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Abstract

Archaeological studies of Varzeqan county in the geographical area of northwestern Iran have received more 
attention due to the existence of mountain fortifications and cemeteries from the Bronze and Iron Ages. In this 
area, however, other rich archaeological evidence remains; Which shows the position and importance of Varzeqan 
region in the field of archaeological studies of the historical period of northwestern Iran. In Seqay village, 10 Cut 
- rock spaces have been created on the rock bed, which can be considered as evidence of the position and impor-
tance of this village in archeological studies, architecture and other sciences. However, no specific research has 
been done on these Cut - rock spaces. Accordingly, this study seeks to answer two basic questions regarding the 
nature of use and chronology of the studied spaces. The purpose of this study is to introduce, typology, relative 
chronology and land use analysis of the mentioned handicraft spaces. However, relying on superficial data, it is 
difficult to answer questions about the chronology and usage of this collection. However, it is very possible to 
hypothesize that these rock works have been used for shelter and protection, as well as by examining, adapting the 
elements and architectural techniques used in the spaces and comparing them with the architectural elements of 
handmade spaces identified and studied in other areas. Parthian period can be suggested for the creation of these 
rocky handicraft spaces. Since no studies on handicraft spaces have been conducted in Varzeqan region so far, this 
research can be a basis for detailed scientific studies in the region to identify these works.

Keywords: Varzeqan, Seqay village, rock- cut architecture, chronology, user

Sattarnezhad S, Narimani M, Abdolahi S. (2020). Survey and Analysis of the Use of Rock-Cut in 
the Village of Seqay, Varzeqan County, East Azerbaijan Province. Tourism Research, 1(4):108-
125

Corresponding Author: Saeid sattarnejad, PhD student in Archeology, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran.  
                              Email: saeidsatatrnejad@yahoo.com 

Received: 2020/07/17 | Accepted: 2020/09/14 | Published: 2020/11/30

Copyright © 2020. This open-access journal is published under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License which permits Share (copy and 
redistribute the material in any medium or format) and Adapt (remix, transform, and build upon the material) under the Attribution-NonCommercial terms.

Original Article



فصلنامه علمی پژوهش گردشگری

شاپا: 628X-2538 سال اول | شماره چهار | زمستان 1398

109

مطالعه و تحلیل کاربری فضاهای صخره ای روستای َسقای شهرستان َورزقان استان 
آذربایجان شرقی
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چکیده
شهرستان َورزقان در حوزۀ جغرافیايی شمال غرب ايران به دلیل تنوع آثارش در دوره های مختلف تاريخی حائز اهمیت 
بوده است؛ که از شواهد آن می توان به استحکامات دفاعی و گورستان های مختلف و فضاهای دستکند اشاره کرد. در 
اين شهرستان فضاهای دستکندی ايجاد شده است؛ که تا به امروز کمتر شناخته شده و پژوهش های در باره آن انجام 
نشده است. در روستای َسقای تعداد 10 عدد فضای دستکند در بستر صخره ايجاد شده است که می تواند به عنوان 
شواهدی از جايگاه و اهمیت اين روستا در مطالعات باستان شناسی، معماری و ساير علوم مورد توجه قرار گیرد، با 
اين حال تاکنون پژوهش خاصی دربارۀ اين فضاهای دستکند انجام نشده است بر همین اساس انجام اين پژوهش 
درصدد پاسخگويی به دو سؤال اساسی در رابطه با گاهنگاری و کاربری اين فضاهاست. هدف از اين پژوهش، معرفی، 
گونه شناسی، ارائه گاهنگاری نسبی و تحلیل کاربری فضاهای دستکند مذکور است. اگرچه با اتکاء به داده های سطحی 
پاسخ به پرسش هايی در زمینۀ گاهنگاری و کاربری اين مجموعه امری دشوار است، لیکن به احتمال بسیار می توان اين 
فرضیه را مطرح ساخت که اين آثار صخره ای به منظور جان پناهگاهی و استحفاظی مورد استفاده بوده اند، همچنین 
با بررسی، تطبیق عناصر و تکنیک معماری به کار رفته در فضاها و مقايسه آن ها با عناصر معماری فضاهای دستکند 
شناسايی و مطالعه شده در ساير مناطق، می توان بازه زمانی دورۀ اشکانی را برای ايجاد اين فضاهای دستکند صخره ای 
پیشنهاد کرد. از آنجايی که در شهرستان ورزقان تاکنون مطالعاتی در بارۀ فضاهای دستکند صورت نگرفته است، انجام 

اين پژوهش می تواند زمینه ای برای بررسی های دقیق علمی در سطح منطقه برای شناسايی اين آثار باشد.
واژه های کلیدی: ورزقان، روستای سقای، معماری صخره ای، گاهنگاری، کاربری
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 مقدمه .  1

که در    است   فضاهاي دَستکند گونۀ خاصی از معماري 
شود و با زدودن  آن مصالحی براي تولید فضا استفاده نمی 

اي توسط انسان از بستر کوه و سنگ، فضا  هاي صخره توده 
می   & ,Sattarnezhad, Shahbazi Sheeran(   شود تولید 

Maroufi Aghdam, 2018, P. 60 (.   این معماري در هر منطقه
هاي  ی محیطی داراي ویژگ به دالیل اقلیمی و شرایط زیست 

به  منحصر  و  است  خاص   & Mohammadifar( فردي 

Hemmati Azandariani, 2016, P. 80 (  دستکند بناي  هر   .
هاي فرهنگی، اجتماعی، تاریخی و کالبدي  براساس زمینه 

ناحیه  آن  خاص  شرایط  و   & Basafa, Davari(  اقلیمی 

Rezaei,  2017, P. 38 (   و مطابق با نیازهاي ساکنان شکل
مهم    میان در    . ) Emge, 1992, P. 4(  گیرد می  عوامل 

شکل  در  امنیت  تأثیرگذار  دستکند،  فضاهاي  گیري 
است مهم  فاکتور   ,Cialdea & Maccarone, 2009(  ترین 

4002; Pourmohamadi & Nasrollahzadeh, 2014, P. 36 (. 

استحکامات   ایجاد  با  مناطق کوهستانی عموماً  امنیت در 
در برخی از نواحی که  این حال  با    ؛ شود می   ن ی تأم دفاعی  
انسان با ایجاد    ،براي ساکنان وجود ندارد سازي  قلعه توانایی  

خود   براي  یا صخره  زمین  بستر  درون  معماري  فضاهاي 
معماري دستکند  گونه  این اساس    ن ی ا ر  ب   . سازد می پناهگاه  

 غیرعامل در نظر گرفت.   توان پدافند را می 
غرب ایران  جغرافیایی شمال   ۀ ورزقان در پهن   شهرستان 

که  طوري به   ؛ شناسی است از مناطق مهم در مطالعات باستان 
باستان  بررسی  شواهد  در  و  آثار  منطقه،  این  در  شناختی 

شناسایی باستان  آهن  و  مفرغ  دوران  از  غنی    شناختی 
 )Hozhabri Nobari, 2017; Narimani, 2009  (،    کاوش
 )Hozhabri Nobari, 2017 و مطالعه (   )Salvini, 2008;  Kleiss 

& Kroll, 1979; Naseri Somai, 2019  .این حال  ) شدند با 
این   دستکند  فضاهاي  پیرامون  جامع  مطالعات  تاکنون 
شهرستان گزارش نشده و این در حالی است که این منطقه  

تواند جایگاه مهمی  اي می ات معماري صخره در زمینۀ مطالع 
داغ داشته باشد. نوپابودن مطالعات معماري  قره   iدر منطق 

ورزقان  صخره  شهرستان  در  استحکامات    و اي  به  توجه 
گورستان  و  بی کوهستانی  و  غنی  تاریخی  از  هاي  شمار 

فضاهاي  مهم  معرفی  و  ثبت  شناسایی،  عدم  عوامل  ترین 
منطقه  صخره  این  مطالع است اي  و  شناسایی  فضاهاي    ۀ . 

