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Karaftu ancient castle and cave are located in the northwest of Iran and in a 
mountainous region between Saqhez and Takab in Kurdistan province, Iran. For 
the first time, an English physician and surgeon in the early nineteenth century, 
John Cormick, visited the Cave. The famous English explorer Sir Robert Ker Porter 
also visited the cave using Cormick’s notes and made a map and a copy of the 
Greek inscription.  After him, various scholars of various nationalities, translated 
the Greek inscription, or reviewed the cave, and provided photographs and reports 
with details, but archaeological excavations were postponed in this place for nearly 
two centuries. In the summer of 1997, the first archaeological team, in 
collaboration with the Cultural Heritage Bureau of the Kurdistan province, 
excavated this cave, and then the exploration and organizing operations continued 
in three seasons. The study of site and the adjoining areas indicated the ritual use, 
and temporary residence of humans from prehistoric times to the present. This 
paper aimed to analyze the archaeological evidence obtained in the field study 
performed in 1997 from the C floor and especially the well in one of the rooms. 
The findings point to the ritual use of this well. 
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 پژوهشی مقالۀ    

 ران ی شمال غرب ا   در  غار کرفتو   C  ۀ آمده از کاوش طبق دست آثار به   ل ی تحل 
 

 * 1زیخریام یچیچا احمد، 1يراسکندری م محمود دیس

 

 ي، تهران، ایرانو گردشگر یفرهنگ راثی پژوهشگاه م  ،اریاستاد .۱
 

 خالصه  اطالعات مقاله 

 22/09/1397 :افتیدر
 01/12/1397 :رشیپذ

 01/1398/ 10 :نیآنال انتشار
 

 

ي کوهستانی میان سقز و تکاب در استان  ا در منطقه ایران و    شمال غرب قلعه و غار باستانی کرفتو در  
براي نخستین بار، در اوایل قرن نوزدهم میالدي، پزشک و جراحی انگلیسی به نام  کردستان قرار گرفته است.  

از همراهان شاهزاده عباس  بازدید کرد. جهانگرد معروف  جان کرمیک  این مجموعه  از  تبریز  میرزا در شهر 
ونوشتی از  ي کرمیک از این غار بازدید و نقشه و ر ها ادداشت انگلیسی، سر رابرت کرپورتر نیز با استفاده از ی 

با   متعددي  پژوهشگران  او  از  تهیه کرد. پس  آن  یونانی  را  ها ت ی مل کتیبۀ  یونانی  ترجمۀ کتیبۀ  ي گوناگون 
ي تهیه  تر ق ی دق یی همراه با جزئیات  ها و نقشه   گزارش   بازنگري یا آثار این غار را بررسی کردند. همچنین عکس، 

یک به دو قرن به تعویق افتاد. در تابستان سال  ی در این مکان نزد شناس باستان حفاري    حال   ن ی ا کردند؛ با  
ی با همکاري ادارة کل میراث فرهنگی استان  شناس باستان ی از پژوهشکدة  شناس باستان ، نخستین هیئت  1376

دهی پرداخت و پس از آن عملیات کاوش و ساماندهی در سه  ی و سامان زن گمانه کردستان در این مجموعه به  
سکونت موقت    دهندة استفادة آیینی، نشان   جوار هم از این مجموعه و مناطق    آمده دست به فصل ادامه یافت. آثار  

  1376و متناوب انسان از پیش از تاریخ تا عصر حاضر است. این مقاله که حاصل کاوش و عملیات میدانی سال  
تحلیل شواهد   به  به   Cاز طبقۀ    آمده دست به ی  شناخت باستان است  از و  ي  ها اتاق   ویژه چاه موجود در یکی 

 بر استفادة آیینی انسان از این چاه داللت دارد.   ها افته پرداخته است. ی   کند دست مجموعۀ  
 

 ی، آیین مهريشناسباستان ایران، کردستان، غار کرفتو،  شمال غرب :هادواژهیکل

 : مسئول  ةسندینو
 زیخر ی ام یچیچا احمد

م  ،اریاستاد و    یفرهنگ  راثیپژوهشگاه 
 تهران، ایران ي، گردشگر

 
 یک:الکترون پست

a.chaychi@richt.ir 
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 مقدمه 

ي سقز  ها راه رود و در مسیر  غار و قلعۀ کرفتو در کنار ساروق 
در   و  تکاب  به  دیواندره  است.    20و  گرفته  قرار  آن  کیلومتري 

دلیل فاصلۀ نزدیک و  دسترسی این منطقه به تخت سلیمان به 
در مقایسه با محوطۀ زیویه بیشتر    تر ع ی وس ي بازتر و  ها دره وجود  

دلیل  و به کرفتو در آن واقع است    است. منطقۀ زرینه اوباتو که غار 
بلند و  ها صخره ي بسیار سرد شهرت دارد، شامل  ها زمستان  ي 

ي آهکی است. رودخانۀ کرفتو در سمت غرب  ها سنگ عظیم از  
میرسعید   روستاي  کنارة  از  و  دارد  . وجود  گذرد ی م غار جریان 

و   آهکی  منطقه،  ها آب سازندهاي  در  زیرزمینی  و    ها صخره ي 
از  شناخت ن ی زم ي  ها ده ی پد  ي آهک پدید آورده است  ها سنگ ی 

