ةمنطق
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ها بر اساس شرایط اقلیمی و  ها جهت تحلیل داده از این بررسی آمدهدست بهاطالعات 

. مرتب شدهای امروز استانی  جغرافیایی در مرزبندی ةحوزشرایط استقراری و همچنین 

روش انجام تحقیق پیش رو بر اساس اصول مطالعات توصیفی استوار است و در عین 

هایی در راستای تبیین  های فوق الذکر از نظر کاربردی و فضایی، تحلیل اریتوصیف معم

 .های مشخص انجام گرفته است بندی ها در دسته بندی آن و طبقه
 

 غرب ایران شمال ای معماری صخره. 5 

به کار برد و آن ( 4396)علی همایون  ای را برای نخستین بار غالم اصطالح معماری صخره

. به شمار آوردانسان با صخره و سنگ در جهت ایجاد فضای مناسب  ةمبارزمحصول را 

 احتیاج موردتدریج وسعت داده شود تا فضاهای  و بهشود ای ایجاد  ای حفره اگر در صخره

 .گویندای  در دل صخره را معماری صخره حاصلهایجاد گردد، فضای ( مثالً خانه یا آرامگاه)

معماری ( الف: نمود بندی یمتقس کلی ةدست ودرا به  ای وی در ادامه معماری صخره

های متعدد  ها و فضاهای مختلف با کاربری شامل حفره ،های مجزا و مستقل درون صخره

توان  در بیرون زمین می قرار گرفتنرا به دلیل  ها آننمای  که مسکونی و عمومی

وان و گورمه ای کند معماری صخره ، مانندحجاری نمود و برای نورگیری پنجره تعبیه کرد

در  .صورت کوه و تپه نمایان است های بزرگ که به معماری درون صخره( ب ؛در ترکیه

 ةشد یکار کندههای  سازه ةبخش عمد قرار گرفتن سبب به ،ای گونه معماری صخره ینا

وجود ندارد و نمای صخره  روزننورگیر و  ةتعبیدر دل زمین، امکان  مسکونی و عمومی

 (.470-496 :4396 همایون،) روستای میمند کرمان مانند ،ن نیستحجاری و تزئی  قابل

-در بر می را ای طیف وسیعی از آثار معماری صخره ،شده با توجه به تعاریف ارائه     

بر  .کوه و صخره و بر بستر زمین در شده کنده ةدخمهمچون خانه، آرامگاه یا گیرد، 

 ها، ها، گوردخمه مل انواع دخمهای شا اثر معماری صخره 400بیش از  ،همین اساس
زیرزمینی و روستاهای  های پناهگاه ای، ها و مساجد صخره ای، حمام های صخره نیایشگاه

الزم  .در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است ،ای، در کنار دیگر آثار متفرقه صخره

شور کغرب   شمالای  مشخص و قطعی معماری صخره شناسایی قدمت که به ذکر است

گونه مطالعاتی از نوع  کنون هیچ تا و استکاری دشوار  با امکانات تجربی موجود

گونه معماری  این کمی برایهای تحلیلنگاری مطلق بر مبنای  سنجی جهت گاه باستان

عمدتاً بر اساس  این ناحیه را ای معماری صخرهپیشینة  محققان .نشده است  انجام

 (Konyar, 2011)در ترکیه موجود  نایی و اورارتوییما یها گوردخمه ةنمونشناسی  سبک
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 & Kleiss 1973: 33; Kleiss & Kroll 1979: 213; Pecorella؛4368کارگر، )غرب ایران  و شمال

Salvini 1984: 225-226) تنها شواهد تطبیقی موجود . دانند میم .هزاره اول ق مربوط به

شده از  های یافت بر اساس سفالذاری گ ای سهند تاریخ معماری صخرهقدمت در رابطه با 

 بوده (4359عمرانی بهروز، مصاحبه خرداد )ور  و روستای حیله( 4396همایون، )روستای کندوان 

در  .دانند می( ق.ه 790-691)است که این دو نمونه را حداقل مربوط به زمان ایلخانیان 

 .دقیق نیستار چندان مربوط به قدمت و تاریخ استقراطالعات  ،رابطه با مابقی موارد
 

 سهندای  معماری صخره گیریدر شکل جغرافیایی و اقلیمیعوامل نقش . 2

سهند در استان آذربایجان شرقی همچون دیگر نقاط  یفشان آتشکوه  دامنةمعماری در 

دنیا، تابع جغرافیای زیستی، شرایط اقلیمی حاکم و سبک زندگی ساکنین منطقه بوده 

در  (سطح دریااز متر  3740 متر و حداکثر 4190ا ارتفاع حداقل ب) سهند فشان آتش. است

روی  ای است که بر چینه ةگون از فشان آتشاین  .منطقه قرار دارد غربی و زبخش مرک

سن میوسن  ارنگ سیاه و ترکیب آندزیت بازالت ب هو آذرآواری ب یفشان آتشهای  سنگ

معین وزیری و امین سبحانی، ) کرده است ها فوران بارتی از درون این سنگع قرار گرفته و به

 ،شود های سهند جزو مناطق سرد و خشک محسوب می دامنهاز نظر اقلیمی  .(4396

ان زبسته به می ،این کیفیت .معتدل دارند نحوی که زمستانی سرد و تابستانی تقریباً به

جهت های مناسبی  محیطسهند  فشان آتش ةتود های شعاعی دره. تفاوت دارد ،ارتفاع

 حلمتوان گفت  می واقع در. های جمعیتی و اقتصادی فراهم نموده است استقرار پایگاه

 یفشان آتشوسیع توف  ةالیهای موجود و  ای منطقه همین دره اصلی معماری صخره

ی این ها استقرارها و  آبادی ،کوهستان سهند است که روستاها دامنةشده در گسترده

چنین وضعیتی  وجود . (4396 معین وزیرى و امین سبحانى،) دان داده  یجامنطقه را در خود 

