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Troglodytic architecture includes a type of architecture in which spatial units are 

created by removing existing components from an existing whole rather than forming 
based on the accumulation of materials. This architecture has been natively formed 
over the centuries. In different parts of the country, a large number of Troglodytic 
villages have been identified and introduced so far. 

Meshkinshahr, located on the southern slopes of Sabalan Mountains, Iran, is one 
of the areas prone to this type of architecture; so far, no studies have been conducted 
to record and introduce many of these places. Based on the field survey, it was 
determined that there are various hande-made dwellings left in Meshkinshar, which 
are worth reviewing and documenting.  In addition, the results of this study can be a 
model for further studies of Troglodytic architectural works in other villages in the 
foothills of Sabalan Mountains. This research seeks to answer the following 
fundamental questions: 1. What has been the most important factor in the formation 
of hand-made spaces in the village of Binehler? 2. What are the components of these 
hand-made spaces? Therefore, in the present study, an attempt was made to record, 
and explain the current state of handmade spaces by field method. Also, documentary 
studies based on descriptive-analytical method have been used to identify the 
formation factor of Troglodytic architecture in Binheler village. The results showed 
that the village of Binehler is formed based on climatic conditions in the context of 
political, social and economic conditions in the region. This village can be considered 
as one of the rocky villages of Iran in which a combination of residential body and 
human behavior has been made and in fact, they have influenced each other. The 
village of BinehLer is also morphologically one of the hand-made spaces built on a 
surface of a limestone wall. Most of these hand-made spaces are now abandoned and 
only a few of them are used by local ranchers during summers. 
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گیري شود که در آن واحدهاي فضایی به جاي شکل می اي از معماري را شامل معماري دستکند گونه 
. این معماري در شود ی بر اساس انباشت مصالح، از طریق حذف اجزاي موجود از یک کل موجود ایجاد م

صورت بومی شکل گرفته است. در مناطق مختلفی از کشور تاکنون تعداد زیادي از طی قرون متمادي به 
معرفی   و  شناسایی  دستکند  دامنه روستاهاي  در  واقع  شهر  مشکین  شهرستان  است.  جنوبی شده  هاي 

تاکنون مطالعاتی در راستاي ثبت .  باشد گونه معماري می  ین کوهستان سبالن یکی از مناطق مستعد براي ا 
. بر اساس پیمایش میدانی مشخص شد در صورت نگرفته است   و معرفی بسیاري از این فضاهاي دستکند

ها که بررسی و مستندنگاري آن   ضاهاي دستکند متنوعی باقی مانده استشهرستان مشکین شهر ف ة  محدود
تواند الگوي مطالعات بعدي آثار معماري دستکند سایر عالوه براین، نتایج این پژوهش می   . باشد ارزشمند می 

گویی به سؤاالت بنیادین زیر است: کوهستان سبالن گردد. انجام این پژوهش در صدد پاسخ   ۀ روستاهاي دامن
. این آثار دستکند 2لر چه بوده است؟  گیري فضاهاي دستکند در روستاي بینه ترین عامل در شکل . مهم 1

باشد؟ بنابراین در پژوهش حاضر تالش گردید به روش میدانی براي ثبت، ضبط و هایی می داراي چه مؤلفه 
تحلیلی،   –ش توصیفی  و همچنین از مطالعات اسنادي و براساس رو  توضیح وضعیت کنونی فضاهاي دستکند

استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان   لر ینه گیري معماري دستکند در روستاي ب براي شناخت عامل شکل 
اقتصادي ، مذهبی و  لر براساس شرایط اقلیمی در بستر اوضاع سیاسی، اجتماعی دهد که روستاي بینه می 

اي ایران محسوب کرد که در دستکند صخره توان جزء روستاهاي  منطقه شکل گرفته است. این روستا را می 
اند. روستاي عمل آمده و در واقع برهمدیگر تأثیر گذاشته کالبد مسکونی و رفتار انسان به   میان آن تلفیقی  

ایجاد آهکی  رة  که بر دیوا  روي سطحی است   و   بوده،  شناسی جزء فضاهاي دستکند یخت لر از لحاظ ربینه 
بیشتر این فضاهاي دستکند امروزه متروك شده و تنها تعدادي از آن اند شده  ها در فصل تابستان مورد . 

  گیرد. منطقه قرار می   روستاییان استفاده  
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 مقدمه 
خاصی از معماري است که در آن   ۀ فضاهاي َدستکند گون 

هاي شود و با زدودن توده مصالحی براي تولید فضا استفاده نمی 
ایجاد می صخره  و سنگ،  کوه  بستر  از  انسان  توسط   شوداي 

 )Sattarnezhad et al., 2018, P. 60 هر در  معماري  این   .(
زیست  شرایط  و  اقلیمی  دالیل  به  داراي منطقه  محیطی 

 Mohammadifarفردي است ( حصر به هاي خاص و من ویژگی 

& Hemati Azandaryani, 2016, P. 98 هر بناي دستکند .(
زمینه  کالبديبراساس  و  تاریخی  اجتماعی،  فرهنگی،  -هاي 

 .Basafa et al., 2017, P)اقلیمی و شرایط خاص آن ناحیه (

 P. 4 ,1992 گیرد ( و مطابق با نیازهاي ساکنان شکل می   38

 ,Emge ،دالیل گوناگونی از شرایط اقلیمی، سیاسی، اقتصادي .(
شکل  و  ایجاد  در  مذهبی  و  آثار جغرافیایی  نوع  این  گیري 

معماري مطرح است. در مناطق مختلف کشور تاکنون فضاهاي 
مختلف دامنه ی  دستکند  که  شده  کوهستانشناسایی   هاي 

سبالن یکی از مناطق مهم مطالعات معماري دستکند است. 
مهم  مجموعه از  بزرگترین  و  حوزه ترین  این  دستکند  هاي 

، Khanali, 2018)توان به روستاي دستکند کنزق سرعین ( می 
 Atai et)یندکلخوران ( ، و) Shekari Niri, 1993گلستان نیر (

al., 2013   ) خلخال  مجموعهSattarnezhad, 2018و  و   ( 
مشکین  شهرستان  روستاي دستکندهاي  قبیل  از  شهر 

بربر، قلعه قهقه و   ۀ ، الهرود، داش کسن، قلع لر ینه ب   ي ا صخره 
 غیره اشاره کرد.