ي  ها اتاق ي کالن و پیچ در پیچ از تاالرها، راهروها و  ا مجموعه که  
و از روزگاران دور به دالیل   رد ی گ ی برم کند را در طبیعی و دست 

 
1. John Cormick  

انسان  تجمع  محل  است. گوناگون،  بوده  به  دوراه   از   ها  سقز  ی 
سیر از روستاهاي  کیلومتر فاصله است که این م   36تکاب حدود  

کهنه، گور  سرخ، قلعه مرده، کانی گاه، علی سی، قادرآباد، قلعه کانی 
و پس از آن به قلعه    گذرد ی م آباد و یوزباش گندي  باباعلی، بایزید 
متر و    1500ي به طول  ا صخره غار از    ن ی ا   . رسد ی م و غار کرفتو  

 متر تشکیل شده است.   700پهناي  
 

 پژوهش   ۀ ن ی ش ی پ 

سال   کرمیک  1819در  جان  پزشک   1میالدي،  و  جراح 
استاد   خدمت  در  او  کرد.  کشف  را  کرفتو  غار  آثار  انگلیسی 

دورة  عباس در  تبریز  هاجنگمیرزا  شهر  در  روس  و  ایران  ي 
در همین سال،  ).  Bernard, 1980: 301-303(  کردی م خدمت  

mailto:a.chaychi@richt.ir
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ي کرمیک از این غار هاادداشت کمک یبه   2سر رابرت کرپورتر
کرپورتر به   گزارش   کاملی از آن تهیه کرد.   نسبتًابازدید و گزارش  

کند  ، دهلیزها، فضاهاي داخلی غار و فضاهاي دست ها داالن بررسی  
ي براي نخستین  و   به همراهی شناسایی یک قبرستان مربوط بود. 

داد و از کتیبۀ یونانی    ارائه ي از طبقۀ زیرین و زبرین غار  ا نقشه بار  
طبقۀ  3و   2و 1سردر(شکل   اصلی  اتاق  جنوبی  ورودي   (C  

ترتیب از همان ابتدا  ن ی بد   ؛ ) K. Porter, 1822( ي کرد  بردار گرته 

مدرکی از سدة چهارم پیش از میالد مسیح در    عنوان به این غار  
ۀ وجود  واسط به با اتروپاتن مدنظر قرار گرفت؛ هرچند  مرز میان ماد  

کتیبۀ یونانی، دربارة عملکرد آن همواره میان پژوهشگران بحث و  
میالدي    1838در سال    3از او نیز راولینسون   پس   نزاع وجود دارد. 

کرد   تهیه  آن  از  قالبی  و  بازدید  آن  یونانی  کتیبۀ  و  غار  این  از 
 )Rawlinson, 1839, 1840a, 1840b ( .  

 

 
 K. Porter, 1822 کرپورتر رابرت   ازو پالن غار  به ی. کت1 شکل

 

 
 Von Gall H. 1978 نیو اشتا یآلمان ئت یغار برداشت از ه ۀبیکت . 2 شکل 

 

 
 1376 ،یرانیا ئتیتوسط ه  بهیبرداشت کت .3 شکل

 
یونانی  ها ترجمه شناسان  زبان  کتیبۀ  این  از  متعددي  ي 

 ,Weinreich, 1915, Cumont, 1899, Franz(   اند کرده   ارائه 

1853, Gutschmid, 1892 (  . سر    صد ک ی   حدود بعد،  سال 
آثار   بررسی  به  کردستان  و  لرستان  در  که  اشتاین  اورل 

  نسبتاً پرداخت، از این غار بازدید و نقشۀ  شناسی می باستان 

 
2 Sir Robert Ker Porter 

ک فضاهاي آن به حروف انگلیسی  ) با تفکی   4مفصلی(شکل  
عملکرد   با  سال    در   ). Stein, 1940( کرد    ارائه   آنها همراه 

1975 ،Von Gall   و فن گالNaumann          و نومان از هیئت
ی آلمان در ایران که در پروژة تخت سلیمان در  شناس باستان 

به   و  بازدید  غار  از  بودند،  کار  به  مشغول  تکاب  نزدیکی 

3 Rawlinson 
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) این نقشه  5شتاین پرداختند(شکل  تصحیح جزئیات نقشۀ ا 
ویژه  )، به   7و    6(شکل  ها عکس را همراه با مجموعۀ کاملی از  

 .  ) Von Gall, 1978, 1990( نقوش تزئینی چاپ کردند  
 
 
 
 
 
 
 

 
   Stein, A. M. 1940 )نیپالن غار کرفتو (اشتا .4 شکل
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  Von Gall H. 1978,2010 یآلمان ئتی غار توسط ه ةشدلی پالن تکم .5 شکل

 
  Von Gall H. 1978,2010) آلمانی هیئت( چهارم  طبقۀ  در اصلی اتاق نورگیر تزئینات. 6 شکل
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 Von Gall H. 1978) آلمانی هیئت( کتیبه پشت چهارم طبقۀ اصلی اتاق غربی نماي. 7 شکل