های کوه سهند را از  دامنهحفاری،  قابلو کارپذیر  یفشان آتشهای  های توف الیه ةواسط به

 .های انسانی ساخته است های پیشین مأمن و مسکن گروه هزاره

ین عامل تر مهم ،هزار سال طی چند فقدان خاک کافی و مناسب کشاورزی، در      

اری و نگهداری احشام بوده دکوه سهند مبتنی بر دام دامنةاقتصاد معیشتی ساکنین 

دهی به معماری تأثیر  است و این نوع تأمین منابع غذایی به همراه اقلیم منطقه در شکل

های شمالی، شرقی و  خصوص در بخش به ،بسیاری از روستاها. فراوانی داشته است

در  مراتع بهترو  ارتفاع کمهمچون  عواملی .اند خته شدهسا ها در جوار دره جنوبی

تر  نسبت به ارتفاعات باالتر مناسبپذیری  لحاظ زیستکه از  ،دستی های پایین دامنه
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های سهند بوده  دامنهکند در  گیری معماری صخره احتماالً از دالیل اصلی شکل ،اند بوده

 (.4 شکل)است 

 
ترسیم با  ،پذیری و ارتفاع سهند بر اساس زیست یفشان آتشکوه  دامنةدر  ای موقعیت معماری صخره. 4شکل

 GISاستفاده از روش 

ای سهند را حاصل زیست بشر در سالیان  توان معماری صخره میروست که  ازاین      

ای از میراث طبیعی و  عنوان آمیزه دراز و پیشرفت در نوع و سبک استفاده و کاربرد آن به

برای ای  اهمیت ویژه اش از کالبدی و ساختاریهای  ناخت ویژگیفرهنگی دانست که ش

 .برخوردار استحفاظت از آن 
 

 سهند دامنةای  معماری صخرههای  ویژگی .9

ای سهند دارای برخی  معماری صخره که توان گفت گیری می بسته به شرایط شکل

توان به  یهای مشترک و تا حدی متمایز از دیگر نقاط است که از آن جمله م ویژگی

 :موارد زیر اشاره نمود

 دامنةپراکنده در  یفشان آتشتوف  ةبر بستر و در صفح ای معماری صخره ةعمد( 4     

الوصول  یری فضاهای معماری سهلگ شکل ین عللتر مهم .اند شده  ساختهسهند حفاری و 

ازند خواص نسبتاً ضعیف توفِ س ةواسط ها به بودن حفاری و ایجاد فضا در داخل صخره

دارد و به همین %( 10تا49)که این سنگ میانگین تخلخل باالیی  ینحو به ،اصلی است

نیز گفته ( 16: 4381 حامی،) «سنگ کف»یا ( 466: 4388قریب، ) «سنگ پوک»واسطه به آن 

های سنگی و دیوارهای متخلخل  استفاده از بدنه لیبه دل که ذکر است  به  الزم. شود می

آسایش از  ، فضاهای موجود معماری عمدتاًاستفاده مورداهای ی فضده شکلتوفی در 
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نوعی همسازی با  در واقعلحاظ حفاظت ساکنین از سرما برخوردارند که مناسبی به

 .ی انسان استوزندگطبیعت اطراف و تعامل بین طبیعت سنگی منطقه 

ی دام و آمیختگی فضاهای زیستی و سکونتی انسان با فضاهای مربوط به نگهدار( 4     

ای سهند  های مسکونی معماری صخره های بارز بسیاری از گونه یکی از ویژگیدامداری 

 ،شود های خالی از سکنه دیده می که در اکثر روستاهای امروزی و حتی گونه است

 ،اند بر اساس شواهد موجود در ابتدا دامداران زندگی نزدیکی با احشام خود داشته اگرچه

 نژاد و زاده وهاب)های سرد با نفس آنها گرم شوند  ری بتوانند در زمستانبنا به تعبی که چنان

ها  با تغییرات محسوسی در سطح زندگی از آن ندامدارا، این در ادامه(. 346 :4381 ابراهیمی،

ترین محل به بخش مسکونی  یکنزدو احشام را در طبقات زیرین زمین و یا در  شده جدا

ی را موجب بیشتر گرم همجواراین  (4396همایون، )قین برخی محق. اند داده  یجاخود 

در که بتوان برای این ،از طرفی. دانند شدن فضاهای زندگی انسان در فصول سرد می

این فضاها در  یبایست ،نگهداری و تغذیه نمود انبارشدهی ها گله را با علوفهزمستان 

 ،ن معماری مسکونیطبقات زیریهمانند  سکونت انسان،ترین فاصله با محل  یکنزد

 .ساخته شوند

  به ،استآن های بسیار مشابه  سهند پالن ای رهصخهای معماری  از دیگر ویژگی( 3      

دایره و بیضی   شکل مربع و مستطیل تا نزدیک به فضاهای مسکونی عمدتاً به که این معنا

ن یا همانند مساجد، ستو ،در اماکنی که نیاز به فضای بیشتری بوده است .هستند

 صورت بههایی ها حفره در داخل دیواره ،عالوه به. اند داشته  نگهین کندن در حهایی  ستون

