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چکیده
تاکنون گزارش مستقل و جامعی در بارۀ این معماری دست کند در منطقۀ لرستان به دست داده 
نشده است. به نظر می رسد سیمای کوهستانی لرستان آن را به ناحیه ای قابل توجه با پتانسیل 
باال برای خلق چنین آثاری تبدیل کرده باشد. در این مقاله نتایج بررسی مجموعۀ دست کندهای 
غار اراز که در سال های 1388 و 1391 انجام شده، ارائه می شود. این مجموعه در روستای دهگاه 
در بخش پاپی از توابع شهرستان خرم آباد قرار دارد. این بخش از لرستان به میزان زیادی خارج 
از حوزۀ بررسی های باستان شناسانه قرار گرفته است و در منابع مکتوب تاریخی نیز چندان ردی 
از طریق باستان شناسی و توصیف معماری می توان به  این حال فقط  با  از آن نمی توان گرفت. 
روشن کردن زوایای تاریک گذشتۀ آن امید داشت. مجموعۀ دست کند غاِر اراز شامل دو بخش 
کلِی دست کندهای بیرون و درون غار است. بخش عمدۀ گزارش حاضر با تمرکز بر روی فضاهای 
معماری درون غار تدوین شده است. دشواری دسترسی به داخل غار با مجموعه ای از پلکان های 
پیچ در پیچ، راهروها و تونل ها و سایر سازه ها همچون آب انبار و... در مقایسه با دیگر نمونه ها، 
با جزییات  غار  و سازهای درون  این حال ساخت  با  است.  پیچیده تر کرده  را  توصیف مجموعه 
بیشتری توصیف شده اند. ساخت فضاها با کاستن مصالح )تراشیدن صخره( و در ترکیب با انباشت 
اسناد معماری شامل سایت  ارائۀ  با  کار، تالش شده  علیرغم سختی  است.  مصالح شکل گرفته 
پرداخته  دست کند  مجموعه  این  ویژگی های  تبیین  و  معرفی  به  مقاطع  و  طبقات  پالن  پالن، 
شود. با این حال از ساکنان این غار به غیر از معماری دست کند، تنها بقایای اندکی از سفال های 
سطحی به دست آمد که در حال حاضر، برای شناخت تعیین دورۀ سکونت در غار بسیار مهم 
هستند. بررسی یافته های سفالی و معماری این فرضیه را تقویت می کنند که غار اراز احتماالً در 
با اهداف سیاسی ـ نظامی، آیینی یا تفریحی مورد استفاده قرار گرفته  اتابکان لر کوچک  دورۀ 
است. هدف از این تحقیق معرفی و بررسی کالبدی غار اراز است و در آن سعی شده با استفاده 
از روش بررسی سطحی، مستندنگاری، مطالعات تطبیقی داده های باستان شناختی، تحلیل عناصر 
معماری، و بررسی متون تاریخی به سؤاالتی از قبیل زمان استقرار و استفاده از این مکان، نحوه 
با محیط و محوطه های پیرامون، و در نهایت چیستی کاربری غار  ارتباط فضا  و روش ساخت، 

پاسخ داده شود.
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مقدمه
ــتان از نظر خصوصیات زمین شناسی ساختاری  سرزمین لرس
ــی زمین، تابع ویژگی های عمومی زون زاگرس  و ریخت شناس
چین خورده است. که به لحاظ داشتن چینه هایي با دامنۀ بلند 
وکمابیش متقارن و ممتد به نام زاگرس چین خورده و یا زاگرس 
بیروني مشهور شده است. به دلیل وجود مناطق کارستی غارها 
و اشکفت های متعددی در این محدوده پدید آمده که در طول 
ــته برخی از آنها با همان وضعیت اولیه  دوره های طوالنی گذش
ــوی دیگر، سطح  ــتفاده مردمان قرار گرفته اند. از س مورد اس
زمین همواره دستخوش فرایندهایی است که دائماً شکل آن را 
تغییر می دهد. از هزاران سال قبل، بشر خود را با انواع مختلف 
ــازگار  وضع جغرافیایی و آب و هوایی موجود بر روی زمین س
کرده است. اما رشد جمعیت استفاده بیشتری را از منابع الزام 
کرده و به تبع آن پیشرفت فنون و تکنولوژی این امکان را برای 
ــر فراهم ساخت تا منابع را بیش از پیش مورد بهره برداری  بش
ــرپناه های طبیعی که به  ــک یکی از اولین س قرار دهد. بی ش
واسطۀ این دست اندازی متحمل تغییر شدند، غارهایی هستند 
ــب در پیرامون آنها  ــت محیطی مناس که احتماالً امکانات زیس
ــت. بهره وری از این غارها می توانست ماهیت  وجود داشته اس
ــات مرتبط با جنگ و  ــی، نظامی )اتفاق مذهبی، آیینی، سیاس
ــد. غار اراز مدل  ــته باش یاغی گری(، تفریحی، یا اجتماعی داش
مناسبی از این نوع فعالیت هاست که درون آن با اهداف خاصی 
دستکاری شده و دست کندهای قابل تأملی در آن ایجاد شده 

که در نوع خود کم نظیر است.
ــته به آن  ــال، غار اراز و مجموعۀ معماری وابس ــا این ح       ب
ــبی درۀ دورافتاده ای که در آن واقع شده،  به سبب انزوای نس
ــته بوده مطالعه نشده است. پس از برگزاری  آن گونه که شایس
نخستین همایش معماری دست کند به میزبانی استان کرمان 
ــال 1391، آهنگ مطالعه دست کندهای لرستان تندتر  در س
ــتری مورد  ــه از آنها با دقت بیش ــت نمون ــد و تا کنون هش ش
ــی مجدد قرار گرفته است )حسن پور، 1388،  بازبینی و بررس

.)1392 ،1391
ــتان به شمار  ــرزمین لرس      غار اراز یکی از غارهای مرتفع س
ــت. به  ــوار اس ــی به آن به میزان زیادی دش می رود و دسترس

نحوی که برای راهیابی به داخل آن باید با  معضالت متعددی 
دست و پنجه نرم کرد. هنوز تا شناخت دقیق این اثر راه زیادی 
ــم که این مقاله انگیزه ای برای  ــت، اما امید داری باقی مانده اس
ــتر در مورد غارهای دست کند لرستان  کنکاش و تحقیق بیش
برای پژوهشگران ایجاد کند. برای رسیدن به این هدف بایستی 
منتظر بررسی های دقیق تر این غار و محوطه های پیرامون آن 

باشیم.

1.پیشینۀپژوهش
نام غار اراز برای نخستین بار در سال 1372 در پی دستگیری 
عده ای حفار غیر مجاز محلی توسط پلیس آگاهی خرم آباد، بر 
سر زبان ها افتاد و متعاقب آن آقای اصغر محمدی از نیروهای 
ــه این غار صعود کرد و هویت  ــتان ب ادارۀ میراث فرهنگی لرس
ــتانی  آن را مورد تأیید قرار داد )گفتگو با اصغر محمدی،  باس

16 خرداد 94(. 
ــت  ــی غار بنا به درخواس ــناخت بهتر و بررس      به منظور ش
ــن رضوانی همراه  ــتان، آقای حس ــراث فرهنگی لرس ادارۀ می
ــد.1 ظاهراً  ــار اراز عزیمت کردن ــمت غ ــورد به س ــا دوکوهن ب
ــده و علیرغم  ــود امکانات مواجه ش ــم صخره نوردی با کمب تی
ــید. حاصل  تالش های زیاد، کار آن ها بدون نتیجه به پایان رس
این کار با عنوان »گزارش بازدید از غارهای لرستان« به شماره 
13/16/4953 و تاریخ 73/7/6 در مرکز اسناد میراث فرهنگی 
ــت. رضوانی کوشش خود برای دسترسی به  کشور موجود اس

این غار به خوبی بیان کرده است )رضوانی، 1373: 1ـ 9(.
ــت دارد که به  ــن نظر اهمی ــی از ای ــای رضوان ــزارش آق      گ
ــتانی بودن غار، این اثر در ردۀ حفاظتی  ــخیص باس محض تش
قرار گرفت و انجمنی محلی در روستای دهگاه برای پاسداری 
از غار تعیین شد. او بر اساس سفال های محوطه، تاریخ گذاری 