مشکین    پهن شهرستان  در  شمال   ۀشهر  غرب جغرافیایی 
شناختی، ایران به دلیل تنوع آثار تاریخی در مطالعات باستان 

است. در   باالیی همیت  حائز ا   و سایر علوم   هنر، تاریخ  معماري
محوطه  تاکنون  شهرستان  مختلف این  دوران  از  زیادي  هاي 

که در این میان )  Pouriman, 2002( شناسایی و معرفی شده  
شهرستان  این  دستکند  فضاهاي  درباره  محدودي  مطالعات 

بهره  است.  شده  به گزارش  متکی  بومی  معماري  از  برداري 
مشکین زیست  شهرستان  در  بنا  محیط  شواهد شهر،  به 
موجود از دیرباز مورد توجه جوامع انسانی این   یشناخت باستان 

ناحیه قرار گرفته و بنابر نیازهاي ساکنان این منطقه، فضاهاي 
هاي متنوع ایجاد دستکند در بستر زمین و صخره با کاربري 

در این پژوهش کوشش شده با استفاده از بررسی .  شده است 
رو باستان  معرفی  از  پس  بینه شناختی  دستکند  لر ستاي 

گیري، ویژگی کلی فضاها و شهر به تشریح عامل شکل مشکین 
پژوهش در صدد ة  دور  این  انجام  پرداخته شود.  آن  استفاده 

ترین عامل . مهم 1گویی به این سؤاالت بنیادي است که:  پاسخ 
لر چه بوده گیري فضاهاي دستکند در روستاي بینه در شکل 
دستکند  2است؟   آثار  این  مؤلفه .  چه  می داراي  باشد؟ هایی 

فضاهاي  تحلیل  و  مطالعه  پژوهش،  این  از  هدف  همچنین 
 لر است.دستکند روستاي بینه 

 
 روش پژوهش 

به شیو    و گردآوري   _توصیفی  ة  پژوهش حاضر  تحلیلی 
. اي و براساس مطالعات میدانی است ها به روش کتابخانه داده 

از   ، نگارندگان حاصل  نتایج  به  استناد  با  هستند  امیدوار 
در سطح شهرستان و همچنین   انجام شدههاي میدانی  پژوهش 

اي پیرامون آثار دستکند بتوانند با تکیه بر مطالعات کتابخانه 
هاي مطرح در خصوص این معماري پاسخ منطقی و به پرسش 
 دهند.ب مستدلی 

 
 پژوهش ۀ  پیشین 

شهرستان  تاریخی  آثار  طی مشکین   مطالعات  شهر 
باستان سده  توسط  اخیر  مورد هاي  خارجی  و  ایران  شناسان 

حال فضاهاي دستکند مطالعه و بررسی قرار گرفته است. با این 
ها آن   ةدر بار   اولیه کمتر مورد توجه بوده و اطالعات    ،این ناحیه 

 هاي ثبتی میراث هاي موجود در پرونده عمومًا متکی به گزارش 

تاکنون  است.  منطق   فرهنگی  فضاهاي شمال ۀ  در  ایران  غرب 
شهرستان  در  ( دستکند  نیر  )، Shekari Niri, 1993هاي 

ارومیه   )،Kleiss, 1972(   آذرشهر  و  سلماس  کندوان، 
 )Abbaszadeh et al., 1999 (،  ) 1994 مهاباد,Stein ،خلخال ،(

) ( Sattarnezhad et al., 2020مراغه  سرعین   ،(Khanali, 

معرفی شده است. از بزرگترین و ) و غیره شناسایی و  2018
مجموعه مهم  در ترین  شده  شناخته  دستکند  معماري  هاي 

 

)، Ball,1986 توان به قالت حیدري و چهل خانه ( ایران نیز می 
 ,Khaksar)، سامن مالیر ( Khaksar, 2017ارزانفود همدان ( 

، (Alidadi Soleimani, 2012))، روستاي میمند کرمان  2010
کاشان  نوش  با   (Sarukhani, 2012)آباد  کرد.  اشاره  غیره  و 

دستکند   حالین ا  فضاهاي  پیرامون  خاصی  پژوهش  تاکنون 
انجام نشده است و این نخستین گام در راستاي   لر ینه روستاي ب 

 شناسایی و معرفی این آثار است.

 مورد مطالعه   ۀ موقعیت جغرافیایی منطق 
ایران و در غرب  جغرافیایی شمال ۀ لر در پهن روستاي بینه 

مشکین  ( شهرستان  دارد  قرار  در 1 شکل شهر  روستا  این   .(
توابع   2 ۀ فاصل  از  اونار  روستاي  جنوبی  سمت  کیلومتري 

جغرافیایی  مشکین  مختصات  در  و  -utm:0738064شهر 

هاي آزاد واقع شده متري از سطح آب   1600و ارتفاع    423909
تابستان لر امروزه بیشتر در فصول بهار و  است. روستاي بینه 

بینه مورد سکونت قرار می  ۀ لر در حاشی گیرد. روستاي فعلی 
دامن  در  و  اونار  به ۀ  رودخانه  دست کوه  مصالح صورت  با  ساز 

کوهستانی است؛   ،انداز منطقه آورد شکل گرفته است. چشم بوم 
کشاورزي  فعالیت  زمین،  بستر  بودن  سنگالخی  دلیل  به  و 

فعالیت اقتصادي   همین عامل باعث شده تا   . باشد محدود می 
روستا   هرچند عموماً  مردم  باشد.  دامداري  فعالیت  به  متکی 
داري) نیز هاي کشاورزي در قالب دیم و آبی (باغ امروزه فعالیت 

حال براساس مطالعات با این   پیدا کرده است؛ تا حدودي رواج  
دامداري  روستا  مردم  اصلی  شغل  شفاهی  منابع  و  میدانی 

. پرورش دام عالوه بر باشد می د  خصوص پرورش بز و گوسفن به 
منطقه   اقلیم  با  متناسب  تأمین است اینکه  در  نقش مهمی  ؛ 

دارد  روستا  مردم  گرمایشی  مهم به   ، نیازهاي  که  ترین طوري 
ده  چند  در  روستاییان  سوخت  تأمین  سوخت    ، اخیر ۀ  منبع 

فاصله   در  است.  بوده  غربی  300حیوانی  سمت  و   متري 
عمود   شرقیجنوب  قسمت  در  صخره روستا  مجموع ي  ۀ ها 

لر» قرار دارد. این آثار دستکند براساس دستکند با نام «کؤهول 
اولی   ۀ گفت  محل  روستا  بینه   ۀ اهالی  مردم  که زندگی  بوده  لر 

لر شکل گرفته اند و روستاي فعلی بینه بعدها نقل مکان کرده 
هاي سطحی نگارندگان، مشخص با این حال در بررسی   است. 