همچنین  .است شده  دادهیاز ساکنین قرار ن موردرف و طاقچه برای نگهداری وسایل 

و ارتفاع آن مطابق با شرایط انسانی است و از حفر فضاهای  شده کندهحجم فضاهای 

در (. 346: 4381 ابراهیمی،نژاد و زاده وهاب) ت انسانی پرهیز شده استمرتفع و فاقد تناسبا

است و در  شده بازدیوارها  ةبدنصورت پنجره در  هایی به حجره ،ینیروزمی ها یمعمار

هوا و نورگیری  ةتهویهایی برای خروج دود و همچنین  های زیرزمینی نیز روزن معماری

 .رسد ها به بیش از دو متر می نعمق برخی از این روز .حفاری گردیده است

های  های اصیل، سنگ در نمونه ،گونه معماری یناشده با  یبترکمصالح  ةعمد( 1     

 ها در در بستر رودخانه یفشان آتشی ها سنگ قلوهموجود در محیط کوهستان و  ةپراکند

از کننده و یا تعمیری  یلتکمدر ساخت فضاهای  ،عالوه به. است بودههای سهند  دره

در کنار  ،های جدید امروزه در نمونه. است شده  استفادهگلی  آورد پایه ی بومها طمال
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 .شوداستفاده زیادی می نیز ماسه و سیمان طاز مال ،مصالح قدیمی

. های معماری است ای سهند تقریباً فاقد هرگونه تزیین و آرایه معماری صخره (9     

صورت پاششی بر روی  که به استدوغاب گچ  های موجود در مناطق مسکونی تنها آرایه

ها و همچنین  رنگ تاریک بدنه ،با این ترکیب .شود ها استفاده می داخلی دیوار اتاق ةبدن

استفاده از وسایل  ةواسط بهدر طول زمستان دیوارها را، که  ةبدنبر  شده انباشتههای  دوده

اند و از تشدید تاریکی درون  هکرد سفید می ،شده می یجادامانند چوب و اجاق  ،گرمازایی

این پوشش رقیق نقش بسیار مهمی  ،عالوه به .نداهنمود ای جلوگیری می فضاهای صخره

 (.4شکل )ها داشته است  بدنهحالت پودری نیز در تثبیت 
 

 
 (4354 ،مهریار) انوای روستای تاریخی کند های صخره نماهایی از فضا و چیدمان داخلی خانه .4شکل

 

در مناطقی مانند مسجد کندوان  دوغاب گچ های بسیار نازکِ داد این الیهتع     

تزئین دیگری که . بوده است هرساله حاکی از اقدام سنتی دیرینه و شاید ةدهند نشان

و مسجد قشالق  (ورؤوی) ورجوریهای سنگی معبد  مقرنسدارد بسیار نادر  شواهد 

 .استهای کوفی معبد ورجوری  مراغه و کتیبه
 

 

 ای سهند معماری صخره شناسی گونه. 2

  معماری .است  ای صخره  معماری نظر از  ایران  مهم  از مناطق  کوه سهند دامنة

را های مختلفی  گونهو   برخوردار استبسیاری   و غنای  از تنوع  منطقه  در این  ای صخره

و   ها استقرارگاه ،(35: 4399خاماچی ) ها پرستشگاه، (Kleiss 1972; 1974) هادژ ،هاروستا چون

را   (Kleiss 1973: 33-Pecorella & Salvini 1984: 225 ;226؛ 4368کارگر، ) ای مقابر صخره

 9کاربردی به شناسی  گونهلحاظ  توان از سهند را میای  معماری صخره. شود شامل می

 ةواسط بهها  که ممکن است برخی از کاربری  حالی در. بندی نمود مجزا تقسیم ةدست

 .داده باشند  دست خود را از ةاولیتغییر شرایط زندگی تغییر کرده و برخی اماکن کاربری 
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 ،ای آیینی معماری صخره( 4 ،ای مسکونی معماری صخره( 4: اند از فوق عبارتهای  گونه

( 9 ،المنفعه عامعمومی و ای  صخره معماری( 1 ،ای استحفاظی معماری صخره( 3

 ةابنیروستاها و  ةعمد که ذکر است  به  الزم .(3 لشک) ای متفرقه معماری صخره

. های طبیعی هستند و جاذبهفرهنگی های  های سهند دارای ویژگی دامنهای  صخره

بنا، آثاری را در فهرست آثار ملی  صورت تک روستا و یا به ةمجموعصورت  به ،رو ازاین

 .اند کشور به ثبت رسانده

 
 اطراف سهند ای صخره کاربردی معماری شناسی گونه: 3 شکل

 ای با کاربری مسکونی معماری صخره. 2-5

زیست و شرایط   یطمحشعاع ال تحت همسکن از زمانی که انسان تصمیم به سکونت گرفت 

زیست   یطمحدرک صحیح از  ،معماری ونِفنوجود پیشرفتِ  با ،اقلیمی بوده و امروزه نیز

 یین اجزاتر مهمروستاها . رود شمار می بهین اصول معماری معاصر تر مهمو اقلیم 

 توجه  جالب های نمونهبرخی  .هستندسهند  دامنةای مسکونی در  های صخره معماری

ور  ، حیله(ز-1شکل) روستاهای کندوان: عبارتند ازسهند  ای صخرهمعماری روستایی 

، (ه-1شکل)آشستان ، (الف-1شکل)کهنمو ، (ب-1شکل) ، عنصرود(ح-1شکل)