هدف مطالعه    با بازدید نگارندگان با   دستکند روستاي سقاي 
صخره  معماري  بررسی  ورزقان  و  شهرستان  صورت  اي 

که در این پژوهش پس از معرفی فضاهاي دستکند    گرفت 
به تشریح کاربري و گاهنگاري نسبی آن پرداخته شد؛ به  

اي و  همین دلیل درك صحیح از فضاهاي دستکند صخره 
تحلیل   و  گاهنگارانه  چارچوب  در  آن  ایجاد  زمان  تفسیر 

مطالعاتی مناسبی    ۀ ماهیت کاربري فضاهاي موجود، زمین 
هایی در سایر مناطق شهرستان ورزقان  فته براي تفسیر نویا 

انجام    پژوهش خواهد شد.   آنها   ة که در زمان آتی دربار   است 
در   اساسی  سؤال  دو  به  پاسخگویی  درصدد  پژوهش  این 

) فضاهاي  1رابطه با فضاهاي دستکند روستاي سقاي است:  
دستکند روستاي سقاي براساس گاهنگاري نسبی با تکیه  

ا متعلق به چه دورانی است؟  شناسی پوشش فضاه بر سبک 
است؟  2 بوده  چه  سقاي  دستکند  فضاهاي  کاربري   (

پرسش فرضیه  راستاي  در  شده  مطرح  فوق  هاي  هاي 
ایجاد فضاهاي دستکند براساس مبانی   دوران اند از:  عبارت 

به  که  نسبی  انجام  گاهنگاري  تطبیقی  ،  شود می صورت 
عا در  شواهد این اد .  مربوط به دورة تاریخی (اشکانی) است 

معماري وجود دارد که در راستاي انجام    تکنیک عناصر و  
بررسی  به   پژوهش  آن  کاربري  و  فضاهاي  شده  عنوان 

 گاهی ساکنان منطقه است استحفاظی و پناه 

 پژوهش   ۀ پیشین .   1-2

  ۀ در رابطه با قلعه و کتیب   ی های تاکنون مطالعات و بررسی 
نقوش  )  Kleiss, 1969. P. 82;  Salvini, 1981, P. 81(   سغندل 
( صخره  سونگون  محوط Rafifar, 2002اي  برخی  هاي  ه )، 

ها و  )، گورستان Narimani, 2009تاریخی و پیش از تاریخی ( 
دفاعی   ;Omrani & Rahmatpour, 2009(   استحکامات 

Hozhabri Nobari, 2017  ،( اسالمی  قبرستان دوران  هاي 
 )Baradaran shokuhi, 1996 ) و بناهاي تاریخی (Alahyari, 

تاکنون مطالعات و    . است   انجام شده ورزقان    ن شهرستا ،  ) 2009
انجام  بررسی  هاي پیرامون فضاهاي دستکند این شهرستان 

همین اساس این پژوهش نخستین گام در    بر   ؛ نشده است 
دستکند   فضاهاي  تحلیل  و  معرفی  شناسایی،  راستاي 

ین  بنابراین در رابطه با ا   ؛ شود شهرستان ورزقان محسوب می 
اینکه فضاهاي دستکند صخره  تا به حال  موضوع صرف  اي 

ناشناخته بوده و مطالعاتی در رابطه با آن صورت نگرفته است،  
 توجهی براي آن در نظر گرفت. تحقیق قابل   ۀ پیشین توان  نمی 

 پژوهش روش  .  2

هاي  روش تحقیق در پژوهش حاضر متکی به فعالیت 
روش میدانی نخست  اي است. در  میدانی و مطالعات کتابخانه 

شد.   انجام  دستکند  فضاهاي  از  کامل  مستندنگاري 
)،  utmمستندنگاري شامل ثبت موقعیت جغرافیایی فضاها ( 

چشم  دره،  قعر  از  ارتفاع  دریا،  سطح  از  مقابل  ارتفاع  انداز 
ابعاد درونی فضاها،  گیري درگاه فضاها، جهت  هاي ورودي، 

ده است. تمامی  تراش و غیره بو   ة عناصر هنري و تزیینی، نحو 
صورت دقیق و ریز ثبت شده و سپس با در  این اطالعات به 

مطالعات مربوط به مقایسه و    ،دست داشتن اطالعات فوق 
کتابخانه  روش  در  شد.  آغاز  فضاها  نسبی  اي  گاهنگاري 

شده در  فضاهاي دستکند شناسایی و معرفی همۀ  نخست  
  سطح ایران مورد مطالعه قرار گرفت و سپس پوشش فضاها 

هاي موجود در داخل کشور تطبیق داده شد و نتابج  با نمونه 
آماري شامل ده فضاي    ۀ همچنین جامع   . حاصل به دست آمد 

 دستکند است. 

 مورد مطالعه   ۀ موقعیت جغرافیایی منطق .  3

در    ی شرق جان ی شهرستان ورزقان در شمال استان آذربا 
  داغ واقع شده است قره   ی کوهستان   ۀ منطق   قسمت   ن ی تر ی غرب 

 )Alahyari, 2009, P. 18 .(    شکل)شهرستان شامل دو    ن ی ). ا 1
مرکز  بخش    ي بخش  در  دهستان  چهار  که  خارواناست  و 

 ,Nuoriو سه دهستان در بخش خاروانا قرار دارد (   ي مرکز 

2009, PP. 15-16 منطقه در  ورزقان  شهرستان    ي ا ). 
  ي ها ودخانه ر   ،شهرستان   ن ی ا   در .  است   شده  واقع   ی کوهستان 

اهرچا   ی فصل  چا آق   ،ي همچون    ي چا ن ی جوش   و   ي بوالق 
مربوط به ائوسن    یی زا کوه   فاز   ی ط   داغ قره   ارتفاع .  دارد   ان ی جر 

دنبال داشته و  به   را   ی مختلف   ي ها فشان آتش   و   شده   ل ی تشک 
وجود آمده    کرتاسه به   ي ها در اثر نفوذ توده به داخل آهک 

تأث  که  مورفولوژ   یی بسزا   ر ی است  تود   ي در  دارد.    ة منطقه 
پ   ور ی شئ   ي نفوذ  هاله   رامون ی در  سنگ   ي ا خود    ي ها از 

وجود آورده است    صورت کمربند هورنفلس به را به   ی دگرگون 
اول  جنس  ش هورنفلس   ۀ ی که  عمدتًا    ،ی کربنات   ،ی ل ی ها 

  ی و غرب   ی جنوب   ی استون هستند. در نواح   لت ی سنگ و س ماسه 
ورزقان  زم   ي الگو   ،شهرستان  شامل    ی شناس ن ی غالب 

سست بوده    ار ی تا بس   مه ی ن   یی با خصلت کنگلومرا   یی سازندها 
گاه  خاکسترها   ی که  با  تناوب  جوش    ی فشان آتش   ي در 

 ,Alahyari(   است حساس    ش ی نخورده بوده که در مقابل فرسا 

2009, P. 18 دستکند در    ي فضاها   جاد ی عامل باعث ا   ن ی ) هم
 .  ها شده است سنگ ماسه   ها و بستر صخره 

 توصیف و معرفی فضاهاي دستکند .  4
در  سِقاي  شهرستان    26  فاصلۀ   روستاي  کیلومتري 

متري سمت جنوبی    600  ۀ ورزقان واقع شده است. در فاصل 
عدد، فضاي دستکند    10روستا در دامنه کوه «قایا باشی»  

در    ). این فضاها 2در بستر صخره تراشیده شده است (شکل  
زبان مردم محل به «کؤهولَلر» مشهور هستند. واژة کؤهول  

است  غار  معناي  به  ترکی  زبان  منطقه  ازاین   ؛ در  اهالی  رو 
هاي گذشته توسط انسان  مان اعتقاد دارند که این غارها در ز 
حال در اذهان مردم    اند با این در دل صخره تراشیده شده 

محل اطالعات خاصی پیرامون ماهیت کاربري و دوره ایجاد  
این فضاها وجود ندارد. فضاهاي دستکند روستاي سقاي در  

طول  جغرافیایی  عرض    46.36114669  مختصات    و 
ارتفاع    38.54083647 دریا قرار    متري از سطح   1990و 

 دارد. 
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تاکنون مطالعات و    . است   انجام شده ورزقان    ن شهرستا ،  ) 2009
انجام  بررسی  هاي پیرامون فضاهاي دستکند این شهرستان 

همین اساس این پژوهش نخستین گام در    بر   ؛ نشده است 
دستکند   فضاهاي  تحلیل  و  معرفی  شناسایی،  راستاي 

ین  بنابراین در رابطه با ا   ؛ شود شهرستان ورزقان محسوب می 
اینکه فضاهاي دستکند صخره  تا به حال  موضوع صرف  اي 

ناشناخته بوده و مطالعاتی در رابطه با آن صورت نگرفته است،  
 توجهی براي آن در نظر گرفت. تحقیق قابل   ۀ پیشین توان  نمی 