غار را نیز مطرح کرد )رضوانی، 1373: 8(.
ــروه کوهنوردی  ــار 1374 گ ــال در به ــت یک س ــا گذش      ب
»ِسن بُران« به سرپرستی برادران محمد و اصغر محمدی برای 
ــن بار به غار صعود کردند و این بار تمام مراحل صعود و  دومی
ــد. این فیلم ها به  فرود به صورت نیمه حرفه ای فیلم برداری ش
ــی روند تخریبات و تغییرات صورت گرفته در طول  لحاظ بررس
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بیست سال گذشته نکاتی دارد که دارای اهمیت است.
ــی و شناسایی دهستان  ــتان سال 1385 هیئت بررس در زمس
ــمارۀ P.I.035 مورد بررسی قرار داد و  ــور، این اثر را به ش ِکش
ــف فضاهای درون غار به همراه ابعاد و اندازه فضاها و  به توصی
ــفال به همراه  آب انبارها پرداخت. در این گزارش چند تکه س
دو تصویر دورنما از غار ارائه شده است و قدمت آثار موجود در 
ــکانی، ایلخانی، و صفوی نسبت داده اند  غار را به دوره های اش
ــزارش در قالب پروندۀ ثبتی  )مهدور، 1385: 235(. همین گ
ــورای ثبت کشور پیشنهاد شد و با عنوان غار قلعۀ اراز بۀ  به ش
شمارۀ 18606در فهرست آثار ملی به ثبت  رسید. با این حال، 
ــی به  در گزارش ثبتی این اثر با همان داده های باستان شناس
دورۀ تاریخی و سلجوقی منتسب شده است )مهدور، 1385(. 
گفته شده که تیم بررسی کننده به داخل غار صعود نکرده اند 

)همان، 235(.
ــراه با یک  ــن پور هم ــاه 1388 حس ــم تیرم ــخ نه       در تاری
ــی پیدا  ــای داخلی غار اراز دسترس ــم صخره نورد به فضاه تی
ــی این تیم را آقای داریوش ابدالیان از مربیان  کرد. هدایت فن
ــت. در این بازدید تمام زوایای غار،  صخره نوردی بر عهده داش
ــاز و دست کند و  ــیرهای ورودی، عناصر معماری دست س مس
ــایر موارد مستند شد و از یافته های باستان شناسی سطحی  س

درون غار نمونه برداری شد.
ــردآوری مواد و  ــی بین گ ــه چندان طوالن ــان ن ــدت زم      م
مطالعه آنها به نگارندگان این فرصت را اعطا کرد که به منظور 
ــار، مجدداً در  ــه برداری غ ــزارش و به خصوص نقش ــل گ تکمی
ــخ 1391/7/13 با همان تیم قبلی و خانم مهندس فاطمه  تاری
ــود کرده و عالوه بر تکمیل  ــان برای دومین بار به غار صع دلف
مستندسازی و تهیۀ نقشه )پالن، مقطع، نما( از تمام فضاهای 

غار، نقشۀ سه بعدی غار را نیز تهیه کنند. 

2.وجهتسمیۀغاراراز
ــانه های محلی مردم منطقه  نام این غار از دیرباز تاکنون با افس
ــت. آنان اعتقاد دارند که این غار در گذشته  ــده اس آمیخته ش
محل زندگی پادشاهی بوده که با شنیدن صدای قهقهۀ زنی که 
ــته، دچار بیماری اراز شده است.2 از  در منطقه ُکرناس می زیس

آن پس قلعه ای که محل زندگی آن زن بوده به نام قلعۀ َقهَقه، 
ــوند. البته قلعه  ــهور می ش ــن غار به نام اِراز یا بُنۀ اراز مش و ای
ــک در  ــتان اندیمش َقهَقه که در منطقۀ ُکرناس نزدیک شهرس
استان خوزستان قرار دارد با غار اراز ده ها کیلومتر فاصله دارد 
و این داستان نمی تواند حقیقت داشته باشد اما شاید شباهت 
ــه، و همچنین صعب العبور  ــت کند قلعه َقهَق برخی عناصر دس
ــیر دسترسی در هر دو محوطه و ارتباط فولکلوریک  بودن مس
ــترکی  ــه در پیوندهای مش آنها با وجود فاصله های زیاد، ریش
ــد که در وضعیت فعلی امکان بازسازی آن وجود  ــته باش داش
ــدارد و ارزیابی نهایی در این باره نیازمند کاوش های هدفمند  ن

در محوطه های مذکور است.

3.موقعیتجغرافیاییغاراراز
ــت 33 درجه و 12 دقیقه و 44 ثانیه عرض  این غار در موقعی
ــمالی و 48 درجه و 37 دقیقه و 20 ثانیه طول شرقی قرار  ش

گرفته و ارتفاع آن از سطح دریا 2050 متر است.
ــصت کیلومتری  ــار اراز در ش ــت کندهای غ ــه دس      مجموع
ــرق خرم آباد و دو کیلومتري شمال شرقي روستاي  جنوب ش
ــینۀ  ــَور3 در بخش پاپی و در س ــتان ِکش دهگاه از توابع دهس
ــتان  ــۀ 1(. دهس ــت )نقش ــده اس جنوبی کوه »تاف« واقع ش
ــامل دره های ناهموار و عمدتاً صعب العبور است که  ــور ش کش
ــرقیـ  غربی و چند  مجموعه ای از کوه های موازی در جهت ش
گذرگاه آن را شکل می دهند. هر کدام از این کوهها )از جنوب 
خرم آباد تا شمال شهرستان اندیمشک( دره های کوچک نسبتاً 
حاصلخیزی دارند که در مقایسه با زمین های موجود لرستان، 
ــز جمعیت اندکی  ــای خود نی ــن دوره ه ــی در پررونق تری حت
ــبی و چشم انداز بکر آنها  ــته است که به خوبی انزوای نس داش
ــتاهای دائمی اندکی  ــان می کند. مطابق این تعریف روس را بی
ــه از آن جمله می توان به  ــکل گرفته اند ک در این محدوده ش
سنگ تراشان، دهگاه، و پیوست واقع در درۀ کشور اشاره کرد.

     دره ِکشَور که محدودۀ مطالعه شدۀ این مقاله است، ابعادی 
ــور  در حدود 17×7 کیلومتر دارد )تصویر 1(. درۀ کوچک کش
ــوق  ــتـ  مش ــذرگاهـ  که ارتفاعات آن را بریده اس ــا چند گ ب
ــه ای و یکی از  ــی جمعیت کوچرو قبیل ــیوۀ جابه جایی فصل ش

21



ایل راه های با اهمیت لرستان است. جغرافیای کوهستانی این 
بخش از لرستان آن را به ناحیه ای حاشیه ای با پتانسیل اندک 
ــاورزی تبدیل کرده است. این منطقه برای دامداران  برای کش
کوچ رو بسیار مساعد بوده اما قابلیت کشاورزی وسیع و جذب 
ــت. این منطقه در عین  ــتقرارهای پرجمعیت را نداشته اس اس
ــایری از ایالت پاپی و سکوند و بیرانوند به  حال محل تردد عش
سمت خوزستان است. ساکنان درۀ کشور از ایل پاپی و طوایف 
ــوری، و َمدُهنی هستند و شغل اغلب آنها  مرادی، ناصری، کش

دامداری است. 
ــت که  ــتان این اس ــخصۀ این بخش از لرس ــع مش      در واق
ــت و فاقد مرکز سکونتی بزرگ  ــته اس محصور در کوه ها و بس
ــتادپهلو )3012 متر(، تِِوی )2900 متر(،  ــت. کوه های هش اس
ــمت  ــرخ )2100 متر(، و چی لِنگ )2295 متر(، قس دوش س
جنوبی و کوه های تاف )2717 متر(، آوتی )2492 متر( و کوه 
ــور را در بر گرفته  ــمالی درۀ کش ــمت ش ِکال )2845 متر( قس
اند. بخش غربی درۀ کشور قسمتی است با چین خوردگی های 
شدیدتری که از به هم پیوستن کوهپایه های تاف و هشتادپهلو 
ــن حوضه های آبریز  ــده و یکی از بزرگ تری ــدود ش کاماًل مس
لرستان را تشکیل می دهد )حسن پور و ملک زاده، 1390: 36(. 
آبشارهای زیبای وارک، نوژیان، و آوتی و سراب های ُگلما، پیر 
ــی از منابع آب جاری منطقه را تشکیل  ــد، و اسپی آو بخش اس
ــرخاب در انتهای  می دهند و مجموع آنها در قالب رودخانه ُس