، سیسان آذرشهردر  (و-1شکل) یلجراغر بخش اسکو، روستای د (د-1شکل) ینمجارش

، در بناب و همچنین (ج-1شکل)صَوَر و روستای  آباد بستانو اسفنگره و ایمناب قدیم در 

 .در مراغه (ط-1شکل)ورجوری  روستای



 5931/34 ، پاییز و زمستان2، شمارۀ 6سال  ،ایرانشناسیهای ژوهشپ

 

 
 .ای شاخصی هستند سهند که دارای معماری صخره دامنةترین روستاهای  شاخص :1 شکل

 

ای  روستاهای صخره ةشناسی معماری در قالب دو گون ریخت لحاظ ازفوق روستاهای      

های مسکونی  در معماری. هستند  تقسیم  ای بیرونی قابل ی صخرههاروستا و زیرزمینی

های  ها تابع شکل و محدودیت کندوان، طراحی خانه مانند ،ای بیرونی روستاهای صخره

یرزمینی این امر زهای  اما در نمونه ،ک استها بوده است و عمدتاً فضاها بسیار کوچ کران

 کنده و ها صخره ةبدنتری از  با اشکال فضایی منظم تر بزرگصادق نیست و فضاهای 

پلکانی با معماری ای سهند ساختار  عموماً روستاهای صخره .استخراج شده است

 ةسطوا به روستاهای سهند ةعمدای  قرن اخیر معماری صخره ر نیمد. زیرزمینی دارند

های جدید بر روی معماری زیرزمینی با متروکه شدن و یا تغییر  وساز خانه ساخت

 .مواجه شده است (تبدیل به انبار آذوقه و یا طویله) ناسازگارهایی  کاربری

که این  ،(ور بخشی از روستای جراغیل و تمامی روستای حیله)در برخی روستاهای دیگر 

تنها  ،در این میان. ن روستاها مواجه هستیمبا غیرمسکونی شد ،اتفاق بروز نکرده

حالی که معماری با   عین در ،های اصلی خود روستایی که با حفظ بسیاری از ویژگی

ای آن دارای بیشترین حجم و  هنوز بخش معماری صخره و مصالح جدید را پذیرفته

 .روستای تاریخی کندوان است ،شود ترین نقاط روستا محسوب می شاخص



 فشانی سهند در شمال غرب ایران کوه آتش ةای در دامنبندی و تحلیل کاربردی معماری صخرهطبقه /15

 

 ای با کاربری آیینی ری صخرهمعما .2-2

با کاربری  یهای توان نمونه سهند را می دامنةهای معماری آیینی در  نخستین نمونه

صورت  دانست که به .م.های مربوط به هزاره اول ق تدفینی شامل گورها و گوردخمه

ه ها را ب عمدتاً آن شوند و مشاهده می های تدفین با چاله ییها های ساده و اتاقک اتاقک

 ةگوردخمها  ترین آن جمله مهم از (.Kleiss, 1973: 33)دهند  دوران اورارتویی نسبت می

: 4354ابراهیمی، )های قبیرلی کوهول  و گوردخمه (4351ناصری و دیگران، )مراغه  ةقلع هگؤیج

در روستای ورجوری ادامه اشکانیان  ةدورای آیینی در  نوع معماری صخره. هستند( 53

 ،احتمال اسالم و به ةدورصورت پرستشگاه در  این نوع معماری به .(4381 ،ندورجاو) یابد می

 ،آزاد) دهد اوایل ورود اسالم تغییر کاربری یافته و جای خود را به پرستشگاه اسالمی می

ی به موجودیت آیینی و مذهبی رووز و در عنوان امامزاده معصوم ورجکه تا به امر (4381

توان به گورهای  پیش از اسالم می ةدوراحتماالً از ن همچنی. خود ادامه داده است

 ،اشاره نمودشیر  عجب ةقلع شیر و نیز داش  عجب ةقبیرلی کوهول در گوردخم ای صخره

مراغه نیز دیده  پیرهاشماسالمی در گورستان  ةدورهای این نوع گورها در  هرچند نمونه

لیه در این روستاها مساجد و اسالمی نیز عمدتاً از بعد از قرون او ةدور در .شود می

 ةگونترین  گاه مطالعات دقیقی در رابطه با قدیمی ولی هیچ ،شود دیده می ییها زیارتگاه

همچون قدمگاه  ،ها اما قرارگیری برخی از این زیارتگاه .این مساجد صورت نگرفته است

با ( 35: 4399چی، خاما) های تاریخی بادامیار در کنار گورستان ،(4373کامبخش فرد، ) بادامیار

مساجد  .ها بوده است استفاده از این زیارتگاه ةدورتاریخ مشخص تا حدودی بیانگر 

 ةعمد. سهند هستند دامنةی معماری آیینی  گونهدر عناصر  ترین شاخص ای صخره

اسالمی مساجدی  ةدوردر  ،اند گرفته ای شکل که در بستر صخره ،سهند دامنةروستاهای 

در فهرست آثار ملی نیز به ثبت  ها اند که  برخی از این مجموعه هم کردهبرای خود فرا

روستای مجارشین، ( کرامت)مسجد جامع روستای عنصرود، مسجد جامع : اند رسیده

های این  ویژگی از جمله. و مسجد جامع جراغیل (تخریب شده) مسجد جامع کندوان

حاقات و تعمیرات با مصالح جدید تا ها به هر شکل و با افزودن ال که برخی از آن ،مساجد

دار با استفاده از کندن  ساختن شبستان ستون ،اند خود ادامه داده تبه امروز به حیا

ترین  امروزه وسیع. بوده است عنوان ستون باربر ها به داشتن بخشی از آن  ها و نگه صخره