 پژوهش روش  .  2

هاي  روش تحقیق در پژوهش حاضر متکی به فعالیت 
روش میدانی نخست  اي است. در  میدانی و مطالعات کتابخانه 

شد.   انجام  دستکند  فضاهاي  از  کامل  مستندنگاري 
)،  utmمستندنگاري شامل ثبت موقعیت جغرافیایی فضاها ( 

چشم  دره،  قعر  از  ارتفاع  دریا،  سطح  از  مقابل  ارتفاع  انداز 
ابعاد درونی فضاها،  گیري درگاه فضاها، جهت  هاي ورودي، 

ده است. تمامی  تراش و غیره بو   ة عناصر هنري و تزیینی، نحو 
صورت دقیق و ریز ثبت شده و سپس با در  این اطالعات به 

مطالعات مربوط به مقایسه و    ،دست داشتن اطالعات فوق 
کتابخانه  روش  در  شد.  آغاز  فضاها  نسبی  اي  گاهنگاري 

شده در  فضاهاي دستکند شناسایی و معرفی همۀ  نخست  
  سطح ایران مورد مطالعه قرار گرفت و سپس پوشش فضاها 

هاي موجود در داخل کشور تطبیق داده شد و نتابج  با نمونه 
آماري شامل ده فضاي    ۀ همچنین جامع   . حاصل به دست آمد 

 دستکند است. 

 مورد مطالعه   ۀ موقعیت جغرافیایی منطق .  3

در    ی شرق جان ی شهرستان ورزقان در شمال استان آذربا 
  داغ واقع شده است قره   ی کوهستان   ۀ منطق   قسمت   ن ی تر ی غرب 

 )Alahyari, 2009, P. 18 .(    شکل)شهرستان شامل دو    ن ی ). ا 1
مرکز  بخش    ي بخش  در  دهستان  چهار  که  خارواناست  و 

 ,Nuoriو سه دهستان در بخش خاروانا قرار دارد (   ي مرکز 

2009, PP. 15-16 منطقه در  ورزقان  شهرستان    ي ا ). 
  ي ها ودخانه ر   ،شهرستان   ن ی ا   در .  است   شده  واقع   ی کوهستان 

اهرچا   ی فصل  چا آق   ،ي همچون    ي چا ن ی جوش   و   ي بوالق 
مربوط به ائوسن    یی زا کوه   فاز   ی ط   داغ قره   ارتفاع .  دارد   ان ی جر 

دنبال داشته و  به   را   ی مختلف   ي ها فشان آتش   و   شده   ل ی تشک 
وجود آمده    کرتاسه به   ي ها در اثر نفوذ توده به داخل آهک 

تأث  که  مورفولوژ   یی بسزا   ر ی است  تود   ي در  دارد.    ة منطقه 
پ   ور ی شئ   ي نفوذ  هاله   رامون ی در  سنگ   ي ا خود    ي ها از 

وجود آورده است    صورت کمربند هورنفلس به را به   ی دگرگون 
اول  جنس  ش هورنفلس   ۀ ی که  عمدتًا    ،ی کربنات   ،ی ل ی ها 

  ی و غرب   ی جنوب   ی استون هستند. در نواح   لت ی سنگ و س ماسه 
ورزقان  زم   ي الگو   ،شهرستان  شامل    ی شناس ن ی غالب 

سست بوده    ار ی تا بس   مه ی ن   یی با خصلت کنگلومرا   یی سازندها 
گاه  خاکسترها   ی که  با  تناوب  جوش    ی فشان آتش   ي در 

 ,Alahyari(   است حساس    ش ی نخورده بوده که در مقابل فرسا 

2009, P. 18 دستکند در    ي فضاها   جاد ی عامل باعث ا   ن ی ) هم
 .  ها شده است سنگ ماسه   ها و بستر صخره 

 توصیف و معرفی فضاهاي دستکند .  4
در  سِقاي  شهرستان    26  فاصلۀ   روستاي  کیلومتري 

متري سمت جنوبی    600  ۀ ورزقان واقع شده است. در فاصل 
عدد، فضاي دستکند    10روستا در دامنه کوه «قایا باشی»  

در    ). این فضاها 2در بستر صخره تراشیده شده است (شکل  
زبان مردم محل به «کؤهولَلر» مشهور هستند. واژة کؤهول  

است  غار  معناي  به  ترکی  زبان  منطقه  ازاین   ؛ در  اهالی  رو 
هاي گذشته توسط انسان  مان اعتقاد دارند که این غارها در ز 
حال در اذهان مردم    اند با این در دل صخره تراشیده شده 

محل اطالعات خاصی پیرامون ماهیت کاربري و دوره ایجاد  
این فضاها وجود ندارد. فضاهاي دستکند روستاي سقاي در  

طول  جغرافیایی  عرض    46.36114669  مختصات    و 
ارتفاع    38.54083647 دریا قرار    متري از سطح   1990و 

 دارد. 
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 موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه .  1شکل  

 1399  ، نگارندگان منبع:  

 

 
 ي ا ماهواره   ۀ موقعیت فضاهاي دستکند براساس نقش   . 2شکل  

 1399نگارندگان،  :  منبع 

 

  عمومًا این منطقه کوهستانی بوده و بستر طبیعی زمین  
به  است سنگالخی   متکی  منطقه  مردم  معیشتی  اقتصاد   .

فعالیت  فعالیت  به  آن  کنار  در  که  است  دامداري  هاي 

کوه،    ۀ کشاورزي مشغول هستند. در بررسی سطحی دامن 
). این  3اي شناسایی شد (شکل  فضاي دستکند صخره   10

در قسمت عمودي کوه و درون بستر سنگ آهکی که    فضاها 

اند. در ایجاد  صورت دستکند ایجاد شده قابلیت تراش دارد، به 
نهایت استفاده از توپوگرافی کوه انجام    صخره فضاهاي این  

بیعی  صورت ط ها که به صخره   ،هاي عمودي شده و در قسمت 
خورده  دارند برش  صاف  سطح  و  ایجاد    ،اند  و  تراش  براي 

کوه و    ۀ فضاها انتخاب شده است. فضاهاي دستکند در دامن 
در   60- 70ارتفاع حدود   از  قرار    ة متري  کوه  پایین دست 

اي فصلی جریان دارد که یکی  اند. در قعر دره رودخانه گرفته 
محسوب  منطقه  ساکنان  نیاز  مورد  آب  تأمین  منابع    از 

 . شود می 
شناختی و  شده از نظر سبک فضاهاي دستکند شناسایی 

بوده و تنها در پهنا و عناصر    یکدیگر تراش مشابه    تکنیک 
دیگر دارند. کار تراش فضاها  یک   ی با ئ جز   ی های معماري تفاوت 

  ج ی تدر به   نیز   فضا و  شده  ورودي آغاز    ۀ نخست از قسمت دهان 
دهان   شده تر  وسیع  ارتفاع    ۀ است.  به  فضا    132ورودي 

این  متر تراشیده شده است.  سانتی   84متر و عرض  سانتی 
ها اندکی قوس پیدا  شکل بوده که در گوشه دهانه مستطیل 

  است؛   رو به سمت جهات مختلف بوده   ها دهانه   . کرده است 
حال   این  دهانه   راهبرد با  انتخاب  در  براساس  خاصی  ها 

ها رو  که دهانه طوري به   ؛ ده اندازه مقابل در نظر گرفته ش چشم 
تا از این نظر امکان شناسایی    اند ه ها ایجاد شد به سمت صخره 

ر  فاصل ؤ و  از  دهانه  امکان   ۀ یت  (شکل  دور  نباشد    . ) 4پذیر 
شده  ها در جهت مخالف وزش باد تعبیه  دهانه   ۀ همچنین زوای 

تا فضاي داخل از نظر بادهاي سوزناك و تند منطقه    است 
ها شواهدي از رویش  وزه در اطراف دهانه در امان باشد. امر 

زالزلک قابل مشاهده است    مانند گیاهان و درختان خودرو  
نوعی نقش  گذشته نیز به   هاي سال نظر این درختان در    که به 

 اند. ها و فضاهاي دستکند را داشته یت دهانه ؤ مانع در قبال ر 
 

 

 
 دورنماي از کوه قایاباشی  .  3شکل  
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اند. در ایجاد  صورت دستکند ایجاد شده قابلیت تراش دارد، به 
نهایت استفاده از توپوگرافی کوه انجام    صخره فضاهاي این  