 
سال   با  1376در  ایرانی  هیئت  یک  بار  نخستین  براي   ،

به   کردستان  استان  فرهنگی  میراث  کل  ادارة  همکاري 
با استفاده از ژنراتور    آنها ی در غار پرداخت.  زن گمانه دهی و  سامان 

تصحیح   و  تکمیل  به  و  روشن  را  غار  داخلی  فضاهاي  برق، 
از  ها نقشه  متر  صدها  همچنین  پرداختند.  پیشین  ،  ها کانال ي 
، دهلیزها و فضاهاي مختلف و برخی از آثار  ها داالن ،  ها ي حجار 

کردند(شکل   شناسایی  را  میراسکندري، ()11و   10و 9و   8آن 
  و   1380،  1379ي بعد، یعنی  ها ال س اقدامات در    ن ی ا   . )1376
پیگیري شد. عالوه بر کاوش در این محوطه، در غار کانی    1382

میکاییل در شمال کرفتو و قبرستان کول تاریکۀ روستاي یوزباش  
ي کامل غار و  بردار خاك یی صورت گرفت و  ها ي حفار کندي نیز  

  ي غار براي بازدید گردشگران انجام شد. ساز آماده دهی و  سامان 
که اولین فصل حفاري در غار را    کند ی م تصور    اشتباه به ژبري  ه 

است. همچنین   انجام داده  روز  به مدت سه  اشتاین،  ارول  سر 
، کاوشی در طبقۀ چهارم غار  1380تصور کرده که در فصل سال  

  Cي از طبقۀ چهارم یا  بردار خاك   که   ی صورت صورت گرفته؛ در  
،  1397ي،  (هژبر   کامل پایان گرفته است   طور به   1376در سال  

335 (.
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 1376  ،یرانیا ئتیه توسط شدهمی. نما و برش طبقات ترس8 شکل

 

 
 پالن غار کرفتو .9 شکل

 1376 ،یران یا ئتیبرداشت ه 
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  تحتانی طبقات و هاطاقچه چاه، محل از CC برش. 10 شکل

 

 
  آلمانی هیئت نقشۀ روي) ب گمانۀ( چاه موقعیت. 11 شکل

 

 کرفتو  غار آثار
 آثار غار از دو بخش تشکیل شده است:  

که  1 طبیعی  بخش  اثر    مرور   به .  در  ي  ها ده ی پد زمان 
، دهلیزها، مجاري آب و  راهروها ی ایجاد شده است و  شناخت ن ی زم 

این غار آثار  ي آهکی را شامل می ها سنگ  شود. در برخی نقاط 
از   ناشی  در    فروافتادن فرسایش  و  است  ایجاد شده  آب  قطرات 

ي آهکی دیده  ها سنگ انتهاي غربی دهانۀ غار، ستون بزرگی از  
در سمت شیب طبقاتی بر    ها ه ی ال . جلوي دهانه، ریزش  شود ی م 

 یجاد کرده است. مانندي را ا دامنۀ جنوبی، درة فرعی ناهموار پله 
ي  ها گذشته کند که به تناوب از  . بخش مصنوعی یا دست 2

آثار   است.  گرفته  قرار  انسان  سکونت  یا  استفاده  مورد  دور 

یی  ها لرزه ن ی زم دهندة وجود  ي بدنۀ جنوبی غار نشان ها ی دگ ی بر 
است.    زده   ب ی آس نورگیرها    ژه ی و به کند،  است که به فضاهاي دست 

و   پلکانی  شیب  آوار،  ریزش  کرده  ها پرتگاه همچنین  ایجاد  یی 
یی  ها پلکان ی غار از ورودي بخش جنوبی باید از  اب ی راه ي  برا   است. 

کند داخل شد.  متر عبور کرد و به فضاهاي دست   17با ارتفاع  
،  شود ی م و دهلیزهاي متعدد ختم   ها داالن ورودي غار که به  جز 
دست   طبقه   سه  و  معماري  فضاها  با  طرف    ها اتاق کند  دو  در 

  aکند طبقۀ  . از سمت ورودي طبقات دست شود ی م ورودي دیده  
نیز    cاند. طبقۀ  روي هم و در سمت چپ قرار گرفته   بًای تقر    bو 

  شد، انجام می   خته ی فرور ي  ها پله از    تر ش ی پ که دسترسی به آن  
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آن    ) 12(شکل  سطح  دارد.  قرار  ورودي  راست  سمت  نیز  در 
و در شرق آن است   bي باالتر از طبقۀ  ا طبقه م ی ن   صورت به 

 
  c طبقه در شده کاوش چاه موقعیت.12 شکل

 
 دوم)  ۀ(طبق a  ۀطبق يهااتاق

به   توجه  شکل که در ورودي دیده ي مخروطیهاحفرهبا 
  رتأث، ممکن است نوعی اتاقک وجود داشته باشد که مشودی م

از عوامل محیطی و زیستی مانند ریشۀ گیاهان، تخریب شده 
متري نقش سه حیوان وجود دارد. هفت    20/2ارتفاع  است. در  