نمودن تعبیه . ای روستای عنصرود است دار متعلق به مسجد صخره شبستان ستون
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 اسست این مساجد ها های منفک برای عبادت زنان و مردان نیز از دیگر ویژگی محل

 .(9شکل )

 
 .ای هستند سهند که دارای معماری صخره دامنةترین مساجد  شاخص :9 شکل

توان در دو گروه جدا از بافت مسکونی و  را عمدتاً می ای مساجد روستایی صخره     

روزه و در  ای همه که بافت سست معماری صخرههمچنان. داخل بافت مسکونی دانست

های حاصل از عوامل مختلف فیزیکی، جوی و  تمامی فصول در حال دگرگونی و آسیب

فضا تخریب گشته و  ،داده  پذیری خود را ازدست تحمل کالبد بنازمان  مرور به ،غیره است

با توجه به  ،موارد نادر هرچند در ،دهد دیگر کاربری عمومی آیینی خود را از دست می

این نوع  و شدهبار دیگر مسجد نو بر روی مسجد اولیه ایجاد  ،تقدس محل مسجد

 یمورد ةنمون. های موجود در محل استقرار دارد بستگی به میدان کار و ضخامت کران

با توجه به اینکه در استقرارگاه  ،از طرف دیگر. است کندوانای  صخرهمسجد  گونه این

به دلیل تخریب شدن مسجد قدیمی یا عدم  ،ی کافی برای ساخت مسجد نوموجود فضا

 ،محلجوابگویی مسجد قدیمی در مورد نیازهای مردم با توجه به افزایش جمعیت در 

ای از این نوع  نمونه. اند شدهجد در خارج از محل استقرار مجبور به انتخاب مس ،نبوده

االً مسجدی دیگری به همین نوع در و احتم( کوهولو مچید)مسجد در روستای قشالق 

 .است( دیرکلی کوهول)شهر  یای

 
 

 المنفعه و عام ای با کاربری عمومی معماری صخره .2-9

به عموم  ها ای عمومی و اسالمی هستند که منفعت آن ابنیه در واقعالمنفعه  بناهای عام

لب موارد فرهنگی فوق وقفی بوده و فواید آن در قا ةابنیدر موارد بسیاری  .رسد مردم می

معماری  ةالمنفع از جمله بناهای عام. یابد و بهداشتی و عمرانی به عموم اختصاص می

ها و  ها، کبوترخانه ها، قنات آبه ها، راه انبارها، حمام توان به آب سهند می دامنةای در  صخره
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 .ها پرداخته شده است ها اشاره نمود که در ادامه به تشریح آن آغل

جمله  از .اند سهند بوده دامنةای  اصلی اکثر روستاهای صخره یاز اجزا ومیهای عم حمام

ای روستای  ای روستای کهنمو، حمام صخره توان به حمام صخره های شاخص می حمام

ای شمالی کوه ه دامنهای روستاهای عنصرود، کلجاوه و کردآباد در  کندوان، حمام صخره

جنوبی  دامنةشیر در  عجب ةقلع حمام داشدر مراغه و همچنین  سهند و حمام ورجوری

دارای ورودی، سربینه و  ،های ایرانی مانند دیگر حمام ،های فوق حمام. اشاره نمود

اما در طی پنجاه سال  ،اند فضاهای مخصوص استحمام و مخازن آب سرد و گرم بوده

ی شامل دادند با الحاقات و تغییرات هایی که به فعالیت خود ادامه می گذشته در حمام

متأسفانه . ایم های آب مواجه بوده ها به دوش ها و تبدیل آن حذف خزینه حمام

بر . اند و در حال ویرانی کامل هستند داده  دست کاربری خود را از امروزه فوق یها حمام

روستای کهنمو  ای حمام صخره که توان گفت می ،گرفته اساس مطالعات صورت

های آن  سقف ةعمدهند است که متأسفانه امروزه س دامنةای  ترین حمام صخره بزرگ

 .(6 شکل)شده است   فروریخته و ویران

  
مربوط به اواخر  شهرستان اسکو بخش مرکزی، ای روستای کهنمو سربینه و پالن معماری حمام صخره :6ل شک

 (.4354سعید مهریار، ) قاجار

های داخلی با استفاده  ارهسهند ایجاد پوشش دیو ای های صخره های حمام از ویژگی     

است که چنین روشی از  طمالهمراه  ساروج و در مواردی با سنگ و آجر به طمالاز 

و از روند تخریب فضای  کندمیای ممانعت  های صخره نفوذپذیری سطوح نرم بدنه

تواند  همراه بخارات گرم آب آن می ها به در فضای حمامرا که گرمای موجود  ،ای صخره

ها با استفاده از  بدنه تقویت یها از این نمونه. آورد عمل می شد، جلوگیری بهتسریع ببخ

توان اشاره نمود و همچنین  شیر می عجب داشِ قلعه ای به حمام صخره ،طمالقلوه و  سنگ

های مختلف آن با الحاقات آجری  موجود در روستای ورجوری که قسمت ای حمام صخره

 .شده است کار
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شامل ترکیبی  در واقعسهند  ای های موجود در معماری صخره قنات: ها آبراه و ها قنات