شرقی دره به رودخانۀ سزار می ریزند.
ــون دیواری  ــول 32 کیلومتر همچ ــوه تاف به ط ــته ک      رش
ــزار  ــاف در جنوب خرم آباد تا رودخانه س ــم از منطقۀ پات عظی
امتداد یافته است و از روند عمومی چین خوردگی های منطقه 
ــد عمومی چین خوردگی زاگرس پیروی می کند.  مطابق با رون
غربی ترین قسمت کوه تاف قله ای به ارتفاع 2717 متر از سطح 
ــت. به سمت شرق آبشار نوژیان از ارتفاع تاف تا حدود  دریا اس
ــته می شود. از این نقطه به بعد  ــطح دریا کاس 1500 متر از س
ــود و  ــر ارتفاع کوه تاف به طور قابل مالحظه ای افزوده می ش ب
ــار آوتی ارتفاع آن از سطح دریا تا 2492 متر  در محدودۀ آبش
ــارهای آوتی و نوژیان محلی است که  می رسد. حد فاصل آبش
ــرف به  ــده و مش ــینۀ عمودی کوه تاف واقع ش غار اراز در س

روستاهای پیوست و دهگاه است.
ــخص برای رسیدن به غار اراز وجود  ــیر مش      هرچند دو مس
دارد اما قرارگیری غار در محدودۀ کوهستان های صعب العبور و 
برف گیر، دسترسی آسان از طریق جاده به آن را محدود کرده 
و ناگزیر باید بخشی از راه را پیاده پیمود. مسیر نخست رسیدن 
به غار، جادۀ خرم آباد ـ سنگ تراشان ـ ایستگاه کشور است که 
ــد.  ــتای دهگاه می رس پس از طی حدود 55 کیلومتر به روس
ــتانی است و باید دو  ــیر کوهس ــتا تا مقابل غار مس از این روس
کیلومتر پیاده روی کرد تا به سینه کش کوه و دهانۀ غار رسید.

برای رسیدن به غار از طریق مسیر دوم، می باید قبل از رسیدن 
ــمت درۀ پِرک  ــان مسیر خود را به س ــتای سنگ تراش به روس
ــس از عبور از گردنه َمرَزک با پیمودن حدود  منحرف کنیم. پ
ــار اراز در رأس ارتفاعات کوه تاف و  ــر به دیارگاه غ 50 کیلومت
مشرف بر درۀ کشور می رسیم. از این نقطه به بعد باید پیاده طی 
شود و برای فرود از دیواره عمودی کوه تاف، ناچار باید از روی 
ــای بلوطی که در دیوارۀ کوه همچون پلکانی نامطمئن  چوب ه
ــته شده اند، عبور کرد. بالفاصله بعد  و لرزان بر روی هم انباش
ــت کند قدیمی دیده می شود  از پلکان چوبی، چندین پله دس
ــود. این قسمت  که به پایین ترین تراس کوه تاف متصل می ش
ــه رگۀ  ــهرت دارد و دارای س ــوه تاف در محل به آوتی ش از ک
طبیعی یا سه تراس پلکانی است که اختالف ارتفاع هرکدام از 
ــد )تصاویر 2 و 3(.  تراس ها از یکدیگر به 20 تا 30 متر می رس
دهانه های سه قلوی غار در تراس سوم یا فوقانی از فاصلۀ دور 
به خوبی نمایان است اما دسترسی به آنها فقط از طریق صعود 
فنی با ابزار مخصوص سنگ نوردی امکان پذیر است. ادامۀ این 
مسیر به سمت غرب از زیر آبشار فصلی آوتی و از یک باریکه راه 
ــیم و آب لطافت  ــت کند عبور می کند. در این محدوده نس دس
خاصی به محیط پیرامون می بخشد. آبشار آوتی کاماًل عمودی 
ــرو می ریزد و درون  ــدود 23 متر ف ــای به ارتفاع ح از صخره
حوضچه ای مدور جمع می شود. در دیواره های حوضچه اثری از 
تراش صخره دیده می شود )تصویر 4(. با پیمودن حدود 450 
متر از این مسیر باریک که برخی قسمت های آن نیز دست کند 

است به دامنۀ غار اراز و ابتدای شکاف غار می رسیم.
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2. موقعیت جغرافیایی غار اراز )عکس از: حسنپور، 1391(. نقشۀ

.)GoogleEarth :1. تصویر هوایی درۀ کشور و موقعیت قرارگیری غار اراز در کوه تاف )مأخذ تصویر

23

نقشۀ 2. موقعیت جغرافیایی غار اراز )مأخذ: حسن پور، 1391(.

 .)GoogleEarth :تصویر 1. تصویر هوایی درۀ کشور و موقعیت قرارگیری غار اراز در کوه تاف )مأخذ



تصاویر 2 و 3. محل قرارگیری غار اراز در دیوارۀ جنوبی کوه تاف )عکس از: فاطمه دلفان(.

تصویر 5. شکاف رابط به تراس میانی )عکس از: فاطمه دلفان(.تصویر 4. آبشار فصلی آوتی و راه دست کند. )عکس از: فاطمه دلفان(.                     
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4.دستکندهایخارجازغار
1.4.بررسیدس�تکندهایخارجغارونحوۀصعودبه

غار
تراس تحتانی از طریق شکافی باریک و عمودی به ارتفاع حدود 
ــود )تصویر 5(. قطعات  ــر به تراس میانی مرتبط می ش 15 مت
سنگ نسبتاً بزرگی در طول زمان در بین شیار این شکاف قرار 
ــه اند که همچون پلکانی ناموزون و با فاصلۀ زیاد، امکان  گرفت
ــاال امکان پذیر  ــیار ب ــکاف را با ضریب خطر بس باال رفتن از ش
ــکاف به دلیل فاصله گرفتن صخره ای بزرگ  می سازند. این ش
ــتفاده از  ــوه به وجود آمده و به محض صعود از آن )با اس از ک
ــویم که  ــنگ نوردی( به یک راهرو روباز وارد می ش ابزار فنی س
27 پلکان تراشیده شده به عرض تقریبی 1 متر، با شیبی مالیم 
ــر 6(. آثار تراش و  ــاال هدایت می کند )تصوی ــمت ب ما را به س
تسطیح صخره در برخی ازقسمت های این راهرو دیده می شود؛ 
ــکل کوچک به قرینه در دو  از جمله آثار چند حفرۀ مکعبی ش
ــدن صخره از کوه( وجود دارد که  ــوی راهرو )محل جدا ش س
احتماالً محل نصب تیرک های چوبی جهت مسقف کردن این 

راهرو بوده است )تصویر 7 (.

تصویر 6. پلکان دست کند بعد از شکاف ورودی.

)عکس از: فاطمه دلفان(

تصویر 7. محل حفره های ایجادشده در دو سوی راهرو.

)عکس از: فاطمه دلفان(

در بدو ورود به تراس میانی تختگاهی وجود دارد که از صخره 
تراشیده شده است. ابعاد تختگاه 6/5×5 متر است و درکف آن 
ــانتی متر حفر  ــۀ مدور کوچکی به قطر 25 و عمق 18 س چال
ــمت  ــیر تراس میانی به س ــرده اند )تصویر 8(. در ادامۀ مس ک
ــرق یک آب انبار بزرگ به ابعاد 3/1×7 متر و عمق 1/2 متر  ش
ــده و اکنون کف  وجود دارد که در کف تراس از صخره حفر ش
آن انباشته از خاک و خاشاک است )تصویر 9(. بر روی دیوارۀ 
ــیر انتقال آب به طول  ــمالی آب انبار یک مس کوه در جدارۀ ش
ــار  ــده که ابتدای آن در زیر یک آبش بیش از 30 متر کنده ش
فصلی قرار دارد. این جوی آب باریک و روباز از زیر آبشار شروع 
ــی باریک و افقی با چهار  ــمت آب انبار به صورت ناودان و به س
دریچه که در دل کوه تعبیه شده عبور کرده و آب را به درون 
ــمالی و یک متر باالتر از  آب انبار هدایت می کند. در جدارۀ ش
لبۀ آب انبار، چهار حفرۀ کوچک مستطیل شکل وجود دارد که 
احتماالً محل نصب تیرک های چوبی سقف آب انبار بوده است 