دارند.   قرار  افقی  منظم  ردیف  در  نیز  وجود طورکلبه حفره  ی 
هاي معماري این غار از ویژگی  بندهامالو    هاطاقچه ،  هاحفره
که هیچ    ابدی یمي در قسمت چپ به سه اتاق راه  ورود  است.
.  انددادهرا به دورة اسالمی نسبت  آنهای ندارند و ساخت ظرافت

اولین اتاق مربع شکل است که در بخش جنوبی آن راهرویی 
که    شودیممتر دیده    90/4  ×   70/2  ×  90/1طوالنی به ابعاد  

درگاهی    رگیر و براي تهویۀ هوا کاربرد داشته است.عنوان نوبه
 احتماالً نیز در بخش شمالی این اتاق را با اتاق منفرد دیگري که  

. پهناي درگاهی مزبور  کند یم کاربري انبار داشته است، مرتبط  
غربی دو درگاه دیگر این اتاق را با    در بخشمتر است.    70/1

ي  بندقابخش اخیر با  . اتاق بدنکن ی مي مجاور مرتبط  هااتاق
شیوة   داخل   سنگ  دل  در  یی بایزبا  در  است.  شده  کنده 

اتاق   این  یا هاحفرهدیوارهاي  سیاهی  آثار  که  شده  ایجاد  یی 
مانند   طبیعی  عوامل  از  ناشی  دیده   لرزهن ی زمترك  آن  در 

نیز  شودینم اتاق  که   شودی میی مدور دیده  هاحفره. در کف 
اند. اتاق دوم  طول زمان ایجاد کردهها در  برخی از آنها را انسان

اول   اتاق  از  غربی  دیوار  سمت  روشنایی    تربزرگ در  و  است 
بیشتري دارد. همچنین راهرویی در این اتاق طوالنی کنده شده  

که شیوة    در  است  به  نقوش  نقوش  کارکنده آن  شامل  ي 
هندسی، لوزي، دایره و نقوش حیوانی اسب و گوزن و نقوش 

از دامنۀ   نقوش  .شودی مو سوارکار دیده    وانیو حترکیبی انسان  
. اتاق اندشده تشکیل    آبسترهو    انهیگراعت یطبي متغیر  هاسبک

است و دو دریچۀ تهویه و نورگیر در قسمت    رهیدا م ی نسوم نیز  
 غربی دارد. در کف اتاق نیز حفرة مدوري کنده شده است. 

 ) سوم طبقه( b ۀطبق يفضاها
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راهی  آن  راست  و دست  طبقه  این  اول  اتاق  مجاورت  از 
به   شمال  طرف  از  و  غار  بیرون  به  که  دارد  ي هابخش وجود 

. براي ورود به فضاي طبقۀ  شودی م طبیعی و طبقۀ باالتر منتهی  
b  .جهت   باید از درگاهی کوچک و راهرویی تاریک عبور کرد

ی است. در دل دیوار اتاق اول جنوب غرب-یشرق  شمال  هااتاق
مانند    .شودیم ي طبقۀ پیشین دیده  هاحفره یی شبیه  هاحفره
در اتاق دوم نیز وجود دارد. در این اتاق، بقایاي    هاحفرهاین  

ستون سنگی که بخش میانی آن از بین رفته در سقف و کف  

تزئینات    مشاهدهقابل ی  سادگبه این طبقه  از  اتاق سوم  است. 
دار و جنوببیشتري  قسمت جنوبی  در  نیز سکویی    د.  غربی 

دیده   تزئینات  شودی ممرتفع  غربی  دیوار  روي   شدهي حجار. 
و شبیه معماري کلیل در معماري صدر اسالم    طاقچه  صورتبه

که  اگونهبه )؛  13(شکل    شودیمدیده   راي  محراب    آن 
. همچنین از ورودي که در دیوار شرقی وجود دارد  انددانسته

. شودی مختم  cطبقۀ   مسیري به

 

 
   b طبقۀ مهراب . 13 شکل

 
 چهارم) ۀ(طبق C ۀطبق يفضاها

مسیري وجود دارد که پس از  bاز ورودي اتاق سوم طبقۀ 
شده، همچنین عبور از پاگرد و  آن و باالآمدن از دو پلۀ کنده 

، اندده یدی آسیب  سختبه سپس پنج پله به شکلی مارپیچ که  
 هاپله. عبور از این  شودی م  ریپذامکان دسترسی به این طبقه  

و   است  خطرناك  به    لحظه  هربسیار  رهگذران  است  ممکن 
پرتگاه سقوط کنند. شاید راه اصلی دیگري نیز وجود داشته که 

ورود به این طبقه،  از بین رفته است. در ابتداي    لرزهن یزمبر اثر  
تقسیم   و شرق  به دو قسمت شمال  را  فضا  پاگرد  .  کند ی م یک 

سالنی بزرگ یا سالن    و به بخش شمالی با دو پله به سمت پایین  
داخل دیوار دارد و    شده ي حجار که تزئینات   شود ی م م  شمالی خت 

شرق پاگرد دو ورودي وجود دارد.    در قسمت قرینه است.    صورت به 
در    . خورد ی به چشم م   ی ونان ی   ي ا به ی کت   ،   ي ورود   سردر باالي      در 

کنده  تزئینات  نیز  شمالی  ورودي  فوقانی  نقوش  قسمت  با  شده 
ي این  نگار گاه   . ود ش ی م حیوانی، دوایر و پنجۀ دست انسان دیده  