به نظر شد که تمام فضاها، بر  انسان نبوده، بلکه  اي سکونت 
ها که امکان ورود هاي فوقانی صخره رسد فضاهاي قسمت می 

 پذیر نبوده، کاربري گوردخمه داشته است.ها امکان به درون آن 
 

 
 

مورد مطالعه  ۀموقعیت جغرافیایی منطق .1 شکل
)https://storegis.com ( 

 معماري دستکند کوهستان سبالن 
مشکین معماري   شهرستان  در  بستر دستکند  در  شهر 

است.   ایجاد شدهکوهستان سبالن  ۀ  هاي قابل تراش دامن سنگ 
فشانی سنوزوئیک متعلق هاي آتش کوهستان سبالن از نوع کوه 
ها و مواد آذرآواري این باشد. گدازه به کمان ماگمایی البرز می 

ر کواترنري مساحتی برابر با یک هزار کیلومت   – فشان پلیآتش 
از طریق شکستگی  ۀ هاي درون و حاشی را پوشانده است که 

کرده  فوران  (کالدرا  وجود Fath Elahi, 2013, P. 23اند   .(
ۀ فشانی قابل حفاري، کانون آثار دستکند دامن هاي آتش سنگ 

با  بیشتر  ناحیه  این  در  دستکند  معماري  است.  سبالن 
ا . این فضاه شودمی اصطالحات «کؤهول» و «زاغه» شناخته  

اند و از کوه و صخره یا در بستر زمین شکل گرفته   ۀدر دامن 
 شکلبندي هستند ( گونه قابل دسته   4نظر ماهیت کاربردي در  

)؛ الف. فضاهاي دستکند سکونتگاهی از قبیل کنزق سرعین 2
 )Khanali, 2018 بینه مشکین )،  داش لر  کسن شهر، 

خراب مشکین  نیر  ۀ شهر،  ب).  و  کؤهول  دستکند الهورد 
)، گلستان Atai et al., 2013مانند ویندکلخوران (   ،استحفاظی 
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)، Ball,1986 توان به قالت حیدري و چهل خانه ( ایران نیز می 
 ,Khaksar)، سامن مالیر ( Khaksar, 2017ارزانفود همدان ( 

، (Alidadi Soleimani, 2012))، روستاي میمند کرمان  2010
کاشان  نوش  با   (Sarukhani, 2012)آباد  کرد.  اشاره  غیره  و 

دستکند   حالین ا  فضاهاي  پیرامون  خاصی  پژوهش  تاکنون 
انجام نشده است و این نخستین گام در راستاي   لر ینه روستاي ب 

 شناسایی و معرفی این آثار است.
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 ,Eskandariشهر ( َبرَبر مشکین   ۀ )، قل Shekari Niri, 1993نیر (

نیایشگاه   ،مذهبی از جمله   –ج). دستکندهاي آیینی      ) 2016
نیایشگاه گنزق سرعین و تعدادي از فضاهاي دستکند   اباذر نیر، 

که المنفعه  د). دستکندهاي عام دارد      لر کاربري گوردخمه بینه 
به  می  ( توان  کرد  اشاره  خلخال  هم 2شکل  حمام  اکنون ). 

ۀ بسیاري از این آثار دستکند دچار ویرانی شده و کاربري اولی 
ها در فصول تابستان اند و تنها برخی از آن خود را از دست داده 

 گیرند.عشایر قرار می   ةمورد استفاد 
 

 

 
 

 )1399 ،کوهستان سبالن براساس کاربري (نگارندگان ۀبندي فضاهاي دستکند دامنطبقه .2 شکل

 
هر یک از فضاهاي دستکند با توجه به نوع کاربري و در 

تناسبات خاص خود نتیجه ماهیت کارکردي آن، اجزا، حجم و  
هاي طبیعی زمین ). ویژگی Azad et al., 2018, p. 103را دارد ( 
هاي وابسته به آن و با در نظر داشتن نیازهاي انسان و پدیده 
سبالن   ۀ معماري دستکند در دامن ۀ  وجود آمدن دو گون باعث به 

شده است. در واقع بستر قرارگیري و همچنین طرح حفاري و 
ب   ة نحو  درون  فضاهاي پیشروي  نوع  دو  کننده  مشخص  ستر 

می  فضاهاي 1باشد:  دستکند  یا  سطحی  دستکند  فضاهاي   .
دیواره  در  که  شده عمودي  ایجاد  آهکی  یا  رسی  . 2اند.  هاي 

فضاهاي زیر سطحی یا فضاهاي دستکند افقی که در زیر تراز 
رسی اولیه به اند. دست هاي زمین ایجاد شده افقی و داخل الیه 
هاي ایجاد شده در داخل زمین طریق چاه   این دستکندها از 

می  دوره صورت  در  فضاها  این  که  است  گفتنی  هاي گیرد. 
باستان  نوع  از  تاکنون مطالعاتی  ایجاد شده و  سنجی مختلف 

هاي کمی براي این آثار براي گاهنگاري مطلق براساس تحلیل 
بسیاري  ۀ برهمین اساس پیشین   . استصورت نگرفته دستکند 

فضاهاي این  پژوهشگران   ،دستکند  از  است.  نشده  مشخص 
شناسی فضاهاي دستکند با براساس مطالعات نسبی و سبک 

قدمت این آثار را   ، گذاري شده در سایر مناطقهاي تاریخ نمونه 
دوره  ( در  اورارتو  از  مختلف  اشکانی Eskandar, 2016هاي   ،(

 )Shekari Niri, 1993  Khanali, 2018; (و اسالمی   ، ساسانی
 اند.رفته در نظر گ 

 لر شناخت آثار دستکند بینه 
بینه  دستکند  شهرستان روستاي  مرکزي  بخش  در  لر 

فاصل   شهر ین مشک  در  جنوب   35  ۀو  شهر کیلومتري  شرقی 
و  مشکین  واقع شده   300شهر  نام  با همین  روستایی  متري 
 ) ادام 3شکل  است  در  که  است  کوهستانی  ناحیه  این   ۀ). 

عمومًا دامنه  زمین  بستر  دارد.  قرار  سبالن  کوهستان  هاي 
کمتري عمق  از  منطقه  این  خاك  و  بوده  . دارد  سنگالخی 

بینه  در روستاي  و   ۀ رودخان  ۀ حاشی   لر  گرفته  اونارچاي شکل 
ترین منبع تأمین آب مورد رسد رودخانه مذکور مهم نظر می به 

بینه  مردم  اقتصاد معیشتی  است.  بوده  روستا  لر نیاز ساکنان 
هاي دامداري متناسب با اقلیم منطقه بوده و بیشتر به فعالیت 

شواهد   هستند. خصوص از نوع پرورش بز و گوسفند مشغول  به 
امر   انداز توان  را می این  بز ة  در  کوچک آخورهاي گوسفند و 

نسبت به گاو و گاومیش دانست که در داخل فضاهاي دستکند 
هاي دستکند کوچک آخورها را در طویله ة  ارتفاع کم و انداز 

 مشاهده نمود. توان ی م 
 

 

 
 )1399لر (نگارندگان، نه فضاهاي دستکند بی ةتوپوگرافی و پالن محدود . 3 شکل

 
بینه ۀ  مجموع  منطقه دستکند  مردم  اصطالح  در  یا  لر 

ي آهکی واقع در دامنۀ ها صخره بستر    کؤهوللر» در قارانلوق  « 
. رودخانۀ فصلی اونارچاي در قعر دره اندشده ي تراشیده  ا دره 

کننده آب مورد نیاز ساکنان ین تأم جریان دارد و یکی از منابع  
در   است.  منطقه  فضاها ی بررس این  نگارندگان  سطحی  هاي 

دستکند به طور کلی در سه ناحیۀ مجزا از هم قرار دارند که 
) A, B, Cبه منظور توصیف و شناخت بهتر، با کدهاي التین (

در مختصات جغرافیایی  Aي شدند. فضاهاي دستکند ذار گ نام 
38°27'11.16"N  3.87'52°47  و"E  قرار دارد. فضاهاي این