)تصویر 10(.
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5.دستکندهایداخلغار
ــد جهت سهولت در  ــطور گذشته ذکر ش همان طور که در س
ــر فضاها، بخش های داخلی غار به تفکیک  درک و توصیف بهت

شرح شده و شامل بخش های زیر است:
1. پلکان ورودی
2. بخش غربی

3. بخش شرقی
ــرق  ــافتی قریب به 50 متر در  جهت ش ــس از طی مس      پ
ــیم.  آب انبار، به زیر دهانۀ ورودی و پنجره مانند غار اراز می رس
ــمت دیواری متشکل از سنگ و مالت گچ به ارتفاع  در این قس
ــا و پراکندگی مالت  ــت. با توجه به بقای ــهود اس 4/5 متر مش
ــته   ــراف ورودی غار، احتماالً در گذش ــر روی صخره های اط ب
ــتیبان تا دهانۀ ورودی غار امتداد داشته است و  این دیوار پش
ورود به غار را میسر می ساخته است )تصویر 11( اما اکنون با 
ــازه امکان دسترسی آسان به غار  تخریب بخش هایی از این س
وجود ندارد. وجود شیب منفی صخرۀ زیر دهانۀ غار، صعود به 
ــاخته است.  درون را بدون امکانات صخره نوردی غیر ممکن س
ــراس میانی به  ــطح زمین در ت ــۀ دهانۀ ورودی غار تا س فاصل
ــیب منفی و شکل  ــت. وجود ش صورت اریب حدود 11متر اس
ــت ورودی، الزام وجود پلکان یا شیب  ظاهری صخره پایین دس
راهی مناسب را جهت ورود به غار اثبات می کند. برای ساخت 
ــت. از آنجا  ــب و مطمئن اس ــطح اتکای مناس پلکان نیاز به س
ــده و مطمئن تر از  ــطیح ش ــطح تس که فاصلۀ دهانۀ غار تا س
پایین زیاد است، الجرم این فاصله را با دیواری قطور از سنگ 
ــه و مالت پر کرده و پشتیبان و سطح اتکای مناسب را به  الش
ــط  وجود آورده اند. در حال حاضر به علت تخریب بخش واس

ورودی و دیوار پشتیبان برای صعود به درون غار، باید از شیب 
ــنایی با اصول اولیۀ  منفی صخره عبور کرد و این امر بدون آش
ــت. زیرا به محض  ــوردی و ابزار مرتبط امری محال اس صخره ن
قرارگیری در زیر صخره و راست کردن قامت، هر لحظه امکان 
ــر 12(. البته وجود این  ــقوط به قعر دره وجود دارد )تصوی س
صخره 1/5 متری عامل بازدارندۀ مؤثری برای ورود سودجویان 
ــه مانعی نیز برای  ــت و البت ــده اس به غار و تخریب آثار آن ش
ــانی که در بخش پیشینۀ  ــگران و باستان شناس بازدید پژوهش

پژوهش به آنان اشاره شد.

تصویر 11. دیوارۀ دست ساز. )عکس از: عطا حسن پور(

تصویر 10. کانال هدایت کنندۀ آب.                  تصویر 8. تختگاه.         تصویر 9. آب انبار تراس میانی.             
)عکس از: فاطمه دلفان()عکس از: عطا حسن پور()عکس از: فاطمه دلفان(
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1.5.پلکانورودی
ــهرت دارد، کاماًل  ــۀ ورودی غار اراز که به دهانۀ پنجره ش دهان
ــت. ابعاد دهانه  2×1/37 متر  ــت کند و مستطیل شکل اس دس
ــود. شیوۀ تراش قاب  ــت و به سمت جنوب شرق باز می ش اس
ــک دروازۀ چوبی را  ــته ی ــت که می توانس دهانه به گونه ای اس
ــی سطحی به عمل آمده به علت  به خوبی نگه دارد اما در بررس
ــوبات در کف، آثار پاشنه درگاه مشاهده نشد ولی  انباشت رس
ــبیه نعل درگاه در قسمت فوقانی ورودی قرار  دو فرورفتگی ش

داشته که به شدت دچار فرسایش شده است )تصویر 13(.
ــت کند بعد از دهانۀ ورودی، فضایی  ــتین فضای دس      نخس
ــت که تمام قسمت های آن در  کوچک به ابعاد 1/8×2 متر اس
ــطوح دیوارهای آن آثار پرداخت  صخره تراشیده شده و در س
نهایي دیده می شود )تصویر 14(. در کف این فضا، آثار دو پله و 
یک سکوی کوچک چسبیده به دیوار غربی دیده می شود. تنها 

ــی به طبقات باال از طریق پلکانی دست کند ممکن  راه دسترس
ــت که در ضلع جنوبی فضا و 2 متر باالتر از کف قرار دارد.  اس
ــردر ورودی  ــتین پله دقیقاً بر روی قاب س به گونه ای که نخس
ایجاد شده است. این پلکان در نقشه ها I نامگذاری شد )نقشۀ 
ــراری ارتباط بین کف فضای  ــش دیگری که برای برق 2(. چال
ورودی و پلکان I وجود دارد این است که شیب فضا به سمت 
ــر با  ــت و هرگونه اقدام ناموفق به برخورد س دهانۀ ورودی اس
ــمت دره  ــال آن پرتاب از دهانۀ ورودی به س ــره و به دنب صخ
عمیق پیرامون  منجر خواهد شد. لذا برای صعود از این ارتفاع 
ــنگ نوردی متوسل شد.  ــبتاً کم باید مجدداً به ابزار فنی س نس
به احتمال زیاد در گذشته ارتباط این دو بخش توسط نردبان 
میسر بوده است. پلکان I شامل 5 پله دست کند به عرض 1/4 
متر و ارتفاع تقریبی 17 سانتیمتر است. یک شکاف عمودی به 
ــانتی متر تمام پلکان را از وسط به دو نیم  عرض حدود 20 س
کرده است. این شکاف در حال حاضر با چندین قطعه سنگ پر 
ــده است )تصاویر 15 و 13(. انتهای پلکان I به اولین پاگرد  ش
ــود. در دیوارۀ جنوبی این پاگرد دریچه ای طبیعی  ختم می ش
ــود که در صورت غلبه بر ترس و اضطراب می توان  دیده می ش
از طریق آن چشم انداز درۀ پیرامون غار را به نظاره نشست. در 
جبهۀ شمالی این دریچه پلکان دیگری وجود دارد که همچون 
ــدود 3 متر باالتر از کف پاگرد قرار گرفته و در  پلکان قبلی ح
حال حاضر ارتباط بین این دو قسمت از طریق تنۀ خشک یک 
درخت نسبتاً باریک برقرار شده است. برای دسترسی به پلکان 
II و ادامۀ مسیر باید از روی این تنه درخت که به صورت اریب 
ــرار گرفته عبور کرد؛ البته با ضریب خطر باال. زیرا هر لحظه  ق
ــک درخت یا وارونه شدن آن وجود  ــتن تنۀ خش امکان شکس

دارد )تصویر 15(.
ــمالی ـ  ــت کند با جهت ش ــه دس ــکان II دارای 16 پل      پل
ــت که در نهایت هنرمندی و بسیار دقیق تراشیده  جنوبی اس
شده اند. میانگین عرض پله ها حدود 1 متر است )تصویر 16( 
و در پلکان های فوقانی به حدود 70 سانتی متر می رسد.کف و 
ــانی این پله ها به صورت قوسی تراش خورده شیب نسبتاً  پیش
ــود. ابعاد  ــدی دارند. آخرین پله به پاگرد دوم منتهی می ش تن
این پاگرد 0/8×0/9 متر است و پس از آن پلکان III قرار دارد 

 تصویر 12. بخشی از مراحل صعود به غار. 

)عکس از: فاطمه دلفان(
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ــاخت پلکان III همچون پلکان قبلی  )تصویر 17(. کیفیت س
ــیب مالیم تر است. طول این پله ها  ــت و شامل 18 پله با ش اس
ــان در حدود 16 سانتی متر است.  بین 0/7 تا 1 متر و ارتفاعش
ــای  I و II  و III و پاگردهای اول و دوم به  ــوع پلکان ه مجم
ــته درون داالنی ایجاد شده اند که نور آنها از دو  صورت پیوس
ــود. نخست از طریق دریچۀ طبیعی موجود  جهت تأمین می ش
ــودگی سقف  در جبهۀ جنوبی پاگرد اول و دیگر از طریق گش
ــقف داالن.  ــوم در س ــودگی انتهای پلکان س پلکان دوم و گش

)نقشۀ 2(

تصویر 16. پلکان II. )عکس از: عطا حسن پور(

.I تصویر 15. پلکان تصویر14. فضای ورودی.  تصویر 13. دریچۀ ورودی غار.