بقیۀ تزئینات و    توان ی نم است و  نقوش بسیار مشکل   با  را  آنها 
، اولین اتاق  ار د ه ب ی کت دوره دانست. پس از عبور از سردر  هم   کتیبه 

ی زیباترین اتاق غار است. حجاري کف  تراش پاك از نظر حجاري و  
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تزئینی،  ها طاقچه ،  ها ي ورود ي،  بند قاب اتاق،   و    ها چه ی در ي 
شده روي سقف و  نورگیرها بسیار عالی هستند و کارهاي انجام 

و بررسی است که در ادامه به    تأمل قابل همچنین ساخت سکو  
.  م ی رس ی م شود. پس از عبور از اتاق دوم به اتاق سوم  آن اشاره می 

قرار دارد.    Cطبقۀ    چاه   نزدیک ورودي شمالی و در سمت شمال، 
د دارد که بخش غربی آن  در کف این اتاق حفرة مدوري وجو 

اتاق، فضایی مشرف    دار ه ی زاو  این  از  است. پس  پرتگاه شده    بر 
یی از آن بر اثر  ها قسمت اتاقی بوده که   ظاهر به که    شود ی م دیده  

 زلزله فرو ریخته است. 
 1376 سال یدهو سامان  یزنگمانه 

و براي نخستین بار، گروهی از پژوهشکدة    1376در سال  
ی  زن گمانه ی و میراث فرهنگی استان کردستان کار  شناس باستان 

دهی، این هیئت به  در غار را به عهده گرفتند. افزون بر سامان 
 پرداختند.   ج و د   ، ب   الف، ي  ها نام ی در چهار کارگاه به  زن گمانه 

 الف کارگاه
به ابعاد    1الف  ۀ  گمان   در کارگاه الف دو گمانه حفر شد. 

شمالی   2× 3 جهت  با  غار  - متر  اصلی  راهروي  در  جنوبی 

کف  روبه  از  آثاري  همچنین  شد.  ایجاد  ورودي  روي 
ي چوبی و  ها خ ی م هاي ایجادشده در اثر  شده و حفره سخت 

در    آهک سنگ قطعات   که  رو  پیش  گمانۀ  در  شد.  نمایان 
  دار لعاب ي ساده و  ها سفال نیمۀ جنوبی حفر شد، قطعات  

به  خوان حیوانات و بقایاي زغال  و قطعات متعددي از است 
و    دست  شد.    درمجموع آمد  شناسایی  مختلف  الیۀ  یازده 

دورة اسالمی از    ساز چرخ ي  ها سفال بقایاي چوب و قطعات  
ي کرم و سبز و بیشتر  ها لعاب و با    دار لعاب دو نوع ساده و  

ي این  ها افته ی   ن ی تر شاخص با نقوش کنده یا اسگرافیاتو از  
متري و در نزدیکی    31در فاصلۀ    2ف  گمانه بود. گمانۀ ال 

از دهلیزهاي غار حفاري شد. در این قسمت   انتهاي یکی 
ریزش  به  آن    ها سنگ دلیل  آثار  و  غار  ادامۀ  مشاهدة 

بود. در این گمانه، هفت قطعه سفال ساده، یک    نامشخص 
  به دست از جنس کوارتزیت و دو قطعه چوب    سنگ   قطعه 

قۀ غار حفاري شد که در  ترین طب آمد. کارگاه ب در فوقانی 
. )   14(شکل    ایم پایان به آن پرداخته 

 

 
 1الف  ۀگمان .14 شکل
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 ج  کارگاه
این کارگاه شامل دو گمانه در شیب و بیرون غار بود که از آن  

 آمد.   به دست شدة معماري و قطعات اندك استخوان  بقایاي تخریب 
 د کارگاه

از فضاهاي جانب شرقی غار   از وضعیت یکی  براي اطالع 
بقیۀ   مانند  که  داراي  هاقسمت کرفتو  غار  است،    بندمالي 

جنوبی ایجاد -جهت شمالی  انتخاب و با  2×3ي به ابعاد  اگمانه
شد. این گمانه از نظر مواد فرهنگی با گمانۀ الف متفاوت بود.  

نیز بیشتر شامل   دورة    دارلعابي  هاسفال آنچه به دست آمد 
به  و  سفال  هاسفال ویژه  اسالمی  بود.  ایلخانی  و  سلجوقی  ي 

زرد و سبز با نقش کنده است که در    دارلعابشاخص، سفال  
اشیاي چوبی،  شودیمدیده    وفوربهتخت سلیمان   استخوان،   .
ي دیگر این گمانه است.  هاافتههاي گوناگون از یشیشه و مهره 

ترین یافته در این گمانه قطعات کوچک چرم باشد.  شاید جالب 
به  سفالگري از این گمانه    کوره  جوشافزون بر اینها، یک قطعه  

 . ) 15(شکل  آمد دست
 
 

 
 د   ۀگمان .15 شکل

 
 کارگاه ب

یک قسمت چهارگوش از کف سنگی    cدر اتاق سوم طبقۀ  
از    کیچیهاتاق مزبور توسط انسان در گذشته کنده شده بود.  