سهند استفاده از  ای های صخره اساس ویژگی قنات. ها است از فنون قنات سازی و آبراه

ای که در کنار  گونه به ،دست آن است ها نسبت به پایین اختالف سطح باالدست رودخانه

ها  آب رودخانه ةوسیل بهدر سالیان دراز  که ،یفشان آتشهای  های توف ها از توده دره

هایی با  همراه ایجاد چاه به ،کند های صخره شود و با ایجاد کانال اند، کنده می شده بریده

آب  ،فواصل مناسب جهت تمیزکاری آبراه و همچنین استفاده از آب جاری در کانال

ای بیرون از دره منتقل ه ها به زمین ها و قنات این کانال ةوسیل بهرودخانه از باالدست 

آباد و روستای ایرانق معروف به  های این نوع معماری در منطقه بستان نمونه. شود می

مشاهده    های ایجادشده در مسیر آبراه قابل ها و همچنین چاه سیرناخ هست که آثار آبراه

ص دست این قنات ایجاد چاه بر روی آبراه مشخ در مواردی نیز در پایین. و مشخص است

 ةها در منطق های دیگر این نوع از کانال نمونه. شده است کاره رها صورت نیمه است که به

سوما در مراغه است که در این مورد نیز از اختالف سطح باالدست رودخانه با آشاغی

دست  به اراضی پایین ای های صخره کانال ةوسیل بهشده و آب را   دست آن استفاده پایین

نام برد  یقالع از توان ها می های آبراه از دیگر نمونه. اند منتقل ساخته بیرون از رودخانه

ها  هایی که در سنگ کانال ةوسیل بهویژه آب باران را  قلعه و به ةمنطقکه آب جاری در 

ها  بندان اند تا در مواقع اضطراری و قلعه کرده انبارها هدایت می اند به درون آب شده  کنده

کیلومتری  40حدود  ةفاصلاز شیر آب را  عجب ةقلع داش ةنموندر  .از آن استفاده گردد

شده در سنگ به باالی قلعه  های تراشیده های سفالی و از طریق کانال با استفاده از لوله

 .اند منتقل ساخته
 

روند که بیشتر  شمار می  سهند به دامنة ای های معماری صخره از دیگرگونه انبارها آب

سبب  به فهای سهند هدامن. عمومی در قالع منطقه داشته است هکاربرد عمومی و نیم

نیاز  معموالً در بیشتر موارد سال آب مورد ،های پرآبش های سرشار و رودخانه چشمه

 ،ها های طبیعی کنار استقرارگاه ساکنین منطقه را تأمین ساخته و مردم معموالً از چشمه

شو و و شست و آب موردنیاز شرب ،ها هم نیست دخیل در تشکیل این سکونتگاه ناکه 

سازی آب  گرچه ذخیره ،بنابراین .اند کرده گاهی استحمام خود را تهیه و استفاده می

توان بنا بر  انبارها در این منطقه را می اما نوع کاربرد آب ،ضرورت چندانی نداشته است

های  ر قلعهنیاز ساکنین د آب مورد ةذخیرانبارها جهت  ساخت آب( 4: دالیل زیر دانست

قلعه و نزدیک   انبارها درگؤیجه این نوع آب. نظامی و همچنین در مواقع اضطراری و جنگ
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انبارهای منفرد  ساخت و کندن آب( 4 .شود شیر دیده می عجب ةقلع آن و همچنین داش

 بودهرو  های کوچ عشایر و گروه ةذخیرانبار برای  این نوع آب .های پرآب و دور از مکان

انبار در  این نوع آب ةنمون. روزه نیز در منطقه به روال قدیمی حضور دارندکه ام است

استفاده از آجرفرش در کف . آباد است بستان از شهرستان آباد نزدیکی روستای امین

شیر  عجب ةقلع خصوص در داش هانبارهای سهند و ب توجه آب  های جالب انبار از ویژگی آب

داشت کافی جمله کاهش آب ورودی و عدم نگه زا ،که به علل مختلف نحوی است، به

از دیگر . اند پوشی نموده ساروج کف طمالاستفاده از آجر و  انبار را با آن، کف آب

های موجود در بخش ساروقیه  سهند نمونه ای انبارهای صخره توجه آب  های جالب مثال

انبارها  این آبدر که   نحوی به ،اند مراغه است که بسیار باظرافت از دل کوه تراشیده شده

 .شده است  تعبیهیفی برای رسیدن به مخزن آب ورودی بسیار کوچک و پلکان ظر
 

جواری  در کنار هم ،سهند ای صخره در معماری ،که پیشتر ذکر شد  آنچنان :ها آغل

 مستقل از معماری مسکونی و کوه دامنةنام آغل در  انسان با حیوان، فضاهای بسیاری با

های موقت و  کاربرد اصلی آن استفاده .شده است  ف طراحی و ساختهدر نقاط مختل

های  های دور از محل ضرورت وجود این آغل .فصلی در فصول گرم سال بوده است

فصول سال  ةعمدکه در  ،مسکونی بدان سبب است که برخالف مناطقی مانند میمند

علت متوسط پایین  ند بهسه دامنةدر  ،ها گله را در فضای بیرونی نگه داشت توان شب می

ها  آغل که یابد رو ضرورت می ازاین .دمای هوا در طی فصول این امکان کمتر وجود دارد

روستا ساخته  ةمحدودهای فصلی خارج از  نقاط منطقه برای استفاده از چراگاه همةدر 

موارد . اند شده  صورت خصوصی و عمومی ساخته کند فوق به های صخره آغل. شود

توانند علف زمستانی حیوانات خود را از  دتاً برای یکجانشینانی است که میخصوصی عم

های مسکونی  های عمومی که خارج از بافت آغل. دست آورند  طریق زراعت به

گیرند و همه  استفاده قرار می روستاهاست جهت نگهداری موقت قبل از چرا مورد

 (.7 شکل) کنندها استفاده  توانند از آن می

 ای با کاربری استحفاظی ماری صخرهمع . 2-2

 ةمنطقتوان در قالع نظامی و حکومتی  استحفاظی سهند را می ةگوناز  ای معماری صخره

 ،سهند کندهای شده در صخره های ساختهدژها و قلعهویژگی  عمدة .کرد بررسیسهند 

 .هاست دیگر نقاط، مربوط به ماهیت استحفاظی و دسترسی آن چون
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 ؛ور های عمومی و بزرگ موجود در روستای حیله ای از آغل نمونه( راست: )7 شکل