نقشۀ 2. مقطع طولی غار اراز )مسیر صعود به درون غار( 

)برداشت و ترسیم از: نگارندگان(.

)عکس از: عطا حسن پور()عکس از: عطا حسن پور( )عکس از: عطا حسن پور(
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.III تصویر 17.  پاگرد دوم و پلکان

پلکان III به پاگرد سوم ختم می شود که اکنون موجود نیست 
ــت  ــده اس ــه علت تخریب، ارتباط آن با پلکانIV قطع ش و ب
ــل به مانعی  ــرد آن به جای معبر، تبدی ــردش یا پاگ .محل گ
ــت )تصویر 18(. در قسمت های غربی،  ــده اس گودال مانند ش
جنوبی و شمالی این گودال صخره ای )دریچۀ مشرف به پلکان 
II(، فرورفتگی های مکعبی شکلی دیده می شود که به احتمال 
زیاد محل قرارگیری و نصب تیرک های چوبی به منظور ایجاد 
پلکان ارتباطی و واصِل بین پاگرد سوم و پلکانIV بوده اند. از 
بین رفتن و فقدان این بخش چالش بزرگی برای دسترسی به 
ــت.  پلکان IV و در نهایت فضای اصلی غار به وجود آورده اس
ــور از روی دیوارۀ صاف و  ــیر، ناگزیر به عب لذا جهت ادامه مس
ــرقی، مشرف به پرتگاه پیرامون و داالن زیردست با  عمودی ش

کمک طناب کوهنوردی هستیم )تصویر 19(.

تصویر 19. نحوۀ دسترسی فعلی به پلکان IV. )عکس از عطا حسن پور(

 IV تصویر 18. محل پاگرد سوم و پلکان

ــامل 24 پلۀ دست کند با شیب  بسیار تند است.  پلکان IV ش
ــده که  ــتقیم این پلکان با عوامل جوی باعث ش مجاورت مس
پلکان این بخش به شدت دچار فرسایش و ساییدگی شوند به 
نحوی که تشخیص تعداد پله ها در این بخش دشوار و عبور از 
ــراه دارد )تصویر 20(. میانگین  ــیار به هم روی آنها با خطر بس
ــانتی متر  ــرض پلکان بین 0/9متر و ارتفاع آنها حدود 18 س ع
ــود. یکی در ضلع  ــت. آخرین پله به دو ورودی ختم می ش اس
ــرقی پلکان IV و دیگری در امتداد پلکانIV. ورودی واقع  ش
ــی به بخش غربی را میسر می سازد  در امتداد پلکان، دسترس
ــاع تقریبیاش 1/5 متر و  ــرقی که ارتف )تصویر 21(. ورودی ش
ــت کند است از طریق داالنی به فضای شرقی مرتبط  کاماًل دس

می شود.

تصویر 20. پلکان IV و دهانۀ ورودی تاالر مرکزی

)عکس از: عطا حسن پور()عکس از: عطا حسن پور(

)عکس از: عطا حسن پور(
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.IV تصویر 21. ورودی تاالرها در انتهای پلکان

2.5.بخشغربی)تاالرمرکزی(
ــده  ــتای پلکان IV واقع ش ــن فضا در امتداد و راس ورودی ای
ــت.  ــرد چهارم در واقع حکم پیش ورودی بخش غربی س و پاگ
جهت تعریف و متباین کردن مناسب فضای ورودی و همچنین 
کنترل تردد، عرض ورودی  به واسطۀ ساخت دو دیوار سنگی 
ــت. از روسازۀ )سقف(  ــوی ورودی( تنگ تر شده اس )در دو س
ــنگ و  ــت. این دیوارها از س این ورودی چیزی باقی نمانده اس
ــاخته شده اند. در بدو ورود به محوطۀ تاالر  گچ با اندود گل س
ــک گودال مانندی با  ــطح با پاگرد چهارم، فضای کوچ و همس
ــکل از صخره حفر شده است. ضلع شرقی  سطح قائدۀ مربع ش
ــمت جنوبی  ــکیل می دهد و قس این مخزن را جرز ورودی تش
ــت. در جدارۀ غربی این  ــا در حال حاضر کاماًل باز اس این فض
ــت  ــت کندی وجود دارد که به علت انباش گودال پله های دس
ــا 5 پلۀ آن  ــب فضاهای داخلی( تنه ــح )حاصل از تخری مصال
قابل تشخیص است. این پلکان ارتباط پاگرد چهارم و قسمت 

نقشۀ 3. مقطع طولی غار اراز )بخشی از پلکان صعود به غار و اجزای تاالر غربی( )برداشت و ترسیم از: نگارندگان(.

)عکس از: عطا حسن پور(
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ورودی را با فضای اصلی تاالر مرکزی برقرار می کند. این پلکان 
با شمارۀ V نامگذاری شد )تصویر 22()نقشه 3(.

ــترده و طبیعی به  ــبتاً گس      تاالر مرکزی غار اِراز فضایی نس
ــان  ــت که با مداخلۀ انس ــاحت تقریبی 200 متر مربع اس مس
ــتخوش تغییراتی شده  ــت و انباشت مصالح دس در قالب کاس
است. تاالر دارای چشم اندازی بسیار زیبا به محیط کوهستانی 
پیرامون غار و دره )کشور( است که از درون دهانه های دوقلوی 
ــمت جنوب باز  ــت. این دو دهانه به س این فضا قابل رؤیت اس
می شوند و روشنایی درونی تاالر از همین طریق تأمین می شود 
)تصویر 23(. در مرکز تاالر یک درخت تاک )داغداغان( بزرگ 

رشد کرده که قامت بلند آن در اثر برخورد با سقف غار خمیده 
شده و رشد طولی آن در جهت عکس ادامه یافته تا جایی که 
ــر به کف تاالر ساییده اند. همچنین  ــاخه های فوقانی آن س ش
ــار روییده اند که همچون  ــقف غ درختچه های متعددی در س
ــتاالکتیت از سقف غار آویزان شده و جلوۀ خاصی به فضای  اس

درونی غار بخشیده اند )تصویر 24( )نقشۀ 4(.
ــرح داده شد، به تراز کف  ــطور قبلی ش      پلکان V که در س
ــمالی این پلکان دیوارهایی  ــود. در ضلع ش تاالر منتهی می ش
ساخته شده از سنگ الشه و مالت گچ به منظور تفکیک فضاها 
ــمالیـ   ــم می خورد. این جرزها در کنار هم با جهت ش به چش

      تصویر 22. پلکان V تصویر.                          23. دهانه های تاالر مرکزی.              تصویر 24. درخت تاک )داغداغان( و اتاقک نگهبانی تاالر. 
)عکس ها از: عطا حسن پور(

نقشۀ 4. پالن غار اراز  

)برداشت و ترسیم از: نگارندگان(.
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ــیب های انسانی به شدت  ــده اند و در اثر آس جنوبی احداث ش
دچار آسیب شده اند. ارتفاع بخش های برجای ماندۀ این دیوارها 
بین 0/5 تا 1 متر است. البته در قسمت میانی تاالر دیوارهای 
ــدت تخریبات و  ــت اما در اثر ش ــته اس دیگری نیز وجود داش
حجم زیاد آوار موجود در سطح غار، امکان تشخیص دیوارها و 

تفکیک فضاها از هم میسر نیست )تصویر 25(.
     در انتهای ضلع شمالی تاالر، آب انبار بزرگی ساخته شده که 
گنجایش آن تقریباً 71 متر مکعب است. در وسط این آب انبار 
یک ستون سنگی به قطر 0/6  متر قرار دارد اما متأسفانه بخش 
ــانتی متر آن باقی مانده  فوقانی آن از بین رفته و حدود 90 س
ــت کند، دارای قاعدۀ مستطیلی با ابعاد  است. این آب انبار دس
ــت )به علت  ــر مربع و عمقی نزدیک به 2 متر اس 3/6×9/9 مت
ــوبات و مصالح تعیین دقیق عمق مقدور نبود(. از  انباشت رس
ــمال غرب تاالر تا کنج شمال غرب آب انبار، یک  منتهی الیه ش
شیار کم عمق در صخره حفر شده که آب هایی را که از سقف و 