پژوهشگران پیشین به این نتیجه دست نیافتند که ممکن است  
باشد.   داشته  زیادي  عمق  قسمت  او    از  پس  و   4ن یاشتااین 

محل    5نومان  و  بررسی  را  طبقه  رااین  نقشه   آن  روي  نیز 
ما تنها پس از حفاري کامل، کاربري این  مشخص کرده بودند، ا

بخش مشخص شد. این گودال در ابتدا پر از زباله بود و تنها 
آن در آغاز حفاري عاري از خاك بود. تا عمق   متری سانت  40

 
4 Aurel Stein 

ي خاك، این گمانه با زباله، مواد پالستیکی،  متر ی سانت  -140
 متري سانتی   - 160ي و کاغذ پر شده بود. از عمق  اشه یشبطري  

قطعات  شد.  مشاهده  رطوبت  با  همراه  خاك  رنگ  تغییر 
رنگهاسفال  به  لعاب  بدون  با  ي  همراه  قرمز،  و  نخودي  هاي 

عمق   تا  حیوانات  شد.  سانتی   -195استخوان  مشاهده  متر 
عمق    جیتدربه در  و  شد  کاسته  خاك  رطوبت    - 260از 

متر مشاهده شد  سانتی   5ي از آهک با قطر  اهیال ي،  متری سانت 
شده بود. از همین  ن ینشتهي آهکی آب  گذاررسوبکه ناشی از  

ي نیز از بخش  بردارخاكعمق، گمانه به دو بخش تقسیم شد و  

5 Rudolf Nauman 
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دوباره  خاك  رطوبت  آهکی  الیۀ  از  پس  یافت.  ادامه  جنوبی 
ي بدون  هاسفالافزایش یافت و برداشت آن با قطعات شکستۀ 

با خمیرة قرمز، نخودي و خاکستري و نقش کندة مربوط  لعاب  
استخوان  بود.  همراه  بزرگ  سفالی  ظروف  دستۀ  و  کف  به 

در این عمق و در بخش   .ادامه داشت  -330حیوانات تا عمق  
سفالی با خمیرة نخودي که قسمتی از لبۀ   سوزیهپجنوبی، یک  

از     و  7ی داشت، به ارتفاع  شدگاه یسآن شکسته بود و آثاري 
ي متری سانت   -335آمد. در عمق    به دست متر  سانتی   16طول  

، 47تا    40با طولی حدود    ۀ موازي طاقچدر بخش جنوبی سه  
متر  سانتی   25تا    22متر و عمق  سانتی   48تا    35عرضی حدود  

شد.   و  بردارخاكکشف  یافت  ادامه  نیز  شمالی  قسمت  در  ي 
ۀ  چ طاق مشابه با بخش جنوبی سه   - 325در عمق ترتیب  بدین 
  . د ی رس ی م متر  سانتی   70آمد که ارتفاع آنها به    به دست دیگر  

سیر،    سبز   ي سبز روشن، ها رنگ به    آمده دست به سفال    قطعات 
با نقوش کنده، شامل دوایر پیچیدة    رنگ ي ر ی ش سفید، کرم و  

عمق   از  بودند.  زیگزاگ  و  متقاطع  و  موازي    - 390خطوط 
تا  متر ی سانت  حفاري  و  شد  کاسته  فضا  از    - 420عمق  ي 
و کف سنگی  متر ی سانت  انتهاي چاه  اینکه  تا  ادامه داشت  ي 

از مجموع   قطعه سفال    61قطعه سفال،    464مشاهده شد. 
دست   دار لعاب  از    به  ظروف  وصال آمد.  تعدادي  نیز  آنها  ی 

وجود کسردار   نظر    به  به  که  و    رسد ی م آمد  مایعات  ظروف 
  متر ی سانت   10  کف   قطر ي به  ا کاسه از آنها  آبخور بودند. یکی  

ارتفاع  سانتی   30دهانۀ    قطر   و  و  دو  سانتی   15متر  بود.  متر 
گمانه   این  از  نیز  شیشه  دست قطعه  و  حمزه (   آمد   به  لو 

). 16،  10(شکل   ) 1381میراسکندري،  

 

 
 هاطاقچهو محل   یدهسامان  انیپا از  پسب)  ۀ(گمان Cچهارم  ۀ طبق  چاه .16 شکل 

 
 (طبقه چهارم) c ۀطبق يفضاها يکاربر

سال  طی  که  بررسی  پژوهشگرانی  را  غار  این  متمادي  هاي 
یونانی    ل ی دل به ،  اند کرده  کتیبۀ  را وجود  و  ها سده به    آن  ي سوم 

نسبت   میالد  از  پیش  و  اند داده چهارم  تزئینات  به  توجه  با   .
ي سقف، شاید بتوان تاریخ اولین استفاده از این طبقه  ها ي کار کنده 

دلیل تصرفات  به   ي پنجم و ششم پیش از میالد دانست. ها سده را  

  17انسان در طول زمان همچنین زلزله و فرسایش طبیعی (شکل  
انتساب عناصر معماري این مکان به   با  ا دوره )  ي خاص همواره 

کتیبۀ یونانی در غار کرفتو    کشف   معضالت مربوط است.   برخی 
توجه پژوهشگران دوران سلوکی را به این غار معطوف کرده است؛  

در ایران بسیار اندك است.    ها ی ونان زیرا مدارك مربوط به حضور ی 
آن به    از معروف    بۀ ی کت که    ي ا محوطه   ی عن ی   ، نهاوند   سۀ ی الئود   معبد 
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ی  خوب به ی  شناس باستان مند  ، تنها پس از حفریات روش دست آمد 
ي در مقایسه با  تر ق ی دق شناخته شده است. هیئت آلمانی جزئیات  

تري تهیه  ي کامل ها عکس و    تر ق ی دق ي  ها نقشه اند و  اشتاین داشته 
 کردند. 