بیعی  صورت ط ها که به صخره   ،هاي عمودي شده و در قسمت 
خورده  دارند برش  صاف  سطح  و  ایجاد    ،اند  و  تراش  براي 

کوه و    ۀ فضاها انتخاب شده است. فضاهاي دستکند در دامن 
در   60- 70ارتفاع حدود   از  قرار    ة متري  کوه  پایین دست 

اي فصلی جریان دارد که یکی  اند. در قعر دره رودخانه گرفته 
محسوب  منطقه  ساکنان  نیاز  مورد  آب  تأمین  منابع    از 

 . شود می 
شناختی و  شده از نظر سبک فضاهاي دستکند شناسایی 

بوده و تنها در پهنا و عناصر    یکدیگر تراش مشابه    تکنیک 
دیگر دارند. کار تراش فضاها  یک   ی با ئ جز   ی های معماري تفاوت 

  ج ی تدر به   نیز   فضا و  شده  ورودي آغاز    ۀ نخست از قسمت دهان 
دهان   شده تر  وسیع  ارتفاع    ۀ است.  به  فضا    132ورودي 

این  متر تراشیده شده است.  سانتی   84متر و عرض  سانتی 
ها اندکی قوس پیدا  شکل بوده که در گوشه دهانه مستطیل 

  است؛   رو به سمت جهات مختلف بوده   ها دهانه   . کرده است 
حال   این  دهانه   راهبرد با  انتخاب  در  براساس  خاصی  ها 

ها رو  که دهانه طوري به   ؛ ده اندازه مقابل در نظر گرفته ش چشم 
تا از این نظر امکان شناسایی    اند ه ها ایجاد شد به سمت صخره 

ر  فاصل ؤ و  از  دهانه  امکان   ۀ یت  (شکل  دور  نباشد    . ) 4پذیر 
شده  ها در جهت مخالف وزش باد تعبیه  دهانه   ۀ همچنین زوای 

تا فضاي داخل از نظر بادهاي سوزناك و تند منطقه    است 
ها شواهدي از رویش  وزه در اطراف دهانه در امان باشد. امر 

زالزلک قابل مشاهده است    مانند گیاهان و درختان خودرو  
نوعی نقش  گذشته نیز به   هاي سال نظر این درختان در    که به 

 اند. ها و فضاهاي دستکند را داشته یت دهانه ؤ مانع در قبال ر 
 

 

 
 دورنماي از کوه قایاباشی  .  3شکل  

 1399نگارندگان،  منبع:  
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 دستکند    ي فضاها   ي ورود   نۀ دها   . 4شکل  

 1399نگارندگان،  :  منبع 
 

ها  در گوشه ،  شکل فضاهاي داخلی با پالن مستطیل در  
اخل فضا در  اندکی هالل ایجاد شده است. طول متوسط د 

شمالی  بیشترین    است.   متر سانتی   394جنوبی    - راستاي 
متر  سانتی   247غربی    - عرض داخل فضا در راستاي شرقی 

متر  سانتی   190و بیشترین ارتفاع فضا از کف تا قوس سقف  
و    است   دستکند قوسی تراشیده شده   هاي است. سقف فضا 

معماري    گونه هیچ  و  تزیینی  ). کف  5(شکل    ندارد عناصر 
اي از  مرور زمان الیه صورت تخت بوده و به فضاي مذکور به 

را پوشانده    متر سطح آن سانتی   2- 3خاك به ضخامت حدود  
ها عناصر تزیینی و  است. در کف فضا همانند سقف و دیواره 

صورت ساده تراشیده و هموار شده  کار نرفته و به   معماري به 
سوز به  ضلع غربی یک عدد جاي پیه   ة ت. در داخل دیوار اس 

که   شده  ایجاد  مخروطی  جز در  فرم  آثار  آن  از  ئ سطح  ی 
است  مشاهده  قابل  و    ؛ دودزدگی  فضا  سقف  حال  این  با 

  است و ها بدون دودزدگی بوده که این دودزگی اندك  دیواره 
موقت از این فضاها    ة نشانگر استفاد تواند  می سالمت دیوارها  

مانده که  ها آثاري از تراش ابزار باقی در سطح دیواره   باشد. 
دهد کار تراش فضاها با ابزار نوك تیز به ضخامت  نشان می 
متر بوده است. سانتی   1- 2تقریبی  

 
 نماي داخلی یکی از فضاهاي دستکند    . 5شکل  

 1399نگارندگان،  منبع:  

فضاهاي دستکند بازشوهایی    ،دره دلیل اقلیم سرد این  به 
  ،کوتاه و محقر دارند تا ضمن تناسب با اندام مردم منطقه 

از طرفی    . د ن با بیرون داشته باش را  کمترین تبادل حرارتی  
در   زمین  کلی  قابلیت  عبارتی  به  یا  حرارتی  اینرسی 

له  ئ کردن انرژي و جذب آن بسیار باالست و این مس ذخیره 
سرمایی در فضاهاي دستکند را به    - نوسان دما و بار گرمایی 

دلیل  همچنین فضاهاي دستکند سقاي به   . رساند حداقل می 
جداره  زیاد  با  ضخامت  حرارتی  تبادل  کمترین  خود  هاي 

هاي فضاهاي دستکند  که از ویژگی طوري به   ؛ بیرون را دارد 
در   گرم  هواي  و  تابستان  در  خنک  هواي  داشتن  (غار) 

انرژي قابلیت رسیدن به    که با کمترین میزان   است زمستان  
بنابراین در بررسی داخل فضاهاي    ؛ آسایش را دارند   ة محدود 

فضاها شناسایی   داخل  در  تأمین حرارتی  عناصر  دستکند 
 . شد ن 

گیري فضاهاي دستکند  با توجه به جنسیت بستر شکل   
واند  ت براي حفاري و تراش، زمان مورد نیاز براي تراش می 

متغیر باشد. بدیهی است محدودیت ابزار و تکنیک بر زمان  
است  بوده  تأثیرگذار  تجرب   ؛ نیز  براساس  حال  این    ۀ با 

مشاهد  در  فضاهاي    ة نگارندگان  از  برخی  حفاري  و  تراش 
دامنۀ سهند براي حفاري یک فضا به ابعاد حدود    ،دستکند 

متري زمانی در حدود  سانتی  180متر با ارتفاع حدود   4× 2
  بنابراین این فضاها نیز همین مقدار زمان   ؛ دو هفته نیاز است 

همچنین از لحاظ    دارند. نیاز    2- 3با نیروي کاري حدود    را 
باز  طراحان    ة انتخاب  فضاها،  تراش  و  حفاري  براي  زمانی 

تا    کردند می معموًال فصول سرد و مرطوب سال را انتخاب  
این فضاهاي  گرد و غبار اندکی در داخل فضاها ایجاد شود. 

ویژگی  داراي  نشان  دستکند  که  بوده  مشترك  کلی  هاي 
روش   ده تمام    ،دهد می  براساس  دستکند  واحد    ی فضاي 

). 1اند و کاربري مشابهی دارند (جدول  تراشیده شده 
 

 هاي طراحی و ساختاري فضاهاي دستکند روستاي سقاي  ویژگی .  1جدول  

 ابعاد 
به داربست    ازیبوده و بدون ن  یبدن انسان است. ارتفاع فضاها متناسب با قد انسان  ةبراساس انداز  يفضاها و ورود  ةانتخاب انداز

  متر یسانت  170-190و ارتفاع    متریسانت   2-280عرض    متر،یسانت   3-380اند. ابعاد فضاها به طور متوسط (طول  شده  دهیتراش
 . است

 ارتباطات 
  انتخاب   العبورصعب  و   محدود  اریبه فضاها بس  یدسترس   راه.  است  ساخت  یابیمکان  ریتأث  تحت   معموالً  نقاط  ری ارتباط فضاها به سا

 . باشد داشته يشتر یب  دفاع تیقابل یتیامن لحاظ  از تا است شده

 سمت و سو 
ها باشد تا از  ها رو به سمت صخرهشده دهانه  یسع  شتریاما ب  ،هستند  يژئومورفولوژِ  تی وضع   تابع  شتریب   فضاها  یکل  يریگ جهت

 د.شومحدود  آنها   یینظر امکان شناسا نیا
 . است  شده  فضاها  يباال  استحکام  سبب  دستکند  يفضاها  یذات  یکپارچگی.  اندشده  جادی سنگ او ماسه  یآهک  يهادر بستر صخره ي ساختار   ط ی شرا 