ی به رس دست لر چسبیده و راه  ینه ب مجموعه به روستاي فعلی  
فضاهاي   به  نسبت  آن،  دستکند  تاحدودي   Cو    Bفضاهاي 

فضاهاي    تر آسان  فاصله    Bاست.  سمت   200در  متري 
 N"9.67'27°38  لر و در مختصات ینه ب تاي  ی روس شرق جنوب 

سمت   E"12.30'52°47  و  دامنۀ  در  فضاها  این  دارد.  قرار 
و   واقع شده  اونارچاي  رودخانه  آن،   انداز چشم جنوبی  مقابل 

پایین دست این فضاهاي   Cفضاهاي دستکند   قرار دارد. در 
لر قرار دارد که در ینه ب دستکند، امروزه باغات مردم روستاي  

گذشته حاشیۀ رودخانه بوده است. فضاها این قسمت، از نظر 
دسته دست  قابل  گونه  سه  به  است:  رسی  فضاهاي   -1بندي 

دست  قابل  پایین دستکند  در  عمومًا  فضاها  این  ترین رسی: 
رسی اند. با توجه به نحوة دست ها تراشیده شده قسمت صخره 

ها و داشتن آخور، این فضاها کاربري طویله داشته است. به آن 
رسی نسبتاً مشکل: این فضاها فضاهاي دستکند با دست   - 2

اند و به هاي تراشیده شده هاي میانی صخره عمومًا در قسمت 
دون نیاز اند؛ با این حال انسان برسی نبوده راحتی قابل دست 

رسی پیدا تواند به درون این فضاها دست به تجهیزات فنی می 
از فضاهاي دستکند با دست   - 3کند.   رسی سخت: این گونه 

قسمت  در  عموماً  دستکند،  صخره فضاهاي  فوقانی  هاي هاي 
ها نیازمند تجهزیات اند و امکان ورود به درون آن تراشیده شده 

اح  فضاها  این  اساس  برهمین  است؛  کاربري فنی   تماالً 
در فاصله   Cپناهگاهی و گوردخمه داشته اند. فضاهاي دستکند  

روستاي    400 شرقی  سمت  مختصاتینه ب متري  در  و   لر 
38°27'10.39"N  21.70'52°47  و"E    این اند شده واقع  .

. ) 4شکل  ( فضاها در سمت شمالی رودخانۀ اونارچاي قرار دارند  
به   نسبت  قسمت  این  دستکند  فضاهاي   فضاهاي  تراکم 

A,B  .انجام شده توسط براساس بررسی کمتر بوده است هاي 
در   رسی قابل دست   فضاي دستکند   100نگارندگان در حدود  

بینه  گردید   و  شناسایی لر  مجموعه  در   . مستندنگاري  فضاها 
طور کلی اند. به هم ایجاد شده فواصل مختلف و عمومًا نزدیک به 

ستند که در ادامه ه   یهای داراي مؤلفه   ، این فضاهاي دستکند
 به آن پرداخته شده است.
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بینه ۀ  مجموع  منطقه دستکند  مردم  اصطالح  در  یا  لر 

ي آهکی واقع در دامنۀ ها صخره بستر    کؤهوللر» در قارانلوق  « 
. رودخانۀ فصلی اونارچاي در قعر دره اندشده ي تراشیده  ا دره 

کننده آب مورد نیاز ساکنان ین تأم جریان دارد و یکی از منابع  
در   است.  منطقه  فضاها ی بررس این  نگارندگان  سطحی  هاي 

دستکند به طور کلی در سه ناحیۀ مجزا از هم قرار دارند که 
) A, B, Cبه منظور توصیف و شناخت بهتر، با کدهاي التین (

در مختصات جغرافیایی  Aي شدند. فضاهاي دستکند ذار گ نام 
38°27'11.16"N  3.87'52°47  و"E  قرار دارد. فضاهاي این

ی به رس دست لر چسبیده و راه  ینه ب مجموعه به روستاي فعلی  
فضاهاي   به  نسبت  آن،  دستکند  تاحدودي   Cو    Bفضاهاي 

فضاهاي    تر آسان  فاصله    Bاست.  سمت   200در  متري 
 N"9.67'27°38  لر و در مختصات ینه ب تاي  ی روس شرق جنوب 

سمت   E"12.30'52°47  و  دامنۀ  در  فضاها  این  دارد.  قرار 
و   واقع شده  اونارچاي  رودخانه  آن،   انداز چشم جنوبی  مقابل 

پایین دست این فضاهاي   Cفضاهاي دستکند   قرار دارد. در 
لر قرار دارد که در ینه ب دستکند، امروزه باغات مردم روستاي  

گذشته حاشیۀ رودخانه بوده است. فضاها این قسمت، از نظر 
دسته دست  قابل  گونه  سه  به  است:  رسی  فضاهاي   -1بندي 

دست  قابل  پایین دستکند  در  عمومًا  فضاها  این  ترین رسی: 
رسی اند. با توجه به نحوة دست ها تراشیده شده قسمت صخره 

ها و داشتن آخور، این فضاها کاربري طویله داشته است. به آن 
رسی نسبتاً مشکل: این فضاها فضاهاي دستکند با دست   - 2

اند و به هاي تراشیده شده هاي میانی صخره عمومًا در قسمت 
دون نیاز اند؛ با این حال انسان برسی نبوده راحتی قابل دست 

رسی پیدا تواند به درون این فضاها دست به تجهیزات فنی می 
از فضاهاي دستکند با دست   - 3کند.   رسی سخت: این گونه 

قسمت  در  عموماً  دستکند،  صخره فضاهاي  فوقانی  هاي هاي 
ها نیازمند تجهزیات اند و امکان ورود به درون آن تراشیده شده 

اح  فضاها  این  اساس  برهمین  است؛  کاربري فنی   تماالً 
در فاصله   Cپناهگاهی و گوردخمه داشته اند. فضاهاي دستکند  

روستاي    400 شرقی  سمت  مختصاتینه ب متري  در  و   لر 
38°27'10.39"N  21.70'52°47  و"E    این اند شده واقع  .

. ) 4شکل  ( فضاها در سمت شمالی رودخانۀ اونارچاي قرار دارند  
به   نسبت  قسمت  این  دستکند  فضاهاي   فضاهاي  تراکم 

A,B  .انجام شده توسط براساس بررسی کمتر بوده است هاي 
در   رسی قابل دست   فضاي دستکند   100نگارندگان در حدود  

بینه  گردید   و  شناسایی لر  مجموعه  در   . مستندنگاري  فضاها 
طور کلی اند. به هم ایجاد شده فواصل مختلف و عمومًا نزدیک به 

ستند که در ادامه ه   یهای داراي مؤلفه   ، این فضاهاي دستکند
 به آن پرداخته شده است.
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 ) 1398لر (نگارندگان، دورنماي آثار دستکند بینه . 4 شکل

 

 لر هاي آثار دستکند بینه تحلیل مؤلفه 
 دانش شناخت بستر

اند عمومًا در مناطقی ایجاد شده   لر ینه فضاهاي دستکند ب 
در اند.هاي قابل تراش و نسبتًا مستحکم وجود داشته  که صخره 

سنگ  عمومًا  آذربایجان  آتش مناطق  توف هاي  نوع  از  فشانی 
می  انتخاب  دستکند  ایجاد فضاهاي  و  تراش  این جهت  شود. 