دیوارهای غار می چکیده به سمت آب انبار هدایت می کرده است. 
در دو سوی طول آب انبار حفره های کوچک مستطیل شکلی به 
صورت قرینه ایجاد شده که به منظور پوشش سقف آب انبار و با 
هدف تمیز نگه داشتن آب یا جلوگیری از تبخیر آن بوده است 
ــۀ 5 و 6(. نمونۀ این آب انبارهای سرپوش دار  )تصویر 26()نقش
ــن پور و همکاران، 1391(.  در غار کوگان وجود دارد )نک: حس
ــده  ــیار دیگری در منتهی الیه جنوب غرب آب انبار ایجاد ش ش
ــداد می یابد و در  ــپس جنوب امت ــمت غرب تاالر و س و به س
ــرف به پرتگاه  ــه مخزن دیگری در جنوب تاالر و مش نهایت ب
ــیار خروجی مازاد آِب آب انبار انتهای  ــود. این ش مرتبط می ش
ــت.  ــرف به پرتگاه هدایت می کرده اس ــاالر  را به مخزن مش ت
جداره های شمالی و جنوبی مخزن مشرف به پرتگاه دست ساز 
اند و با سنگ و گچ )احتماالً ساروج( ساخته شده بوده اند که 
ــت. دو وجه دیگر آن،  جدارۀ جنوبی آن اکنون از بین رفته اس
ــتند و از برش صخره پدید آمده است )تصویر  ــت کند هس دس

27()نقشۀ 4(. 
ــمالی آب انبار مشرف  ــد جدارۀ ش ــاره ش      همان گونه که اش
ــتحکم  ــت و در حال حاضر دیوار مس ــاز اس به پرتگاه دست س
ــده کاماًل  ــنگ و گچ برپا ش آن که به ارتفاع حدود 3 متر با س
پابرجا و سالم باقی مانده است. این دیوار به احتمال زیاد ضلع 
ــت که ورودی آن اکنون مسدود  جنوبی اتاقکی زیرزمینی اس
ــطح تاالر  ــتگی طاق و رد دیوارهای آن در س ــده اما برجس ش

تصویر 26. بزرگترین آب انبار تاالر مرکزی                             تصویر 27. شیار دست کند منتهی به آب انبار جنوبی تاالر مرکزی

تصویر 25. نماي عمومي تاال رمرکزي و عناصر معماري موجود. 
)عکس از: عطا حسن پور(.

)عکس  از: عطا حسن پور(.)عکس از: عطا حسن پور(.
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ــفانه ریزش بخش ورودی مانع از  ــهود است. متأس مرکزی مش
دسترسی به فضای داخل اتاقک شده و انباشت مصالح حاصل 
ــطح، تشخیص ابعاد واقعی این  از تخریبات صورت گرفته در س

فضا را دشوار ساخته است )تصویر 25(. 
     در منتهی الیه جنوب غربی فضای تاالر و در دل کوه اتاقی 
ــتطیل به صورت دست کند ایجاد شده که فرصت  با پالن مس
دسترسی به آن برای گروه میسر نشد. اتاق فاقد دیوار جنوبی 
ــلط کامل بر  ــت. این فضا عالوه بر تس ــرف به پرتگاه( اس )مش
ــرف به  ــراف کاملی هم به مخزن مش ــط پیرامون غار، اش محی
ــرقی دارد )تصویر 24(. به احتمال زیاد  ــمت ش پرتگاه در قس

ــیرهای ارتباطی  اتاق مذکور به منظور نگهبانی یا دیدبانی مس
احداث شده است.

     سومین شیار دست کند تاالر مرکزی در قسمت شرقی قرار 
ــیار ورودی به آب انبار شمالی تاالر، آب های  دارد و همچون ش
ــقف و دیوارهای غار را از کنارۀ دیوارهای  اضافی و تراونده از س
ــوار ورودی  ــودال مجاوِر دی ــمت گ ــرقی و جنوبی غار به س ش

هدایت می کند )تصاویر 28 و 29(.
ــی قرار       در اینجا آخرین فضای تاالر مرکزی را مورد بررس
ــت. این فضا  ــده اس می دهیم که در ضلع جنوبی تاالر واقع ش
مابین دهانه های دوقلوی غار به جدارۀ طبیعی کوه تکیه دارد و 

  تصویر 28. شیار ضلع شرقی و تختگاه تاالر مرکزی )عکس از: عطا حسن پور(.    تصویر 29. گودال دست کند )آب انبار( مجاور پلکان V )عکس از: عطا حسن پور(.

نقشۀ 5 و 6. پالن و مقطع آب انبار خارج از غار )برداشت و ترسیم از: نگارندگان(.
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سه وجه دیگر آن فاقد دیوار است. کف و قسمت تحتانی جدارۀ 
ــتن صخره مانند یک تختگاه  ــن فضا با تراش و کاس جنوبی ای
ــت. ابعاد این فضا 0/5×4 متر است  تسطیح شده و هم تراز اس
ــرقی و مرکزی اشراف کامل دارد  و به هر دو دروازۀ ورودی ش

)تصویر 28(.

3.5.بخششرقی
همان گونه که قباًل اشاره شد، آخرین پله های پلکان IV به دو 
ورودی )یکی در شرق و دیگری در مرکز( ختم می شود. ورودی 
شرقی قبل از ورودی تاالر مرکزی واقع شده و ساخت سه پلۀ 
دست کند در پیش ورودی شرقی، امکان گردش به سمت شرق 
ــاخته است. ورودی شرقی به  و ورود به این بخش را فراهم س
ــت کند در نما دیده می شود و  ــکل یک قاب مستطیلی دس ش
ــانتی متر دارد. با  ــادی در حدود 1/5×1 متر و عمق 40 س ابع
ــته  توجه به نحوۀ تراش چارچوب این ورودی احتماالً در گذش
ــت. در کنار این ورودی یک  دری در این بخش نصب بوده اس
درخت انجیر نه چندان بزرگ وجود دارد که برای مهار کردن 
ــوردی از آن بهره گرفتیم )تصویر 30(. با عبور از  کارگاه کوهن
ــت کند به فضای پاگرد پنجم )با پالن مستطیل شکل  قاب دس

 VI ــویم. پلکان دست کند با ابعاد 1/7×1/3 متر( مواجه می ش
ــرقی  ــرقی این پاگرد قرار دارند که ورود به تاالر ش در ضلع ش
ــر می سازد. جهت این پلکان شرقی  ـ غربی است و در  را میس
ــت کند است محاط شده است.  داالنی که بخش عمدۀ آن دس
ــیار رفیع است و به جز بخش آغازین  جداره های این داالن بس
ــده، تماماً  ــه و مالت و اندود گل ساخته ش ــنگ الش که از س
ــت. دیوارهای که با سنگ الشه ساخته شده به  ــت کند اس دس
ــت کند  ــت و با مهارت به بخش دس ــکل کرو )منحنی( اس ش
ــده است. گذشته از این ساخت دیواری با این حجم  متصل ش
مصالح و ارتفاع زیاد با انحنای مضاعف، گواه توان فنی و اجرایی 
ــازندگان این اثر است. احتماال این داالن مسقف بوده  باالی س
ــت )تصاویر 31 و  ــازه اثری به جا نمانده اس ولی اکنون از روس
32(. در دو سوی دیواره های شمالی و جنوبی داالن، حفره های 
ــت  ــده اس ــتطیلی طاقچه مانندی به حالت قرینه ایجاد ش مس
ــمت 6 عدد و  ــتای طول داالن در هر س که تعداد آنها در راس
ــت )تصویر 34(. ابعاد طاقچه به طور  مجموع آنها 12 عدد اس
میانگین35×55 سانتی متر و عمق آنها در حدود 32 سانتی متر 
ــتفادۀ این عناصر معماری فعاًل بر ما مشخص  ــت. مورد اس اس

نیست.