  ي راهبردها 
 ی طراح 

 صخره   بستر  ير یسوز)، راهبرد رطوبت (قرارگهی (بازشوها و پ   ری بازشوها رو به پشت باد)، راهبرد نورگ  تی هوا (موقع   ۀیراهبرد تهو
 . شود)یم  طوبت جادیبودن آن مانع اریپذقیعا و

1399نگارندگان،  منبع:  

 فضاهاي دستکند سقاي کارکرد  .  5

دستکند   معماري  مطالعات  از  دهه  چند  گذشت  با 
ها و  )، تاکنون ضعف sattarnezhad, 2016اي در ایران ( صخره 

داشته  وجود  کاربري و گاهنگاري این فضاها    ة دربار نواقصی  
مهم است   عوامل،  که  پراکنش    ی توجه بی ترین  الگوي  به 

سایر آثار تاریخی و طبیعی    در مقایسه با فضاهاي دستکند  
  براي   شناختی است. منطقه، عناصر معماري و شواهد باستان 

دستکند  فضاهاي  ماهیت  کاربري  رویکرد    تبیین  بهترین 
از    ،در این روش شناسی فضایی است.  گیري از باستان بهره 

ارتباط فضایی و الگوهاي رفتاري انسان در ارتباط با فضاهاي  
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فضاهاي دستکند بازشوهایی    ،دره دلیل اقلیم سرد این  به 
  ،کوتاه و محقر دارند تا ضمن تناسب با اندام مردم منطقه 

از طرفی    . د ن با بیرون داشته باش را  کمترین تبادل حرارتی  
در   زمین  کلی  قابلیت  عبارتی  به  یا  حرارتی  اینرسی 

له  ئ کردن انرژي و جذب آن بسیار باالست و این مس ذخیره 
سرمایی در فضاهاي دستکند را به    - نوسان دما و بار گرمایی 

دلیل  همچنین فضاهاي دستکند سقاي به   . رساند حداقل می 
جداره  زیاد  با  ضخامت  حرارتی  تبادل  کمترین  خود  هاي 

هاي فضاهاي دستکند  که از ویژگی طوري به   ؛ بیرون را دارد 
در   گرم  هواي  و  تابستان  در  خنک  هواي  داشتن  (غار) 

انرژي قابلیت رسیدن به    که با کمترین میزان   است زمستان  
بنابراین در بررسی داخل فضاهاي    ؛ آسایش را دارند   ة محدود 

فضاها شناسایی   داخل  در  تأمین حرارتی  عناصر  دستکند 
 . شد ن 

گیري فضاهاي دستکند  با توجه به جنسیت بستر شکل   
واند  ت براي حفاري و تراش، زمان مورد نیاز براي تراش می 

متغیر باشد. بدیهی است محدودیت ابزار و تکنیک بر زمان  
است  بوده  تأثیرگذار  تجرب   ؛ نیز  براساس  حال  این    ۀ با 

مشاهد  در  فضاهاي    ة نگارندگان  از  برخی  حفاري  و  تراش 
دامنۀ سهند براي حفاري یک فضا به ابعاد حدود    ،دستکند 

متري زمانی در حدود  سانتی  180متر با ارتفاع حدود   4× 2
  بنابراین این فضاها نیز همین مقدار زمان   ؛ دو هفته نیاز است 

همچنین از لحاظ    دارند. نیاز    2- 3با نیروي کاري حدود    را 
باز  طراحان    ة انتخاب  فضاها،  تراش  و  حفاري  براي  زمانی 

تا    کردند می معموًال فصول سرد و مرطوب سال را انتخاب  
این فضاهاي  گرد و غبار اندکی در داخل فضاها ایجاد شود. 

ویژگی  داراي  نشان  دستکند  که  بوده  مشترك  کلی  هاي 
روش   ده تمام    ،دهد می  براساس  دستکند  واحد    ی فضاي 

). 1اند و کاربري مشابهی دارند (جدول  تراشیده شده 
 

 هاي طراحی و ساختاري فضاهاي دستکند روستاي سقاي  ویژگی .  1جدول  

 ابعاد 
به داربست    ازیبوده و بدون ن  یبدن انسان است. ارتفاع فضاها متناسب با قد انسان  ةبراساس انداز  يفضاها و ورود  ةانتخاب انداز

  متر یسانت  170-190و ارتفاع    متریسانت   2-280عرض    متر،یسانت   3-380اند. ابعاد فضاها به طور متوسط (طول  شده  دهیتراش
 . است

 ارتباطات 
  انتخاب   العبورصعب  و   محدود  اریبه فضاها بس  یدسترس   راه.  است  ساخت  یابیمکان  ریتأث  تحت   معموالً  نقاط  ری ارتباط فضاها به سا

 . باشد داشته يشتر یب  دفاع تیقابل یتیامن لحاظ  از تا است شده

 سمت و سو 
ها باشد تا از  ها رو به سمت صخرهشده دهانه  یسع  شتریاما ب  ،هستند  يژئومورفولوژِ  تی وضع   تابع  شتریب   فضاها  یکل  يریگ جهت

 د.شومحدود  آنها   یینظر امکان شناسا نیا
 . است  شده  فضاها  يباال  استحکام  سبب  دستکند  يفضاها  یذات  یکپارچگی.  اندشده  جادی سنگ او ماسه  یآهک  يهادر بستر صخره ي ساختار   ط ی شرا 

  ي راهبردها 
 ی طراح 

 صخره   بستر  ير یسوز)، راهبرد رطوبت (قرارگهی (بازشوها و پ   ری بازشوها رو به پشت باد)، راهبرد نورگ  تی هوا (موقع   ۀیراهبرد تهو
 . شود)یم  طوبت جادیبودن آن مانع اریپذقیعا و

1399نگارندگان،  منبع:  

 فضاهاي دستکند سقاي کارکرد  .  5

دستکند   معماري  مطالعات  از  دهه  چند  گذشت  با 
ها و  )، تاکنون ضعف sattarnezhad, 2016اي در ایران ( صخره 

داشته  وجود  کاربري و گاهنگاري این فضاها    ة دربار نواقصی  
مهم است   عوامل،  که  پراکنش    ی توجه بی ترین  الگوي  به 

سایر آثار تاریخی و طبیعی    در مقایسه با فضاهاي دستکند  
  براي   شناختی است. منطقه، عناصر معماري و شواهد باستان 

دستکند  فضاهاي  ماهیت  کاربري  رویکرد    تبیین  بهترین 
از    ،در این روش شناسی فضایی است.  گیري از باستان بهره 

ارتباط فضایی و الگوهاي رفتاري انسان در ارتباط با فضاهاي  

تحلیل کاربری فضاهای صخره ای روستای َسقای شهرستان َورزقان ǀ سعید ستارنژاد و همکاران

115



  آنها   سایتی پیرامون سایتی و برون هاي درون معماري و شبکه 
 )Karimian, 2005, PP. 112-113  و آزمایش فرضیات مختلف (

فاده  هاي مشابه است در رابطه با کاربري فضاها با تطبیق نمونه 
با در نظر گرفتن مفهوم فضا در معماري ابتدا به  .  شده است 
شواهد و مدارك موجود در رابطه با کاربري    همۀ گردآوري  

  تکند روستاي سقاي در محیط درونی و بیرونی فضاهاي دس 
تبیین کاربري این فضاها،    براي صورت گرفت؛ بنابراین    آنها 

پیرامون فرضیه  مطرح  قابل  براساس  بی  ارزیا   ،آنها   هاي  و 
کاربري ویژگی  ماهیت  مذکور،  فضاهاي  مشخص    آنها   هاي 

قابل مطرح در    ۀ ترین فرضی با این تفاسیر مهم   . شده است 
کارب  با  پناهگاه رابطه  بحث  فضاها،  این  مخفیگاهی    - ی ري 

هاي دفاعی مسکن در  اي جنبه بوده که در معماري صخره 
ها، حیوانات و حوادث طبیعی بیش از سایر  برابر هجوم انسان 

 ) است  نظر  مورد   Mohammadifar & Hemmatiعوامل 

Azandariani, 2016, P. 101 بر اساس  )  عوامل    ،همین 
ارتباط  مختلفی در شکل  این فضاها نقش دارند که  گیري 

را شکل داده است آنها   میان  اما چهار    ،، فضاهاي دستکند 
شکل  در  اصلی  سقاي  عامل  دستکند  فضاهاي  گیري 

براي  ا عبارت  مناسب  بستر  که  اقلیم  و  جغرافیا  از:  ند 
هاي قابل تراش را فراهم کرده و موقعیت  گیري سنگ شکل 