ها در اصطالح محلی بیشتر با اسامی «کران» و «کپیر» سنگ 
ها با دانش مردم منطقه که . انتخاب این سنگ شود شناخته می 

طوري که در این به   ؛ ارتباط مستقیم دارد ، حاصل تجربه است 
سنگ  تنها  آتش از    یهای روستا  توف  تراش   برايفشانی  نوع 

. به راحتی قابل 1هاي زیر را داراست:  انتخاب شده که ویژگی 
ه مقاومت کافی داشت   ، . در مقابل نیروهاي وارده 2تراش هستند  

ایجاد فضاهاي متناسب با   براي   ،. ابعاد مناسب صخره 3باشد  
ها سطح عمود . صخره 4نیازهاي مادي و معنوي انسان کاربري  

عوامل فوق عالوه برتر است. تراش راحت براي   ی دارند که عامل
آب و مراتع نیز در   عتوجه به امنیت، منظر، دسترسی به مناب 

( مکان  دارد  نقش  فضاها  این  به 5شکل  گزینی  کلی ).  طور 
بینه  روستاي  دستکند  کوه فضاهاي  عمودي  قسمت  در  لر 

سنگ صخره  جنس  که  شده  ایجاد  توف اي  نوع  از  آن  هاي 
فشانی است و به راحتی با ابزارآالت فلزي قابل حفاري آتش 
اي که منابع آب، باشد. موقعیت قرارگیري این بستر صخره می 

کند باعث شده تا مردم غذا و امنیت را براي ساکنان فراهم می 
 لر این مکان را براي تراش انتخاب کنند.بینه 

 
 

 
لر یابی فضاهاي دستکند بینهعوامل تأثیرگذار در مکان . 5شکل 

 ) 1399(نگارندگان، 

 

 روش حفاري 
فضاهاي  چون هاي متنوع معماري دستکند داراي کاربري 

عام   –یینی  آ  فضاهاي  استحفاظی،  فضاهاي  المنفعه، دینی، 
آذوقه و غیره است. هر ة  فضاهاي سکونتگاهی، فضاهاي ذخیر 

 

هاي حفاري روش   ، یک از این فضاها متناسب با ماهیت کاربري
طوري که فضاهاي دستکند با کاربري خاص خود را دارد؛ به 

چون خاص  آیینی    ،  فضاهاي   – فضاهاي  به  نسبت  مذهبی 
در سکو  برخوردارند.  حفاري  در  بیشتري  ظرافت  از  نتگاهی 

لر از دو روش حفاري استفاده شده است: فضاهاي دستکند بینه 
 ).6شکل. حفاري ظریف ( 2اي و پیوسته  حفاري توده   - 1

 

 
 
 
 
 
 

 )1399 ،لر (نگارندگانحفاري فضاهاي دستکند بینه فن .6شکل

 
توده  حفاري  صخره الف)  تراش  حفاري  نوع  این  در  اي: 

توده به  بزرگ  صورت  می هاي  به گیرد  صورت  فضاي و  تدریج 
. در این روش حفاري شود ی م   مورد نیاز در بستر صخره ایجاد 

هاي بزرگ، تیشه و حفاري از قبیل کلنگ از ابزارآالت سنگین  
می  استفاده  نیز  قلم  براي گاهًا  بیشتر  حفاري  نوع  این  شود. 

و  تزیینی  عناصر  گرفتن  نظر  در  بدون  فضا  کلی  ابعاد  ایجاد 
می  قرار  استفاده  مورد  مذکور معماري  روش  بنابراین  گیرد؛ 

. از این روش حفاري عمومًا در دارد   تريکیفیت تراش پایین 

و    ایجاد انباري  طویله،  قبیل  از  وسیع  کلی   شکل فضاهاي 
 لر استفاده شده است.فضاهاي سکونتگاهی در بینه 

ب) حفاري ظریف: روش حفاري ظریف پس از اتمام کار 
توده  می حفاري  انجام  پیوسته  یا  باالیی اي  دقت  از  و  شود 

صورت محدود و با ابزارهایی سبک برخوردار است. این روش به 
سبک تیشه همانند   و هاي  تزیینی  عناصر  ایجاد  براي  وزن 

سازي و مسطح ها، گوشه ها، طاقچه معماري از قبیل قاب درگاه 
 ).7  شکل(   شودمی به کار برده  ها سازي دیواره 

 
 

 
 

 )1399براي ایجاد طاقچه (نگارندگان، اي براي ایجاد شکل کلی فضا، چپ: حفاري ظریف . راست:حفاري توده 7شکل 

 

ري
حفا

ک 
کنی

ت حفاري ظریف

قاب بندي درگاه ها

طاقچه ها

حفاري توده اي و پیوسته
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هاي حفاري روش   ، یک از این فضاها متناسب با ماهیت کاربري
طوري که فضاهاي دستکند با کاربري خاص خود را دارد؛ به 

چون خاص  آیینی    ،  فضاهاي   – فضاهاي  به  نسبت  مذهبی 
در سکو  برخوردارند.  حفاري  در  بیشتري  ظرافت  از  نتگاهی 

لر از دو روش حفاري استفاده شده است: فضاهاي دستکند بینه 
 ).6شکل. حفاري ظریف ( 2اي و پیوسته  حفاري توده   - 1

 

 
 
 
 
 
 

 )1399 ،لر (نگارندگانحفاري فضاهاي دستکند بینه فن .6شکل

 
توده  حفاري  صخره الف)  تراش  حفاري  نوع  این  در  اي: 

توده به  بزرگ  صورت  می هاي  به گیرد  صورت  فضاي و  تدریج 
. در این روش حفاري شود ی م   مورد نیاز در بستر صخره ایجاد 

هاي بزرگ، تیشه و حفاري از قبیل کلنگ از ابزارآالت سنگین  
می  استفاده  نیز  قلم  براي گاهًا  بیشتر  حفاري  نوع  این  شود. 