 .پایین است ةطبقهای کف روزن  سوراخ .ور ای از آغل دوطبقه در روستای حیله نمونه( چپ)
 

 یفشان آتشهای متعدد فعالیت کوه  که در دوره ،یفشان آتشهای  حجم باالی توف    

ردی ایجاد قالع و استحکامات دفاعی را در موا ،سهند در منطقه انباشت گردیده است

 ها مستحکم و قابل ها و بلکه هزاره در طی سدهرا ممکن ساخته است و این نوع قالع 

ها مانور و عملکرد دفاعی این قالع را  حالت کارپذیری این توف .داشته استنگه  استفاده 

 . چندین برابر ساخته است

ایجاد فضاهای مناسب جهت دفاع و  ،ها های کوه با تراش دیواره ،در این نوع معماری     

عنوان نمونه در  به. نداهای ورودی و راهروها را ممکن ساخته ها و دروازه همچنین درگاه

شده  که به داخل دژ منتهی می یورودی قلعه و همچنین راهروی ةدرواز ،قلعه گؤیجه

ها و ایجاد  ش دیوارهترا ،عالوه بر آن. بوده استای  شده از فضای صخره همگی ساخته

در  .های این قلعه است قالع از ویژگی ةدیوارهای  هایی جهت بنیان نهادن پی مصطبه

آب منتهی به  ةلولسازی  صخره جهت ایمن نون کندنشیر استفاده از ف عجب ةقلع داش

ها  ارههایی در دیو و همچنین ایجاد تراش ،بندان داشته که نقش اساسی در قلعه ،قلعه

های  آذوقه و آب و همچنین تونل ةذخیردیوار قلعه و ایجاد فضاهای ناپذیری جهت نفوذ

های نفوذ به این  راه. استحفاظی در این قلعه است ای صخرههای  از دیگر خصیصهمخفی 

  ساختهاف رمناطق اط به  مشرف یها پرتگاه ةلبدر  در ارتفاعات باالتر و که عمدتاً ،قالع

یجاد دسترسی در مناطق با تراشیدن و ا واست بسیار سخت و دشوار  اند، شده

ها را شکل  صخره ،پذیر کنترلو از بین بردن دسترسی در مناطق کمتر  تر کنترل قابل

ها  ترین این قلعه شاخص جمله از .اند داده و حالت استحفاظی قلعه را استخراج نموده

شهرستان  آغاج قرهبخش  چای قوریاز دهستان در روستایی به همین نام  قلعه گؤیجه

دیوارهای  هایی مانند بخشداشتن  و با شده  طراحیچندطبقه  صورت بهاست که  مراغه

و و غالت  آب ةذخیرانبار، آبراه و مخازن  حوض ،ای صخره های پله راه ،استحفاظی
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های مختلف پیش از اسالم تا دوره  در دورهپنهان در داخل قلعه  ةدخمیک گور همچنین

 (.8 شکل) است گرفتهمی قرار هاستفاد مورداسالمی 
 

 
 مراغه ةگؤیج ةقلعدژ و  ای صخرههای  استحکامات و سازه :8 شکل 

 های متفرقه کاربریای با  معماری صخره :2-1

ای وجود دارد که  ای سهند ساختارهای معماری متفرقه یا ناشناخته در معماریِ صخره 

به  کندهای موسوم جمله صخره از آن. گیرند های باال جای نمی یک از دسته در هیچ

 .توان نام برد با کاربری متصور علمی را می یهای ها و سازه محراب ،ها کبوترخانه

. شود های مختلف دیده می ها و شکل نوع معماری در طرحاین  (:خانه قوش)ها  کبوترخانه

و ها  از خشت و سنگ در نمونه هشد ساخته یهای خانه قوش ةنمونکه در منطقه همچنان

آن منطقه در تناوب  ای آن نیز به رواج معماری صخره ،شود های مختلف دیده می اندازه

بوده  قاجار ةدور پس از آنو  صفویان ةدور درها  خانه رواج قوش ةعمد. رواج داشته است

 آن کشاورزی ةعمدهای اقتصادی کشور که  زیرساختسبب  به ،ها خانه ساخت قوش. است

 توان گفت ها می خانه محل و موقعیت قرارگیری قوشبه با توجه . یافته است رواج ،بوده

در و کشاورزی الب غاین ابنیه بیشتر در روستاهایی که دارای جمعیت زیاد با اقتصاد  که

چای  صوفی ةدرها در  خانه های این نوع قوش نمونه. اند ها هستند ایجاد گشته انتهای دره

ایجاد گشته  ،ترین استقرارهای این دره بزرگاز  ،شهر مراغه و در نزدیکی روستای یای

قاجار است  ةدورمربوط به و شیر  دیگر آن در روستای هرگالن از توابع عجب ةنمون. است

های این  از دیگر نمونه. شهر قرار دارد لحاظ ارتفاعی در ردیف ارتفاعی روستای یای که به