دیدگاه   گال  است،    ن ی اشتا فن  مذهبی  مکانی  کرفتو  که  را 
تاسیت، مورخ رومی رد ی پذ ی م  نوشتار  براساس  گودرز    . همچنین 

شود. او  میالدي با مهرداد دوم درگیر می   50شاه پارتی در سال  
سازد و محل  معبدي در کوه سمبولوس براي تضمین پیروزي می 

و به    داند ی م مکانی مسکونی    آن را . برنار  پندارد ی م کرفتو    آن را 
بر سردر   که  کرفتو  کتیبۀ  نه  ها خانه متن  و  یونانی  ي  ها مکان ي 

  کند ی م ، استناد  شد ی م مت و برکت نصب  عمومی و براي خیر و سال 
 ) 1987; Tacitus, 1937; Strabo, 1928; Weissbach, 

1920 ,Tarn, 1951; Tubach, 1995; Kawami (  در متن کتیبۀ .
ساده آمده است که «در اینجا هراکلس سکونت دارد،    طور به کرفتو  

 از هر گزند و پلیدي ایمن باد».  

گمان    توان ی م با اینکه کتیبه را فردي یونانی حک کرده است،  
  کرد که به یک هراکلس ایرانی یا معادل آن ایزد بهرام مربوط باشد. 

و گال نیز دربارة نبود    داند ی م ي مجموعه را آپارتمان  ها اتاق   ن ی اشتا 
. گمانۀ  د ی گو ی م سخن    ویژه در طبقات فوقانی انبارها و سیلوها به 

حفر شده است و تا بیش از چهار متر    Cب که در اتاق سوم طبقۀ  
، نظریۀ جدیدي را دربارة کاربرد این طبقه مطرح  رود ی م پایین  

بیشتر    سوز ه ی پ . وجود  کند ی م  آبخور که  و  انبوه قطعات کاسه  و 
متعلق به دورة سلجوقی و ایلخانی است و همچنین وجود شش  

براي قرارگرفتن یک فرد در داخل    آن را در عمق کاربرد    طاقچه 
نه   البته  و  اساس    ن ای بر  .  کند ی م درازکش مسجل    صورت به آن 

ز این  اند. اگرچه استفاده ا نگارندگان آن را چاه اعتکاف بیان کرده 
شده است، تاریخ آغاز و    د یی تأ چاه در قرن ششم و هفتم هجري  

ي از ابهام قرار دارد.  ا هاله پیشین در    دوران نحوة استفاده از چاه در  
براساس این کشفیات مورد    انبار آب استفاده از چاه براي    طور ن ی هم 

براي ذخیرة آب و    توان ی م شده را  قطعات سفال یافت   تردید است. 
). 19و    18مناسب دانست (شکل    مدت کوتاه   آذوقه براي 
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 ب  ۀگمان از آمدهدستهب و شدهی وصال سفال قطعات .18شکل 
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 گیري و نتیجه   حث ب 

تاکنون پژوهش مستقلی دربارة مفهوم و ریشۀ نام کرفتو  
اما   است،  نگرفته  معناي    نظرصرف صورت  به  کرفتو  اینکه  از 

همۀ   واجد  محوطه  این  خیر،  یا  است  خورشید  نیایشگاه 
یی است که یک معبد مهري دارد: فضاي غار، دهلیزها هایژگیو
هستند، چند    العبورصعب ي زیرزمینی که در برخی نقاط  هاراهو  

مکان   شوندیمشاخه   این  به  اسرارآمیزي  هویت  امر  این  که 
ي از آن در جبهۀ شرقی  اشاخهی که  نیمرزیزي  هاآب.  بخشدی م

ظاهر   قابل   شودی مغار  استو  در    شرب  کانالی  در  قسمتی  و 
شکل و فضاهایی  ي گنبدي هاسقف ،  شوندی مداخل غار هدایت  
یی را به رازوران آموزش داد و مرحله  هان ییآکه بتوان در آنها  

آنها  اجازة  بدون  دسترسی  از  یا  کرد،  عبور  آن  از  مرحله  به 
نفوذ  جلوگ آنها  در  نور  که  تاریک  بسیار  مناطق  کرد.  یري 

پراکنده    توانیمجا  ، نذورات که بقایاي آن را در همهکندینم
ي سنگی  هامکت ین یی در اطراف نیایشگاه اصلی و  هااتاقکرد.  

ریختن  یا  آزمون  براي  چاه  و  کشیدن  دراز  یا  و  انتظار  براي 
 بقایاي حیوانات قربانی شده. 