هاي گاه و بیگاه  کوه قایاباشی، حمالت و یورش   جغرافیایی 
معماري   زیاد  ماندگاري  شده،  منطقه  ناامنی  باعث  که 

اي در مقابل حوادث مختلف و بحث اقتصادي که با  صخره 
کمتر تراش آثار دستکند نسبت به ایجاد    ۀ نیروي کار و هزین 

). 6قلعه همراه است (شکل  

 

 
 گیري فضاهاي دستکند روستاي سقاي  عوامل شکل   . 6  شکل 

 1399  ، نگارندگان منبع:  

یجغرافیایی و اقلیم

ناامنی منطقه

ماندگاري معماري 
صخره اي

ار نیروي ک(اقتصادي 
)کم

نظر    به   ،با توجه به موقعیت قرارگیري فضاهاي دستکند 
مکان می  در  طراحان  زیادي  رسد  دقت  آثار  این  گزینی 

کرده که  طوري به   ؛ اند داشته  صخره سعی  از  نقاطی  در    اند 
ایجاد    یی فضاها  به   کنند را  امکان دسترسی آسان    آنها   که 

با ایجاد بازشوهایی در ابعاد    سوي دیگر از    . وجود نداشته باشد 
ها ضمن تأمین گرمایش درونی  کوچک و رو به سمت صخره 

ر  مانع  شده ؤ فضاها،  دور  فواصل  از  فضاها  بررسی  یت  اند. 
دستکند  درونی  فضاهاي  فضاي  در  موقت  اقامت  بیانگر  ها 

که شواهد اندکی از دودزدگی سطح  طوري به   است؛ دستکند  
به دیواره  می ها  تأمین    . خورد چشم  عناصر  نبود  همچنین 

پنجره و دسترسی مشکل به فضاها    - روشنایی از قبیل َمنفذ 
این    نبود و   در  موقت  اقامت  بحث  در  دیگر  عامل  پله، 

پذیرش در رابطه با کاربري  بل قا   ۀ فضاهاست؛ بنابراین فرضی 
بحث جان  است    - پناهگاهی فضاهاي دستکند،  استحفاظی 

). 7گرفت (شکل  که در ایام خاصی مورد استفاده قرار می 

 

 
 فضاهاي دستکند سقاي    . 7شکل  

 1399،  نگارندگان منبع:  
 

 رهیافت تاریخ معماري فضاهاي دستکند .  6

پی  دستکند،  آثار  بررسی  و  در  ایجاد  زمان  به  بردن 
از دوره  استفاده  زمانی  دارد اهمیت    آنها   هاي  .  چشمگیري 

ها جز در مواردي که کتیبه  ایجاد مجموعه   ۀ تعیین زمان اولی 
توان  اما می   ،یا نوشته همراه داشته باشد، عمًال مقدور نیست 

هاي  ی استفاده از این آثار را با استفاده از شیوه هاي زمان دوره 
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نظر    به   ،با توجه به موقعیت قرارگیري فضاهاي دستکند 
مکان می  در  طراحان  زیادي  رسد  دقت  آثار  این  گزینی 

کرده که  طوري به   ؛ اند داشته  صخره سعی  از  نقاطی  در    اند 
ایجاد    یی فضاها  به   کنند را  امکان دسترسی آسان    آنها   که 

با ایجاد بازشوهایی در ابعاد    سوي دیگر از    . وجود نداشته باشد 
ها ضمن تأمین گرمایش درونی  کوچک و رو به سمت صخره 

ر  مانع  شده ؤ فضاها،  دور  فواصل  از  فضاها  بررسی  یت  اند. 
دستکند  درونی  فضاهاي  فضاي  در  موقت  اقامت  بیانگر  ها 

که شواهد اندکی از دودزدگی سطح  طوري به   است؛ دستکند  
به دیواره  می ها  تأمین    . خورد چشم  عناصر  نبود  همچنین 

پنجره و دسترسی مشکل به فضاها    - روشنایی از قبیل َمنفذ 
این    نبود و   در  موقت  اقامت  بحث  در  دیگر  عامل  پله، 

پذیرش در رابطه با کاربري  بل قا   ۀ فضاهاست؛ بنابراین فرضی 
بحث جان  است    - پناهگاهی فضاهاي دستکند،  استحفاظی 

). 7گرفت (شکل  که در ایام خاصی مورد استفاده قرار می 

 

 
 فضاهاي دستکند سقاي    . 7شکل  

 1399،  نگارندگان منبع:  
 

 رهیافت تاریخ معماري فضاهاي دستکند .  6

پی  دستکند،  آثار  بررسی  و  در  ایجاد  زمان  به  بردن 
از دوره  استفاده  زمانی  دارد اهمیت    آنها   هاي  .  چشمگیري 

ها جز در مواردي که کتیبه  ایجاد مجموعه   ۀ تعیین زمان اولی 
توان  اما می   ،یا نوشته همراه داشته باشد، عمًال مقدور نیست 

هاي  ی استفاده از این آثار را با استفاده از شیوه هاي زمان دوره 
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 ) داد  تشخیص   Mohammadifar & Hemmatiمختلف 

Azandariani, 2016, P. 109 هاي  کاوش   کمک به   )، از جمله
شناختی، سبک معماري، تزیینات، اسباب و وسایل  باستان 

شیو  به ة  زندگی،  دستکند  مبلمان  و  جاي تراش،  مانده 
شیو ر گذا تاریخ  به  مصالح    ة ي  و  مواد  بر  آزمایش  انجام 

در محل  برجاي  دوره به   توان می مانده  به  تقریبی  هاي  طور 
 . ) Delavar, 2012, P. 11(   برد زمانی آن پی 

الیه   با  نبود  به  فضاهاي  توجه  داخل  در  فرهنگی  هاي 
شناختی در آنها مقدور  دستکند سقاي، امکان کاوش باستان 

بهترین روش   بنابراین  این فضاها،    براي نیست؛  گاهنگاري 
فضاهاي   در  موجود  معماري  عناصر  تطبیق  و  مقایسه 

نمونه  با  مشابه  دستکند  است.  گاهنگاري هاي  شده 
معماري شاخص  عنصر  پوشش    ترین  فضاها،  در  موجود 
اي تا  شکل سقف فضاهاست. در آثار معماري صخره قوسی 

گوشه بدون خطوط  دورة هخامنشی سطوح مسطح و راست 
درگاه  در  سقف منحنی  پوشش  و  حوز هستند.    ها ها    ة در 
غرب ایران عمدتًا پوشش فضاها در  شمال   ۀ جغرافیایی منطق 

؛ از جمله  گوشه و مسطح است صورت راست اول ق.م به   ة هزار 
  قلعه مراغه و محوطۀ اسالم تپه میاندوآب گؤیجه   ۀ گوردخم 

 )Kleiss, 1973, PP. 105-107 (  آقا  اسماعیل   ۀ قلع )Kroll, 1977, 

PP. 108-109  ( گوردخمه سنگر   )Kleiss, 1969, PP. 3-13 (  ،
شاهین بی بی   ,Shojadel & Khanmohammadiدژ  کندي 

)،  Molazadeh, 2014, P. 362کا مهاباد ( گوردخمه فخري )  (283
ساري  دستکند  ( فضاهاي  مراغه  و  Sttarnezhad, 2016قیه   (

 ,Eskandari, 2016شهر (نی لر مشکنهیدستکند ب  ۀ مجموع 

P. 71 کرد) اشاره. 

پوشش سقف فضاهاي دستکند در دورة اشکانی به شکل  
  Mohammadifar & Hemmatiبیز و خمیده درآمده است ( 

Azandariani, 2016, P. 109 دال عناصر    ر یی تغ   ل ی ).  فرم 
به خم   ي معمار    شرفت ی پ   حاصل   توان ی م   را   ده ی از مسطح 
  پوشش   جاد ی ا   در   ان ی ران ی ا   شرفت ی پ   خصوص به   ي معمار 
  چوب   به   اج ی و بدون احت   تر متداول   مصالح   از   استفاده   با   ها طاق 

  صورت به   ر یی تغ   ن ی ا   پارت   ة دور   از   که   دانست   آن   شتر ی ب   دوام   با 
  ي فضاها   از   ی برخ   سقف   پوشش .  شود ی م   ده ی د   ر ی چشمگ 

)،  Khaksar, 2007(   ر ی مال   سامن   کرمان،  آباد نوش   دستکند 
 ) همدان  شمار Khaksar, 2009ارزانفود  فضاي  غار    14  ة )، 
 ) لرستان  فضا Delavar, 2012, P. 41کوگان  قسمت    ي )، 