تصویر 30. ورودی تاالر شرقی.                 تصویر 31. داالن ورودی به تاالر شرقی.                     تصویر 32. جدارۀ دست ساز داالن شرقی.
)عکس ها ار: عطا حسن پور(
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ــا میانگین ارتفاع  ــت کند ب ــامل 20 پله دس ــکان VI ش      پل
ــانتی متر و کفی به ابعاد 1/1×0/22 متر احداث شده که  18س
ــم و پلکان VII وصل  با یک چرخش 90 درجه به پاگرد شش
ــت کند است که  ــکل از 5 پله دس ــود. پلکان VII متش می ش
ــده است، با این  همچون پلکان قبل درون یک داالن محاط ش
ــت کند است. انتهای  ــقف و تماماً دس تفاوت که این داالن مس
ــیب بسیار مالیم است که داالن را به  پلکان VII راه های با ش

فضای اصلی تاالر شرقی وصل می کند )تصویر 33 و 34(.
     مساحت فضای تاالر شرقی حدود 80 متر مربع است و نور 
این فضا از طریق دهانۀ نسبتاً بزرگی که در قسمت جنوبی ست 
ــود )تصویر 35(. بیشتر عناصر معماری این تاالر  تأمین می ش
ــنگ و گچ ایجاد شده اند و بخش کوچکی نیز دست کند  با س
است. در بدو ورود به تاالر شرقی حفره ای در کف دیده می شود 
ــدود شده و امکان ورود به  که بر اثر کاوش های غیر مجاز مس

           تصویر 33. پلکان VI و داالن شرقی                                      تصویر 34. حفره های موجود در دو سوی دیوارۀ داالن

تصویر 36. فضای عمومی تاالر شرقی.  تصویر 35. دهانۀ تاالر شرقی.

 )عکس از: عطا حسن پور(.

)عکس از: عطا حسن پور(.

 )عکس از: عطا حسن پور(.
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آن میسر نیست. اما طبق فیلم و تصاویر مستندی که سال های 
ــده، یک اتاقک زیرزمینی با طاق ضربی  گذشته از آن تهیه ش
است که حدود 6 متر مربع مساحت دارد. این قسمت احتماالً 
ــده  مانند اتاقک زیرزمینی تاالر غربی با هدف خاصی ایجاد ش
است )تصویر 36 (. این بخش در قیاس با تاالر غربی مساحت 
کمتری دارد و عناصر کالبدی کمتری در آن به چشم می خورد.

ــرقی و مشرف به پرتگاه، فضای دیگری قرار  در جنوب تاالر ش
دارد که از بقایای دیوارها و عناصر معماری آن تنها یک طاق با 
چفت مازه داِر متصل به دیوار شمالی برجای مانده است و یک 
درخت بزرگ و خشکیده بر روی آن سقوط کرده است )تصویر 
ــراز کف این فضا حدود 2 متر پایین تر از تراز کف تاالر  37(. ت

نقشه 7 و 8 .  پالن و مقطع دهانۀ ورودی غار )برداشت و ترسیم از: نگارندگان(. 

تصویر 38. بقایای اتاقک نگهبانی مشرف به داالن شرقی تصویر 37. طاق باقی مانده در جنوب تاالر شرقی

است و کاماًل مشوش و درهم ریخته است به گونه ای که امکان 
تشخیص دیوارها و تفکیک فضاها میسر نیست. برخی عناصر 
معماری که در لبۀ پرتگاه قرار داشته اند نیز در اثر تخریب به 
ــرق این فضا و مشرف به  ــقوط کرده اند. در ضلع ش بیرون س
ــت کند به  ــی و پلکان IV، بقایای یک اتاقک دس داالن ارتباط
ــاحت حدود 4 متر مربع وجود دارد که دیوار جنوبی آن با  مس
سنگ و گچ احداث شده و بخشی از آن هنوز باقی مانده است 
ــر 38(. این فضا احتماالً به منظور نگهبانی و یا دیدبانی  )تصوی
ــتفاده قرار گرفته است. )نقشۀ  ــمت شرقی غار مورد اس در قس

7 و 8(

 )عکس از: عطا حسن پور(. )عکس از: عطا حسن پور(.
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6.تاریخگذاری
ــۀ  ــا یافت ــه تنه ــار اراز ـ ک ــت آمده از غ ــفالینه های به دس س
ــی این محوطه محسوب می شوند ـ به دو دستۀ  باستان شناس
ساده و لعاب دار تقسیم می شوند. این سفال ها چرخ ساز و از گونۀ 
نخودی هستند. مادۀ چسباننده آنها را ماسه و شن ریز تشکیل 
می دهند و قابل مقایسه با سفال های قرون میانۀ اسالمی )6 تا 
8 هجری( هستند )طرح 1(. نمونۀ این سفال ها از غار ارجنک 
الیگودرز )حیدری، 1388( و غار کوگان )حسن پور و همکاران، 
1391( گزارش شده است. به لحاظ تطبیق فضاهای معماری 
و عناصر دست کند غار اراز، می توان آن را با غارهای کوگان در 
شهرستان پلدختر )همان( و غار دورک در شهرستان الیگودرز 
ــه مطالعات  ــه کرد. لذا با توجه ب ــن پور، 1388( مقایس )حس
تطبیقی یافته ها و موقعیت قرارگیری غار اراز، احتمال دارد در 
برهه ای خاص یعنی زمان حضور اتابکان لر کوچک در لرستان 
ــتفاده  ــتان این غار مورد اس و همزمان با حملۀ مغوالن به لرس

قرار گرفته باشد.
ــک به چهار قرن و نیم، از  ــلۀ اتابکان لر کوچک نزدی      سلس
اواخر دورۀ سلجوقی )570ق( تا میانۀ عصر صفوی )1006ق( 
ــهور بوده  ــته به قلمرو لر کوچک مش بر منطقه ای که در گذش
ــتان را در بر می گیرد،  ــتان های ایالم و لرس و امروزه تقریباً اس
ــو، 1378 :2(. تاریخ حکومت  ــد )خودگ ــرده ان ــی ک فرمانروای
ــیب های متعددی است که  اتابکان لر کوچک دارای فراز و نش
ــیدن به قدرت یا  ــر رس عموماً در اثر نزاع های خانوادگی بر س
ــارهای سیاسی خلفای  حمالت ویرانگر مغوالن، ایلخانان و فش
ــش قرن بر  ــد. این خاندان قریب به  ش ــداد به وجود آمدن بغ
لرستان حکمرانی کرده اند و می توان گفت در طول تاریخ هیچ 
حکومتی )حتی هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان( نتوانسته 
ــته اقتدار سیاسی خود را در این منطقه حفظ  به صورت پیوس
ــلۀ اتابکان لر کوچک را باید در زمرۀ  کند و از این جهت سلس
ــیطرۀ فرمانروایی آنان در  ــمار آورد که س حکومت هایی به ش
ــان )426  ــترده و طول مدت زمامداری ش زاگرس مرکزی گس

سال( در تاریخ لرستان بی نظیر است.  
ــهری آباد بوده است تا آنجا  ــهر گریت در قرن هفتم ش      ش
ــتین امرای لر کوچک از جمله شجاع الدین خورشید،  که نخس

ــز فرمانروایی  ــف مرک ــتم و عزالدین گرشاس ــیف الدین رس س
ــتم به بعد  ــرار دادند. ولی از قرن هش ــهر ق ــود را در این ش خ
ــت داد. حمداهلل مستوفی مؤلف  ــهر رونق خود را از دس این ش
ــتم آن را جزو شهرهای خراب منطقۀ لر کوچک ذکر  قرن هش
ــهرهای آنجا سه شهر خراب  ــد: »از ش ــت و می نویس کرده اس
ــخ گزیده، 1362 :561(.  ــت و صیمره« )تاری اند: گریت، لورش
ــهر شاپورخواست به آهستگی رو به زوال  با آغاز دورۀ مغول ش
ــت  ــت. در این دوره قلعۀ گریت بیش تر مورد توجه بوده اس رف
ــر می برده اند.  ــتر در موقعیت قلعۀ گریت به س و اتابکان بیش
ــال  ــت، نبرد س از مهمترین رویدادهای این دوره شاپورخواس
640ق بین سپاهیان خلیفه و پنجمین اتابک است که به قتل 
وی منجر شد )پرویز، 1390 :17(. در حملۀ نخسِت تیمور در 
سال 788ق دژ خرم آباد با خاک یکسان شد. در حملۀ دوم به 
سال 795ق نیز صدمات فراوانی به لرستان رسید و مردمانش 