خانه نیز در  این قوش .است( بوش الر)ها مربوط به روستای مجارشین  خانه نوع قوش

روستاهای پرجمعیت  در ردیفگیرد که عمدتاً  قرار می ینزدیکی هرگالن و در خط

ها  ها بستگی به میدان کار و وسعت کران فضای داخلی این کبوترخانه. شوند محسوب می

ه کران کبا توجه به این ،چنانچه پالن فضای داخلی کبوترخانه هرگالن. داشته است
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  حالی در ،صورت منشور مثلثی چهارضلعی است به ،گردد ین به باال کمتر میموجود از پای

 ساخته شدهروستای هرگالن  ةنمونمراغه گرد و با قطری بیشتر از  ةکه فضای کبوترخان

 (.5 شکل)است 
 

 
 شیر مراغه روستای هرگالن در عجب ةکبوترخان: 5 شکل

 

 از نظرکه  هستنددر فضای بیرونی و  سنگ  دلدر  هایی اریک کنده در واقع :ها محراب

نیز در  های سال و زمان و در برخی مواقع رندداآیینی و مذهبی ساکنین محل اهمیت 

کندهای موسوم مشخص نیست این  واقع بهاما  .شود دیده می نیازهایی و نذرها  اطراف آن

 چه باور و چه کاربری خاصی ةواسط بههستند و ای  مربوط به چه دوره  محراببه 

محراب  محراب موسوم به توان به می های موجود محراب از جمله .اند شده  کاری کنده

تراش سنگ اصلی برای  از نظراشاره نمود که در روستای ورجوری مراغه  پیرهاشم

 داده  تراش های با پله واز سطح زمین قرار دارد  دومتریدر ارتفاع  حدوداًساخت محراب 

 .گردد می دسترسی  قابل شده 

 ةمجموعتوان به  بناهای دیگر نیز که کاربری نامشخصی دارند می از جمله      

این مجموعه غارهای . مراغه اشاره نمود ةرصدخانکندهای موسوم به غارهای  صخره

ثبت در ) مراغه ةرصدخان و در مجاورت خان طالب ةدهکدنزدیک شده در دل کوه  کنده

ای  اگرچه کاربری این فضاهای صخره .ارندقرار د( 5179 .با ش 4384 فهرست آثار ملی

همچون  ،ها آن ةدهند تشکیلاما عناصر  ،واقع مشخص نیست شده نیز به داده شکل

بیشتر  ،ها وجود دارد در کف اتاق که هایی کاری های جناغی و بقایای کنده قوس

 .کند مراغه را به ذهن متصور می ةرصدخانهای علمی و در ارتباط بودن آن با  یکاربر

کندها را نیز مورد کاوش قرار داده است  های رصدخانه این صخره ورجاوند در طی کاوش

ی و .نماید می تأیید مراغه ةرصدخان بنای با را ای صخرهجلویی  واحد تقریبی زمانی و هم
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 بخش این روی پیش مغرب جانب در که بازی دید به توجه با که همچنین معتقد است

 گرفته می قرار استفاده مورد نجومی های بررسی و کارها برخی برای احتماالً دارد، وجود

 جمع برای استفاده مورد های محل بودن محدود با که دارد زیاد احتمال همچنین .است

 از تپه، فراز واحدهای در اساتید، و دانشجویان میان گفتگوی انجام و پژوهشگران شدن

-441: 4381ورجاوند، ) است شده می ادهاستف مزبور کارهای انجام و اجتماع برای محل این

349). 
 

 

  نتیجه .1
های  مطالعات اسنادی و بررسی نتایج ،است شده  پرداختهپیرو آنچه در متن مقاله بدان 

نشان از  آنهای  گونه ترین همراه معرفی برخی از شاخص ای به میدانی معماری صخره

و  کارگیری بهبا  کهکشور دارد غرب  در شمال زیست با اقلیمهمو معماری بومی  ی شیوه

و  پروری دامبرای نوع معیشت مبتنی بر  هدامن اقلیمی طبیعی و های ویژگیدرک 

از دیدگاه دانش استفاده از  ای صخرهمعماری این . اند شده  دادهو شکل  ساخته کشاورزی

 خصوص اینکه هب ،استبرجسته  یدارای ارزشطبیعت و اقلیم سرد و کوهستانی منطقه 

  خلقسهند  دامنةو جغرافیای طبیعی  شناختی زمینمیراث  های بستری از ویژگیدر 

معماری  که توان گفت های موجود می و بر اساس داده منطقاً .است گرفته  شکلو  شده

بوده است و در ادامه با  زیرسطحیهایی  سهند نخست در قالب حفاری ای صخره

اش بدون  فضاهای استقراری اری کهاین معم .هایی بر روی آن تجهیز شده است سازه

 شده  ساختهاز مصالح طبیعی  استفادهها و  تنها با کندن بدنههیچ مصالح ساختمانی و 

 ةعالو بههمچون تغییر سبک زندگی، تغییر مذهب، بروز امنیت،  ،به علل  نهایت در ،است

یا  هاستفادو عدم  ویرانیدچار کند،  های صخره بسیاری از مکان معماریِفرسایش 

الحاقات  ،عالوه به .اند گشته تبدیل سکونت فصلی و یا تغییرکاربری به آغل و طویله

  .ای مستقلی ندارند که دیگر ماهیت صخره شده  افزودهها  به آن با مصالح جدید بسیاری
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