 ) کرفتو  غار   Mohammadifar & Hematiدستکند 

Azandaryani, 2016 (   کرمان   ۀ ی ) و کوهپاMongoli, Aboui 

&  Mehdizadeh Siraj, 2017, P. 791  ( و    ی صورت قوس به
  ی خ ی تار   ة دستکند در دور   ي ها ه است. محوط   ي طاق گهوار 

  ز ی ن   ی اسالم   ة در دور   . اند شده   جاد ی ا   ی اشکان   ة خصوص دور به 
شکل و    ي در فرم گنبد   ي ا دستکند صخره   ي پوشش فضاها 

دستکند امامزاده    ۀ مجموع مانند    ی ی ها در محوطه   ي ا خرپشته 
مراغه  داراب   ،) Ball, 1979(  معصوم    ،) Bier, 1986(   مسجد 

اباذرن  آذرشهر،    رصدخانه   ۀ تپ   عنصرود،  مسجد   ر،ی قدمگاه 
 )Sattarnezhad, Maroofi Aghdam, & Hassanlou, 2018  ،(

توان  می )،  Sattarnezhad et al., 2019مراغه (   د ی کؤهولو َمچ 
مشاهده کرد؛ بنابراین با مقایسه و تطبیق پوشش فضاهاي  

  ة دور   ی زمان   ة باز   توان ی م   ،هاي مشابه دستکند سقاي با نمونه 
 ). 2مجموعه در نظر گرفت (جدول    ن ی ا   ي را برا   ی اشکان 

 
 
 
 
 
 
 

 هاي مشابه  ا نمونه ب پالن فضاهاي دستکند سقاي    ۀ مقایس .  2جدول  

 ف یرد 
  ينام فضا

 دستکند 
 منبع  ي گاهنگار  پوشش سقف 

 غار کرفتو  1

 

  – ی(سلوک  یخیدوره تار
 ) یاشکان

)Mohammadifar & Hemmati  
Azandariani,, 2016 .( 

 ارزانفود همدان  2

 

 )، KHaksar, 2009( )ی(اشکان  یخیدوره تار

 ر یسامن مال 3

 

 ) KHaksar, 2007( )ی(اشکان  یخیدوره تار

4 
غار کوگان  

 لرستان 

 

 )، Delavar, 202012, 41) )ی(اشکان  یخیتار ةدور

 کرمان  هیکوهپا 5

 

 ) Mongoli et al., 2017: 791( )ی(اشکان  یخیدوره تار
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 هاي مشابه  ا نمونه ب پالن فضاهاي دستکند سقاي    ۀ مقایس .  2جدول  

 ف یرد 
  ينام فضا

 دستکند 
 منبع  ي گاهنگار  پوشش سقف 

 غار کرفتو  1

 

  – ی(سلوک  یخیدوره تار
 ) یاشکان

)Mohammadifar & Hemmati  
Azandariani,, 2016 .( 

 ارزانفود همدان  2

 

 )، KHaksar, 2009( )ی(اشکان  یخیدوره تار

 ر یسامن مال 3

 

 ) KHaksar, 2007( )ی(اشکان  یخیدوره تار

4 
غار کوگان  

 لرستان 

 

 )، Delavar, 202012, 41) )ی(اشکان  یخیتار ةدور
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  ينام فضا

 دستکند 
 منبع  ي گاهنگار  پوشش سقف 

 ي دستکند سقا 6

 

 نگارندگان  )ی(اشکان  یخیدوره تار

 
1399 ،: نگارندگانمنبع

 

 سفال .  7

در بررسی سطحی محوطۀ پیرامون فضاهاي دستکند،  
). پراکنش سفال  8(شکل    شد تعدادي قطعه سفال شناسایی  

ساده    شده یی شناسا   ي ها کم بوده و سفال   ار ی کوه بس   ۀ در دامن 
نقش   بدون  ط   هستند و  در  و    ي ا قهوه   ی رنگ   ف ی و  روشن 

چرخ   دارند   قرار   ی نارنج  سفال و  هستند.    ي ها ساز 
  ی برخ   با   حال   ن ی با ا   دارند؛   ی سبک محل   شتر ی شده ب یی شناسا 

سوغانلو    ۀ محوط   ل ی از قب   ی اشکان   ي ها ه محوط   ي ها سفال   از 

 ,Farahmandianُرز زنجان (   ۀ تپ   )، Badaghi, 2018(   رانشهر ی پ 

پ 2015 (   رهاشم ی )،  )،  Sattarnezhad & Parvin, 2018مراغه 
(   عۀ قل  هشترود  ق Qandgar, 2003زهاك    قیه ل ی ز ی )، 

  رانشهر ی گران پ کاسه   ۀ )، محوط Rezaloo, 2018(   شهر ن ی مشک 
 )Badaghi, 2018  برخی از قطعات سفالی محوطۀ دامغان ،(
 )Maurer Trinkaus, 1986 ماه و  ( نشان  )   & Aliزنجان 

Khowsrozadeh, 2010  3) قابل مقایسه است (جدول .(
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 ک یتکن حرارت  ظرافت  زه یآم
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پوشش 
 رون یب

پوشش 
 درون

 منبع   و سهی مقا

 13 لبه  1
  ز،یرشن

  ذرات
 کا یم

 ياقهوه  ياقهوه  ياقهوه  ساز دست یکاف متوسط 

)Qandgar, 2003 ( 
)Kleiss, 1973, PP. 

184-185 ( 
 )Ali & 

Khowsrozadeh, 
2010 ( 

 8 لبه  2
  ز،یرشن
 کا یم

 ياقهوه  ياقهوه  ياقهوه  سازچرخ  یکاف متوسط 
)Herink, 1997, P. 

152  ( 

)Badaghi, 2018 ( 

 6 لبه  3
  ز،یرشن
 کا یم

 -------------  ي آجر ي آجر ي آجر سازچرخ  ی گاف متوسط 

 -------------  ی نارنج ی نارنج ی نارنج سازچرخ  یکاف متوسط  ز یرشن 9 کف  4

 16 لبه  5
  ز،یرشن
 کا یم

 ی نارنج ی نارنج ی نارنج سازچرخ  یکاف متوسط 

 )Herink, 1997, 

P. 152(  
)Farahmandian, 

2015 ( 
 )Rezaloo, 2018  ،(

)Maurer 

Trinkaus,1986( 
)Kleiss, 1973, P. 

185 ( 
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  ز،یرشن
 کا یم

 ی نارنج ی نارنج ی نارنج سازچرخ  یکاف متوسط 
)Badaghi, 2018( 
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 12 لبه  7
  ز،یرشن
 کا یم

 --------------  ياقهوه  ياقهوه  ياقهوه  سازچرخ  یکاف متوسط 

 1399،  گان : نگارند منبع 
 

 بحث .  7

گیري حیات انسانی وجود امنیت  یکی از ضروریات شکل 
  گیري جوامع انسانی و حیات و تداوم است که بدون آن شکل 

به   آنها  می   غیرممکن  از  نظر  عوامل  مهم رسد.  ترین 
هاي مناسب، مستحکم و تدافعی  امنیت، پوشش   ة کنند تأمین 

ورزقان تعداد    ۀ در منطق   شده م انجا   ي ها ی است. براساس بررس 
 Hozhabriشده است (   یی شناسا   ی استحکامات دفاع   ي اد ی ز 

Nobari, 2017  استحکامات دفاعی این  با  به ).  مقابله  منظور 
  گرفت،ی م   صورت   منطقه   به   که   ي اد ی ز   ي ها ورش ی   و   دات ی تهد 

  مانده ی باق   ی شناخت باستان   شواهد   با   مطابق .  اند گرفته   شکل 
  در   منطقه   ن ی ا )  Kleiss, 1969, P. 82(   سغندل   ۀ ب ی کت   متن   از 

گرفت   ة هزار  قرار  اورارتو  اقوام  هجوم  مورد  ق.م    ؛ اول 
  ی ش ی ق.م) پسر آرگ   733- 750دوم (   ي ساردور   که ي طور به 
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حمله کرد و    ي پولوآد   ی کوهستان   ۀ ی ناح   به   اورارتو   شاه   اول 
 ,Salvini(   شهر را تصرف کند   45دژ را فتح و    21توانست  

1981, P. 36 .( 
استحکامات    جاد ی دوران لزوم دفاع و حفظ جان، ا   ن ی در ا 

شاهد    شهرستان در    که ي طور به   بود؛   ی دفاع  ورزقان 
کوهستان   ي ر ی گ شکل  دوران    ي شمار ی ب   ی استحکامات  در 

هست  آهن  و  ا .  م ی مفرغ  فضاها   ن ی از  در    ي دوران  دستکند 
از    ي ها ی ژگ ی و   ي که دارا   مانده ی باق   ران ی غرب ا شمال   ۀ منطق 

  ،ي ا صخره   ي ها جمله داشتن پوشش تخت و مسطح، پلکان 
سکوها   ي ها ستون  غ   من ی نش   ي دستکند،  ا   ره ی و    ن ی است. 