و  تزیینی  عناصر  گرفتن  نظر  در  بدون  فضا  کلی  ابعاد  ایجاد 
می  قرار  استفاده  مورد  مذکور معماري  روش  بنابراین  گیرد؛ 

. از این روش حفاري عمومًا در دارد   تريکیفیت تراش پایین 

و    ایجاد انباري  طویله،  قبیل  از  وسیع  کلی   شکل فضاهاي 
 لر استفاده شده است.فضاهاي سکونتگاهی در بینه 

ب) حفاري ظریف: روش حفاري ظریف پس از اتمام کار 
توده  می حفاري  انجام  پیوسته  یا  باالیی اي  دقت  از  و  شود 

صورت محدود و با ابزارهایی سبک برخوردار است. این روش به 
سبک تیشه همانند   و هاي  تزیینی  عناصر  ایجاد  براي  وزن 

سازي و مسطح ها، گوشه ها، طاقچه معماري از قبیل قاب درگاه 
 ).7  شکل(   شودمی به کار برده  ها سازي دیواره 

 
 

 
 

 )1399براي ایجاد طاقچه (نگارندگان، اي براي ایجاد شکل کلی فضا، چپ: حفاري ظریف . راست:حفاري توده 7شکل 

 

ري
حفا

ک 
کنی

ت حفاري ظریف

قاب بندي درگاه ها

طاقچه ها

حفاري توده اي و پیوسته
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 هاي اقتصادي و معیشتوِیژگی . 
برهمین   ؛ارتباط تنگاتنگی با اقتصاد جامعه دارد   ، معماري

اساس فضاهاي دستکند نیز متناسب با حامیان و طراحان آن 
ا  گرفته  به ند شکل  طبقه ؛  دستکند  فضاهاي  که  طوري 

تراش بوده و عمومًا خوش یا وابسته به آن    نشین (حاکم)عیان 
ستون،  کتیبه،  قبیل  از  تزیینی  و  معماري  عناصر  داراي 

مقرنس گوشه  است سازي،  غیره  و  تزیینی  نقوش  . کاري، 
مذهبی به   – هاي چینین فضاهاي را در فضاهاي آیینی  نمونه 

می  (وضوح  کرد  مشاهده  این Berndt-Ersöz, 2006توان   .(
ها تراشیده عمومًا توسط حاکمان وقت یا وابسته به آن فضاها  

این   اند.شده  به با  عادي  مردم  دستکند  فضاهاي  صورت حال 

ست. ا ها تراشیده شده ساده و متناسب با وضعیت اقتصادي آن 
این فضاها عموماً فاقد هرگونه عناصر معماري و تزیینی بوده و 

. جاد شده است هاي صخره از بستر، فضا ای تنها با کاست توده 
همانند   لر بینه مستندنگاري شده در  معماري فضاهاي دستکند  

در  نمونه  مشابه  ( هاي  )، Atai et al., 2013ویندکلخوران 
 ) نیر  مشکین Shekari Niri, 1993گلستان  َبرَبر  قله  شهر )، 

 )Eskandari, 2016،(  ) سرعین  و Khanali, 2018گنزق   (
عمومًا ساده و فاقد )  Sattarnezhad et al., 2020(  خطب مراغه 

توان بر همین اساس می ؛    بوده هرگونه عناصر شاخص معماري  
فضاها   این  ساکنان  و  طراحان  که  زد  مردم بیشتر  حدس 

 ).1جدول  (   اند بوده روستایی 
 

 )1399(نگارندگان،  لر.مقایسۀ فضاي دستکند شاخص طبقۀ حاکم با فضاي دستکند بینه1جدول 

 منبع  عناصر معماري و تزیینی  تفاوت  لرووردي فضاي دستکند بینه  ورودي فضاي دستکند جامعه اشرافی

  

دستکند طبقۀ حاکم داراي عناصري 
کاري، چون ستون، سرستون، مقرنس 

 تزیینات سردر و غیره است.
طبقۀ روستایی به صورت ساده   - 2

تراشیده شده و عناصر هنري و 
کاربردي ایجاد شده نیز فاقد ظرافت 

 الزم است.

تصویر نخست 
 )Berndt-Ersöz, 

2006, P 407 .( 
تصویر دوم 

 1399نگارندگان،  

لر متناسب با اقتصاد مردم معماري دستکند روستاي بینه 
شاهد  فضاها  این  در  است.  گرفته  شکل  روستا  این  ساکن 

اثرگذاري آن بر کالبد، فرهنگ و سبک   و  نزدیکی دام و انسان
آن  مردمان  دستکند هستیم   زندگی  فضاهاي  اعظم  بخش   .

لر به فضاهاي نگهداري دام و علوفه اختصاص پیدا کرده بینه 
صورت پلکانی است. همان طوري که گفته شد این روستا به 

وده و فضاهاي سطح پایین عموماً محل نگهداري احشام ب است  
محل نگهداري احشام و انبار چون    ی هاي مختلفو از قسمت 

اقتصاد معیشتی   ). 8(شکل    نگهداري علوفه تشکیل شده است 

بینه  روستاي  فعالیت مردم  به  متکی  و لر  بوده  دامداري  هاي 
غناي مراتع اطراف فضاهاي دستکند براي دامپروي بیشتر از 

فضاهاي   ،براساس آن که    غناي خاك آن براي کشاورزي است 
طراحی   ، دستکند دامدار  خانواده  یک  نیازهاي  با  متناسب 

اند. نگهداري دام عالوه بر فواید آن در تأمین منابع غذایی شده 
حرارتی   ،هاخانواده  انرژي  و  پوشاك  تولید  منابع  تأمین  در 

 هاي سرد سال نیز تاثیرگذار است.خصوص در ماه به 
 

 
 

 

 
 )1399 ،لر (نگارندگانروستاي بینه  طبقۀهمکف اي از آخورهاي دستکندنمونه . 8شکل 

 
 آسایش حرارتی ایجاد شده توسط آثار دستکند

بینه  دستکند  فضاهاي  حرارتی  دو صورت آسایش  به  لر 
 هاي دستکند.  . اجاق 2 صورت طبیعی. به1شد. میتأمین 

دلیل قرارگیري در بستر سنگ  ذات معماري دستکند به 
مابین فضاي   تبادالت حرارتی  میزان  کاهش  زمین سبب  و 

شده است. رده حرارتی درون این بناها تابع  داخل و بیرون می
تقریباً یکنواخت است ( بوده و   Mangali etتغییرات کمی 

al., 2017, P. 795  اینرسی دستکند  فضاهاي  این  در   .(
حرارتی و یا به عبارتی قابلیت کلی زمین در ذخیره کردن  

نوسان دما و بار  ۀ  انرژِي و جذب آن بسیار باالست و این مسأل
حداقل    –گرمایی   به  را  دستکند  فضاهاي  در  سرمایی 

به.رساند می دستکند  فضاهاي  زیاد  همچنین  ضخامت  دلیل 
خود نیز کمترین تبادل حرارتی با محیط بیرون هاي  جداره

به دارد؛  ویژگیرا  از  (غار)  طوري که  هاي فضاهاي دستکند 
) در  P. 91,Gauci & Schembri ,2019 داشتن هواي خنک (

می زمستان  در  گرم  هواي  و  کمترین  تابستان  با  که  باشد 

محدود به  رسیدن  قابلیت  انرژي  دارند؛  ة  میزان  را  آسایش 
ضاهاي دستکند که در بستر زمین و صخره حفر  بنابراین ف

طور طبیعی و بدون استفاده از عناصر دیگري، در  اند، بهشده
بوده   خنک  سال،  گرم  فصول  در  و  گرم  سال،  سرد  فصول 

)Azad et al., 2018, P. 101گونه معماري را ) و به نوعی این
بهمی نامید؛  گرمایی  زمین  معماري  قرار توان  با  که  طوري 