گرفتن    نظر دري دربارة غار کرفتو بدون  ری گجهینت  هرگونه
سال  که  مردمانی  مکانی  و  تاریخی  منطقه  بستر  در  دور  هاي 

تخت اندکردهی مزندگی   محوطۀ  یا  زیویه  مردمان  مانند   ،
در   یا  پردازال یخ  تواندی مپسین    دورانسلیمان  صرف  ي 

وضعیت    کنندهگمراه به  توجه  با  ی  شناس ختیرن یزم باشد. 
از   از جوامع   عصر آهنمنطقه  تا عصر حاضر، ساکنان منطقه 

ایلی    صورتبهساالرها و  رویی بودند که تحت ریاست خانکوچ 
و اقتصادي ترکیبی داشتند. در هزارة    شدند یمي اداره  اله یقبو  

با   مجاورت  و  آهن  تولید  و  اسب  پرورش  ، هاي امپراتوراول، 
را کوتاه و استقرارها    هامسافتها،  نشین یا شاهک  هان ینششاه 

متر از سطح   1400دلیل اصول و قواعد تدافعی به باالي  را به
است.   داده  انتقال  و    طورهماندریا  پرورش  شد،  گفته  که 

نگهداري اسب اساس اقتصاد، جنگ و بقاي جوامع را تشکیل 
و  می  است  که    جهتی بداده  و هاي کارکنده نیست  اسب  ي 

نقاط کرفت برخی  به همین دلیل  شودی مو دیده  سوارکار در  ؛ 
اول طبقۀ  در  ورودي  راهروي  چپ  سمت    صورت به   انتهاي 

تغییر شکل داده شده است. همچنین در گوشه و کنار   اسطبل
اسب    نیبنابرا؛  شوندی مدیده    بندهامال این طبقه در داخل غار  

از  داشتند.  اساسی  نقشی  کرفتو  روزمرة  زندگی  در  احشام  و 
عصر   یعنی  اول  و   IIIآهن  هزارة  معماري  اصلی  عنصر  دو 

(طبیعی و مصنوعی) و معابد   هاقلعهیکجانشینی این جوامع را 
را    دادندی متشکیل   کرفتو  عنصر    توانینمو  دو  این  از  جدا 

ارزیابی کرد. مذهب چنان در داخل این جوامع ریشه دوانده  
نم   ۀینظربرخالف    کهبود   کرد    توانیبرنار  در    اگر  کهتصور 
طبق  ییفرمانروا  ییهادوره داشته  C  ۀدر  از   ازینی ب  ،سکونت 

 .  باشد  بوده شگاه یاین
در   مهري  غربآیین  بسیار    شمال  آناتولی  آن  و همسایۀ 

یی از هالوحهبوده است. در ناحیۀ بغازکوي    دارشهیرو    قدیمی
یافت پخته  که    گل  است  هیتیت ناممانیپ شده  میان  و ۀ  ها 

پارتی   پادشاهان .شودی م هاست و نام میترا در آن دیده میتانی 
مهرداد   میترا  افتخار  به  را  آثار  دندینامی مخود  مهرپرستی  . 

از  است.  شده  گسترده  انگلستان  تا  پیروان    حتی  تدفین 
گردونۀ  مهرپرست  نقش  همچنین  و  کاتاکمب  اروپا  در  ی 

گورخمره  بر  مشاهده  خورشید  مغان  گرمی  در  پارتی  هاي 
  دوران کرفتو در    وجود چاه در طبقۀ چهارم   شک ی ب   . شود ی م 

در دوران سلوکی    مختلف کاربردهاي گوناگون داشته است. 
یا چاه  تر از آن ممکن بود چاه آزمون  و پارتی و شاید پیش 
دوران ساسانی ممکن بود از آن به    در   بقایاي نذورات باشد. 

اسالمی   دوران  در  باشند.  کرده  استفاده  تدفین  چاه  عنوان 
به  از  نیز  اشتودان  است.  شده  استفاده  اعتکاف  چاه  عنوان 

براي  ها چاله  بالکن  کف  در  گفته  آور جمع یی  سخن  آب  ي 
تخمین   متر  دو  را  چاه  عمق  سپس  آ   زند ی م است.  را  و  ن 

پس از زلزله و ایجاد ترك    رسد ی م . به نظر  نامد ی م   انبار آب 
فروریختن   راه  ها قسمت و  چاه  به  رطوبت  و  آب  نورگیر،  ي 

ي از رسوبات آهکی  متر ی سانت   5یافته باشند؛ زیرا وجود الیۀ  
 . کند ی م شده در میانۀ چاه این موضوع را اثبات  سخت 

 

 ي سپاسگزار 
پژوهشگاه میراث فرهنگی و  از پژوهشکده باستان شناسی  

و   دستی  ،صنایع  فرهنگی  میراث  کل  مدیریت  و  گردشگري 
گردشگري استان کردستان به جهت پشتیبانی و حمایت مالی  

 از این پروژه سپاسگزاریم.
 

 منابع مالی 
 منابع مالی این مطالعه توسط نویسندگان تهیه شده است. 

 

 تعارض منافع 
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