از عصر    ی ی ها ه محوط   ا ی   ی دفاع   ي ها فضاها عمدتًا در کنار قلعه 
 . هستند   کسان ی   ی شناخت سبک   ي ارا اند و د آهن شکل گرفته 

از روش    ي دستکند سقا   ي فضاها   ي گاهنگار   ي برا رو  این از 
  ک ی دستکند در    ي فضاها   شد   ی بهره گرفته و سع   ي ا سه ی مقا 
  آن   ي کاربر   ن یی تع   ي برا   . شود   ی بررس   ی خ ی تار   - ی مکان   ت ی موق 

بر مفهوم فضا    د ی با تأک   یی فضا   ی شناس باستان   کرد ی از رو   ز ی ن 
غرب  شمال   ۀ که در منطق . از آنجا  د بهره گرفته ش   ي در معمار 

متعلق به عصر آهن وجود دارد    ،ی دفاع   ي با کاربر   ي آثار   ران ی ا 
 )Omrani & Rahmatpour, 2009  نیز ). دستکندهاي سقاي 

استحفاظی در مقطع زمانی بعد از    - پناهگاهی منظور جان به 
آهن   است   به   IIIعصر  آمده  و    ن ی بهتر   ن ی بنابرا   ؛ وجود 

مجموعه استفاده از روش    ي گاهنگار   ي برا روش    ن ی تر معقول 
است مقایسه  مقای طوري به   ؛ اي  با  با    سۀ که  فضاها  پوشش 

تاریخ نمونه  مشابه  مناطق گذاري هاي  سایر  در    ة دور   ،شده 
اشکانی معقول  به زمانی  رسد که قطعات سفالی  نظر می تر 

عمدتًا متعلق به دوران  پراکنده شده در پیرامون محوطه نیز  
 اشکانی است. 

شواهد موجود اعم از موقعیت مکانی، جهت بازشوهاي    
آنها، نحو  ابعاد  و  (َمدخل)  نبود عناصر    ة ورودي  دسترسی، 

به  روشنایی  تک تأمین  روزنه،  و  منفذ  بودن  واحده خصوص 
ارتباط   نبود  نبود    میان فضاها،  و  دسترسی  هاي  پله فضاها 

این  از  استفاده    - مخفیگاهی منظور    براي مجموعه    نشانگر 
فضاها    ة همچنین با دقت به سطح دیوار   . امنیتی بوده است 

است ئ که شواهدي جز  ایجاد شده  آن  در  از دودزدگی    ،ی 
در این دوره    پی برد.   آنها   بودن استقرار در توان به موقت می 

با افزایش جمعیت منطقه، در کنار ایجاد استحکامات دفاعی،  
اي فضاهاي با کاربري  راش بستر صخره در برخی مناطق با ت 

اند. در دورة اشکانی منطقۀ  پناهگاهی ایجاد کرده   - امنیتی 
 ,Plotarkیورش امپراطوري روم (   ۀ غرب ایران عرص   شمال 

1985, P. 402 مقابله با    براي بنابراین    ؛ ) و اقوام بیابانگرد است
قلعه رش یو  ایجاد  ضمن  احتمالی  بی هاي  دفاعی  شمار  هاي 
 )Omrani & Rahmatpour, 2009  ،ساکنان برخی از مناطق ،(

صخره  دستکند  فضاهاي  تراش  به  کرده اقدام  این    . اند اي 
که امکان    اند فضاهاي دستکند عمدتًا در مناطقی شکل گرفته 

؛  سازي براي مردم منطقه وجود نداشته است و توان ایجاد قلعه 
ایجاد  رو  ازاین  امکان  که  سقاي  همچون  مناطقی  در 

ستحکامات دفاعی و توان مقابله با اقوام مختلف وجود نداشته  ا 
ها خود  ساکنان با ایجاد فضاهاي دستکند در دل صخره   ،است 

می  نگاه  محفوظ  دشمن  از  فضاهاي  را  بنابراین  داشتند؛ 
جان  راستاي  در  سقاي  استحفاظی    - پناهگاهی دستکند 

طور  ساکنان منطقه در مواقع حمالت مختلف ایجاد شده و به 
 موقت مورد استفاده قرار گرفته است. 

 

 ي ر ی گ جه ی . نت 8

فضاهاي    ،براساس آنچه در متن مقاله به آن پرداخته شد 
به  سقاي  روستاي  دستکند  دستکند  آثار  نخستین  عنوان 

که مورد پژوهش و    هستند ورزقان    ة شد شهرستان شناسایی 
با توجه به مطالع  شناسی  سبک   ۀ معرفی قرار گرفته است. 

نمونه  با  فضاها  دستکند پوشش  محوطه   و   هاي  هاي  سایر 
توان گاهنگاري  هاي اطراف محوطه می داخل ایران و سفال 

. اگرچه عمومًا این  دانست این آثار را متعلق به دوران اشکانی  
به  آهن  عصر  مطالعات  در  مشهور    خصوص منطقه  اورارتو 

شکل در معماري  شواهدي از پوشش قوسی تاکنون    ،است 
غرب    عصر آهن شمال هاي  فرهنگ در  اي  صخره دستکند  

پوشش    ،شد بیان  طور که  ایران شناسایی نشده است. همان 
،  دستکند هاي  نمونه سقف فضاها قوسی بوده که از این نظر با  

  ،فتو و غیره ارزانفود و سامن همدان، کوگان لرستان، کر مانند  
عی از این آثار در دوران اشکانی  ی قابل مقایسه است. بخش وس 

در  رسد  می . به نظر  اند شده با کاربري عمومًا پناهگاهی ایجاد  
اشکانی  در    ،دوران  متنوعی  دستکند  فضاهاي  ایجاد  شاهد 

به  که  ایران هستیم  دوران  مناطق مختلف  این  در  طورکلی 
از   برخی  در  معمول  معماري  از  به بخشی  صورت  مناطق 

موقعیت قرارگیري فضاها از نظر    دستکند ایجاد شده است. 
تر از همه  صخره، دور از دید و مهم   ۀ محل قرارگیري در دامن 

فرضی  دستکند  فضاهاي  این  به  دسترسی  مسیر    ۀ نبود 
  ۀ پیرای . ساختار ساده و بی دهد می را نشان    بودن آن پناهگاهی 

روشنایی و در نظر گرفتن عوامل    ن ی تأم فضاها و نبود عناصر  
خصوص در مواقع  زمانی کوتاه به   ة این فضاها براي باز   ،فوق 

 گرفته است. درگیري و ناامنی مورد استفاده قرار می 
 

 

 سپاسگزاري 

از زحمات دوست عزیز جناب آقاي مهرداد قنبرنژاد به  
 . شود می ي  پاس زحمات کار طراحی پالن فضاها سپاسگزار 

 

 منابع مالی 

نویسندگان   توسط  مقاله  این  مالی  شده    ن ی تأم منابع 
 . است 
 

 تعارض در منافع 

عارضی در منافع انتشار این مقاله بین نویسندگان وجود  ت 
آوري مطالب با  طور مساوي در جمع و نویسندگان به   ندارد 

 اند. همدیگر همکاري داشته 
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 گرفته است. درگیري و ناامنی مورد استفاده قرار می 
 

 

 سپاسگزاري 

از زحمات دوست عزیز جناب آقاي مهرداد قنبرنژاد به  
 . شود می ي  پاس زحمات کار طراحی پالن فضاها سپاسگزار 

 

 منابع مالی 

نویسندگان   توسط  مقاله  این  مالی  شده    ن ی تأم منابع 
 . است 
 

 تعارض در منافع 

عارضی در منافع انتشار این مقاله بین نویسندگان وجود  ت 
آوري مطالب با  طور مساوي در جمع و نویسندگان به   ندارد 

 اند. همدیگر همکاري داشته 
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