صخرهگرفت دل  در  و  ن  شده  نوسانات  کاهش  موجب  ها 
تأمین   سال  فصول  در  را  ساختمان  سرمایش  و  گرمایش 

حال بخشی از انرژي گرمایی داخلی فضاهاي  کند. با اینمی
لر از  شد. مردم بینهآتش تأمین می  ۀوسیللر بهدستکند بینه 

تأمین گرماي مورد نیاز و همچنین   برايهاي دستکند  اجاق 
اجاق استفاده میپز  و  پخت   این  ارتفاع حدود  کردند.  ها در 

بهسانتی  30 شدهمتر  تراشیده  بستر  از  یکپارچه  اند.  صورت 
تفاله سوخت  از  حاصل  طریق دود  از  هیزم  یا  حیوانی  هاي 

منتقل میهواکش بیرون  به  دیواره  در  ایجاد شده  شد  هاي 
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 ابعاد فضاهاي دستکند

انداز  ورودية  انتخاب  و  انداز ،  فضاها  و   ة براساس  انسان 
طبق  فضاهاي  است.  احشام   همکف   ۀ احشام  مخصوص  که 

متر است سانتی   140- 100داراي ورودي به ارتفاع    ،باشد می 
می 10شکل  (  ورودي  بیشتر  عرض  راحت ).  تردد  در  تر تواند 

انداز  باشد.  داشته  شایانی  کمک  نیز   ةاحشام  فضاها  داخل 
متغیر   ،مورد نیاز   ۀمتناسب با تعداد احشام و به طبع مقدار علوف 

سکونتگ  دستکند  فضاهاي  انسان است.  قد  با  متناسب  اهی 
ها عموماً کوچکتر است. از دالیل طراحی شده و ابعاد ورودي 
رعایت حداقل استاندار توان به  می   ایجاد ورودي با ارتفاع کوتاه 

سبالن   ۀخصوص در مناطق سردسیر دامن . به اشاره کرد  اقلیمی
ورودي  ابعاد  که  داشته  کوتاه ضرورت  سطح ها  تا  باشند  تر 

 تی کاهش یابد.تبادالت حرار 
 

 
 

 لرینهدستکند ب فضاهايداخلی یکی از   و ارتباط ورودي. 10شکل 
 ) 1399 ،(نگارندگان

 
 
 

 

 ارتباط و سیرکوالسیون (الگوي رفت و آمد) 
بینه  آمد در فضاهاي دستکند  و  الگوي رفت  و  لر ارتباط 

اي گونه یابی فضاها به یابی ساخت است. مکان تحت تأثیر مکان 
شده   دست انجام  امکان  حد  تا  فضاهاي که  بیشتر  به  رسی 

لر محدود باشد تا از لحاظ امنیتی قابلیت دفاع مجموعه بینه 
غیرعامل را داشته باشد. فضاها عموماً داراي یک ورودي بوده 

ها ایجاد براساس تعداد فضاهاي موجود ورودي   ،داخل   ر که د 
قسمت  فضاهاي  به  ارتباط  است.  صخره شده  فوقانی  ها هاي 

درحالیکه   ؛پذیر بودهرسد در گذشته با طناب امکان نظر می به 
 سی به برخی از این فضاها وجود ندارد.ر که امروزه امکان دست 

روهایی باریکی که  با ارتباط میان طبقات فوقانی، به وسیله راه 
ابعاد   شده، سانتی   50× 70میانگین  ایجاد  سقف  در  متر 

). در این فضاها، طبقۀ فوقانی به 11پذیر است (شکل  امکان 
محل  همکف  طبقۀ  و  سکونتگاه  دوم،  طبقۀ  پناهگاه،  عنوان 

 نگهداري احشام است.
 چیدمان فضایی

بینه  دستکند  شد روستاي  گفته  که  طوري  همان  لر 
داراي   صورت طبقاتی ایجاد شده است. فضاهاي طبقه اول به 

ی است؛ بنابراین این فضاها رسدست ی قابل  راحت به آخور بوده و  
به منظور نگهداري احشام تراشیده شده است. فضاهاي طبقۀ 

راي . این فضاها دا اندشده ي مختلفی تشکیل  ها قسمت دوم، از  
در   را  یواره دنورگیرهایی  فضاها  داخل  نور  که  بوده  ین تأم ها 

ي دستکند نیز قابل ها اجاق کند. در این فضاها شواهدي از  ی م 
ی آن رس دست مشاهده است؛ برهمین اساس این فضاها که راه  

بوده محل سکونت   العبورتر صعب نسبت به فضاهاي طبقۀ دوم  
کونتگاهی تراشیده بوده است. طبقۀ سوم که باالي فضاهاي س 

ي باریک و پرپیچ و خم به یک فضا ها داالن ، به وسیلۀ  اند شده 
شود. این فضاها داراي درگاه ورودي ی م در ابعاد کوچک منتهی  

کوچک بوده و فاقد نورگیر هستند. ابعاد داخلی فضاها عمومًا 
ناامنی مورد استفاده   بوده که در مواقع  از دو متر   قرارکمتر 

) و در عین حال برخی از این 12و شکل  11  شکل(   گیرندی م 
دست  امکان  که  آن فضاها  به  احتماًال رسی  نداشت،  وجود  ها 

کاربري گوردخمه داشتند؛ به طوري که از نظر عناصر معماري 

هاي مدور در کف فضا، قابل مقایسه با به خصوص داشتن چاله 
عمومًا   لر ي دستکند بینه فضاها   هاست.. به طور کلی گوردخمه 

الگوي ایجاد شده   هاصخره   عمودي هاي  قسمت   در  اند که در 
ترازهاي   و این چیدمان از پایین به باال بوده    ، ساخت عمودي
دوم هستند و ترازهاي باالتر   ۀ فضاهاي درج   ،پایین هر واحد 

 . (Mangali et al., 2017, P. 796)باشند  فضاهاي زندگی می 
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 سمت و سو  
اند. این لر در سه نقطه ایجاد شده فضاهاي دستکند بینه 

هستند ژئومورفولوِژي  وضعیت  تابع  که   ؛ فضاها  طوري  به 
رو به   Bرو به سمت شمال، فضاهاي ناحیه    Aفضاهاي ناحیه  

باشد. در رو به سمت غرب می   Cسمت شرق و فضاهاي ناحیه  
ها کمتر تابع شرایط این روستا برخالف سایر مناطق ووردي 

بوده فضاهاي  به   ؛اقلیمی  که  بادگیر   Bطوري  به  رو  عموماً 
شده  ( ساخته  نشبررسی   ).13شکل  اند  می ها  که ان  دهد 

جهت  با  فضاها  آن مساحت  مساحت گیري  دارد.  ارتباط  ها 
که رو به سمت آفتاب بوده و کمتر در مسیر باد   B  فضاهاي

داراي   اشته است،قرار د  بادگیر عموماً  و فضاهاي  بوده  کمتر 
که علت آن این است که رسد  نظر می به .  پهناي بیشتري است

استانداره  و  اندازه  تغییر  با  شرایط طراحان  بهبود  در  سعی  ا 
طوري که براي کاهش . به اند؛ داشته   آسایشی درون فضاها را 

 اند.داده اثر باد میزان عمق بناها را افزایش می 
 

 
 

لر (نگارندگان،  گیري فضاهاي روستاي بینهدرصد جهت. 13شکل 
1399( 

 

 لر گاهنگاري فضاهاي دستکند بینه 
لر نیازمند  تعیین گاهنگاري مطلق براي فضاهاي دستکند بینه 

باستان تحلیل  نوع  از  مطالعاتی  تحلیل هاي  براساس  هاي  سنجی 
کمی براي این آثار دستکند است که تاکنون مطالعاتی از این نوع  

آثار دستکند و حتی سایر فضاهاي دستکند دامن  این  باره  ۀ  در 
نگرفته  سبالن   بنابراین  صورت  فضاهاي  است؛  زمان  تعیین 

بینه  داده   لر دستکند  تطبیقی  مطالعات  روش  و  با  سفالی  هاي 
شناختی عناصر معماري به خصوص پوشش سقف فضاهاي  سبک 

دستکند انجام شده است. با این حال گاهنگاري نسبی فضاهاي  
ضعف  و  ایرادات  با  همواره  براي  دستکند  و  بوده  همراه  هایی 

دربارة گاهنگاري این فضاها،    یابی به مبانی نظري مناسب دست 
گاهنگاري   عمومًا  حال  این  با  است.  مطلق  گاهنگاري  نیازمند 

غرب ایران، متکی  فضاهاي دستکند مورد مطالعه در حوزة شمال 
داده  نتایج  نسبی)  به  (گاهنگاري  سفالی  فضاها است هاي    ي . 

و  چون  قلع (Atai et al., 2013  ندکلخوران ی دستکند  بربر    ۀ )، 
 )Eskandari, 2016 (   ن ی )، کنزق سرعKhanali, 2018 ه ی ق ي )، سار  

 ) براساس  )  Sattarnezhad et al., 2018مراغه  عمومًا  غیره،  و 
گاهنگاري شده داده  سفالی  گاهنگاري  هاي  براي  نگارندگان  اند. 

بینه  دستکند  داده مجموعۀ  روش  دو  از  و  لر  سفالی  هاي 
شناسی عناصر معماري به خصوص پوشش سقف فضاها  سبک 
کرده استفا  همچنین  ده  و  نگارندگان  سطحی  بررسی  در  اند. 

سفال  فرهنگی،  میراث  به  کارشناسان  تاریخی  دوران  از  هایی 
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 گیري نتیجه 
دستکند   روستاي  ا صخره مجموعۀ  از ینه ب ي  یکی  لر 

ي سبالن است. ها دامنه ي  اصخره ین آثار  تر شاخص ین و  تر مهم 
ي آهکی تراشیده شده است. ها صخره این مجموعه در بستر  

شد که  براساس مطالعات انجام شده در این پژوهش مشخص
طویله، ینه ب مجموعۀ   سکونت،  محل  چون  واحدهاي  از  لر 

شده  تشکیل  تدفینی  احتماال  و  پناهگاهی  فضاهاي  انباري، 
مهم  در شکل است.  عوامل  وجود ترین  مجموعه،   این  گیري 

آتش سنگ  دامنه هاي  بستري فشانی  که  بوده  سبالن  هاي 
براي تراش فضاها فراهم کرده است. در کنار عوامل  مناسب 

بایس  ناامنی، جغرافیایی،  تاثیرگذار چون  انسانی  عوامل  به  تی 
مجموعه در اقتصادي، سیاسی و حتی مذهبی نیز اشاره کرد.  

 ی های هاي آهکی و شیست ایجاد شده و از مؤلفه بستر صخره 
نحو  حرارتی،  آسایش  ریخت   ة همچون  شناسی، تراش، 

برخوردار  یکسانی  نسبتاً  فضایی  چیدمان  سیرکالسیون 
بینه  ام است.روستاي  با لر  است؛  شده  متروك  هرچند  روزه 

مجموع این  این  به ۀ  حال  روستاهایی دستکند  از  یکی  عنوان 
طور کامل با زیست محیط غرب ایران بوده که به شمال   ۀ منطق 

اطراف خود انطباق داشته است. این سبک زندگی در دنیاي 
بحران  با  که  زیست امروز  رو هاي  روبه  زیادي  ست، ا   محیطی 

کار می  بسیار  پاسخ تواند  قابلیت  و  باشد  به   ییگوآمد 
  را دارد.  ن ی امروز   ی ط یمح ست ی و ز یی اجرا   يها ت ی محدود 

نگارندگان براي گاهنگاري فضاهاي دستکند این مجموعه، 
هاي شناختی عناصر معماري و داده از دو روش مطالعات سبک 

کرده  استفاده  سبک سفالی  مطالعۀ  خصوص اند.  به  شناختی 
در  چاله  شده  ایجاد  نمونه هاي  با  فضاها،  برخی  از کف  هاي 

اورارتویی شباهت نسبی دارد. برهمین اساس گوردخمه  هاي 
روند ایجاد برخی از فضاهاي این محوطه، در دوران اورارتویی 
شناسایی  حال  این  با  است.  شده  ایجاد  ق.م.)  اول  (هزارة 

هاي متعلق به دوران ساسانی در سطح محوطه و پوشش سفال 

دستک  فضاهاي  خصوص اکثر  به  فضاها،  از  برخی  تعلق  ند، 
فضاهاي سکونتگاهی را به دوران تاریخی به خصوص ساسانی 

دهد؛ بنابراین این محوطه براي نخستین بار در دوران نشان می 
اورارتویی کاربري گوردخمه داشته و سپس در دوران ساسانی 
مورد  مجدد  سکونت،  براي  فضاهایی  تراش  با  آن  از  پس  و 

رفته است. در دوران معاصر نیز با وجود تغییرات استفاده قرار گ 
گیرد. جزیی، به عنوان انباري روستاییان مورد استفاده قرار می 

نویسندگان در این پژوهش براي نخستین بار کوشیدند ضمن 
غرب ایران، معرفی یکی از بزرگترین فضاهاي دستکند شمال 

مؤلفه   ه ب  عو تحلیل  تأثیر  و  بپردازند  مجموعه  این  امل هاي 
گیري فضاهاي سکونتگاهی در در شکل   را   انسانی و محیطی 

شکل  بنابراین  دهند؛  نشان  دستکند  روستاهاي  گیري قالب 
دامن  در  دستکند  از   ۀ روستاهاي  برخواسته  کوهستان سبالن 

مکان  در  منطقه  این  انسانی  جوامع  فضاهاي تجربه  گزینی 
 سکونتگاهی بوده است.

 

 ي سپاسگزار 
بابایی به پاس طراحی پالن مجموعه از جناب آقاي علی  

 شود.سپاسگزاري می 
 

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

 

 تعارض منافع 
در منافع وجود ندارد و سهم   یتعارض   گونهیچ نگارندگان ه   ین ب 

 مقاله برابر است.   یننگارندگان از منافع ا 
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