پراکنده شدند )مینورسکی، 1387 :22(.
     در اواخر حکومت سلجوقیان، از طرف حسام الدین شوهلی 
ــجاع الدین خورشید  ــتان و بخشی از خوزستان، ش حاکم لرس
ــتان انتخاب شد  )580ـ 621ق( به عنوان فرماندار منطقۀ لرس
ــله ای محلی  ــت گرفت. وی بنیانگذار سلس و قدرت را در دس
ــتان به نام اتابکان لر کوچک )580ـ 1006ق/ 1184ـ  در لرس
1597م( شد. بعدها سلسلۀ محلی دیگری با نام والیان لرستان 
ــله  ــن این سلس )1006ـ 1348ق/ 1597- 1928م( جایگزی
ــله، حکومتی نیمه خودمختار را در لرستان  ــد. این دو سلس ش
ــال دوام آورد. اتابکان  ــذاری کردند که به مدت 744 س پایه گ
ــمالی و غربی حکومت کردند. مرکز  ــتان ش لر کوچک در لرس
قلمرو آنان شاپورخواست )خرم آباد( و گریت بود )پرویز، 1390 
ــتان شاهوردیخان بود. وی تالش های  :16(. آخرین اتابک لرس
ــتقل و نیز تمایل شدیدی برای  ــخصی برای حکومت مس مش
ــان داد که این امر سوء ظن و  ــب قدرت و مقام از خود نش کس
حسادت شاه عباس بزرگ را برانگیخت. از این رو با مشکالتی 
ــاهوردیخان برای شاه ایجاد کرده بود شاه صفوی مجبور  که ش
شد سه بار طی سال های 1002، 1005 و 1006ق به خرم آباد 
سفر کند تا سرانجام در آخرین سفر خود شاهوردیخان را درون 
ــت.  ــتگیری او را کش قلعۀ چنگوله محاصره کرد و پس از دس
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سفالهای بهدستآمده از غار اراز )طرح از: مهدور، 1385، بررسی سطحی نگارندهگان، 1388(.طرح 1. نمونۀ سفال های به دست آمده از غار اراز )طرح از: مهدور، 1388، بررسی سطحی نگارنده گان، 1385(. نمونۀ طرح 1.
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مرگ شاهوردیخان به حکومت بیش از 400 ساله اتابکان پایان 
ــاه عباس با دعوت  ــکی، 1387 :24(. در ادامه ش داد )مینورس
ــاهوردیخان که احتمال مخالفتشان با  از بازماندگان خانوادۀ ش
ــی داد، مهمانی بزرگی در خرم آباد  ــان انتصابی خود را م حاکم
ترتیب داد و در این مهمانی ناجوانمردانه همۀ آنها را گردن زد. 
شاه عباس بعد از مرگ شاهوردیخان، حسینخان، پسر عم او را 
حاکم لرستان کرد. وقتی این مقام به حسینخان اعطا شد، وی 
ــد و لقب اتابک از میان برداشته شد )همان(.  ملقب به والی ش
ــکوه  ــتان از جمله پیش ــر لرس پس از حکومت اتابکان، سراس
)لرستان امروزی( و پشتکوه )ایالم کنونی( تحت تسلط سلسلۀ 
ــان )1006ـ 1348ق/ 1597- 1928م(  ــار والی نیمه خودمخت
ــتان برای  ــرار گرفت. آنها ضمن حفظ یکپارچگی قلمرو لرس ق
ــوری عثمانی به مرزهای  ــت اندازی امپراط قرن ها مانع از دس

جنوب غرب ایران شدند )پرویز، 1390 :18(. 

7.نتیجهگیری
برای خلق مجموعه ای در این مقیاس علل متعددی را می توان 
ــی ها به محتمل ترین آنها  ــواهد و بررس ذکر کرد. با توجه به ش
ــود. آب و هوای مطبوع درۀ کشور به خصوص از  ــاره می ش اش
ــت ماه، پوشش جنگلی متنوع  ــط بهمن تا اواخر اردیبهش اواس
ــم اندازهای زیبا همچون پدیدۀ  ــتنی هاي گوناگون، چش و رس
ــکل  نادر معروف به دریای ابر که پس از بارش باران و برف ش
ــت  ــتخر طبیعی در پایین دس ــرد، وجود تفرجگاه و اس می گی
ــت  ــار آوتی و وجود صید4 فراوان از جملۀ مولفه هایی اس آبش
ــرای اتابکان به عنوان،  ــته در انتخاب این مکان ب که می توانس

شکارگاه یا تفرجگاهی مخصوص مورد توجه قرار گیرد.
ــان می دهد درۀ  ــتقراری منطقه نش ــی الگوهای اس      بررس
کشور در دورۀ تاریخی به خصوص اشکانی و سپس قرون میانۀ 
اسالمی بسیار مورد توجه بوده است. عبور چند ایل راه اصلی و 
ــتان  فرعی از این دره و نزدیکی به پایتخت های اتابکان در لرس
ــته  ــتقراری نقش قابل مالحظه ای داش در تعدد مکان های اس
ــبِی غار اراز که آن  ــه تاریخ گذاری اولیه و نس ــت. با توجه ب اس
ــد و فاصلۀ نزدیک  ــوب می کن ــه قرون 6 تا 8 هجری منس را ب
ــتان، احتماالً غار اراز در  ــا مراکز حکومتی اتابکان در لرس آن ب

تحوالت سیاسی و نظامی و اجتماعی و یا حتی مذهبی دوران 
خود نقش مهمی ایفا می کرده است. جغرافیایی غارـ دژ اراز با 
مراکز اصلی حکومت اتابکان که طی قرون 6 تا 9 هجری کانون 
ــه ای نزدیک دارد؛  ــی بوده اند، فاصل ــی و نظام تحوالت سیاس
ــهر و دژ گریت در شمال حدود 25  فاصلۀ زمینی این غار با ش
ــت در شمال غرب حدود 50 کیلومتر  کیلومتر و با شاپورخواس
ــت. اما با توجه به اینکه در هیچ کدام از منابع تاریخی قرون  اس
ــت،  ــالم و قبل تر از غار اراز ذکری به میان نیامده اس میانی اس
ــت که این غار، یک مکان سّری و امنیتی  احتمال دیگر آن اس
ــتراتژیک بوده که در عین اختفای کامل، کاماًل بر محیط  و اس
ــته و می توانسته در مواقع  ــلط و اشراف داش پیرامون خود تس
ــگرگاه5 در  ــرار گیرد. وجود محوطۀ لش ــتفاده ق لزوم مورد اس
پیرامون نیز غار فرضیۀ نظامی و استراتژیک بودن غار را اندکی 

تقویت می کند. 
     در اختیار داشتن دژهای مستحکم و غیر قابل نفوذ در دورۀ 
ــیار مورد توجه بوده است، چنانکه از شواهد موجود  اتابکان بس
ــی دوران حکومت  ــت دژها یا غارـ دژهای متعددی ط پیداس
ــر لرستان احداث یا اشغال شده است که در  اتابکان در سرتاس
ــان و نگهدارندۀ حکومت حاکمان  ــیاری از مواقع حافظ ج بس
ــده و منتخب التواریخ  ــت. چنانکه در تاریخ گزی وقت بوده اس
ــت، زمانی که الناصر باهلل خلیفۀ بغداد حکم به عزل و  آمده اس
برکناری شجاع الدین خورشید )سرسلسله اتابکان لر کوچک( 
ــتان داد، شجاع الدین در دژ ُمنِگِره پناه گرفت.  از حکومت لرس
پس از محاصرۀ طوالنی دژ توسط سپاه خلیفه و عدم موفقیت 
در تسخیر آن، خلیفه تصمیم گرفت در ازای تسلیم دژ منگره 
به او، حاکمیت مجدد شجاع الدین بر لرستان و حتی بخشی از 
ــتان )والیت طرزاک( را به رسمیت بشناسد )مستوفي،  خوزس
1362 :552(؛ )نطنزي، 1336 :54(. اهمیت دژها در این دوره 
ــود آن را با حاکمیت  ــه خلیفه حاضر می ش ــت ک به حدی اس
ــیع و حاصل خیز همچون لرستان و بخشی از  یک منطقۀ وس
ــتن این چنین مکان  ــتان معاوضه کند و از طرفی داش خوزس
ــود که در آن  ــک حاکم نیز نقطۀ قوتی ب ــتراتژیکی برای ی اس
مقطع حساس سپر جان خود و پاسدار حاکمیتش شد و سبب 

شد تا بیش از 4 قرن حکومت در خاندانش موروثی شود.
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ــانه های مذهبی و آیینی  ــده نباید نش ــالوه بر موارد اشاره ش ع
ــواهدی همچون وجود  ــت. زیرا ش ــار اراز را از نظر دور داش غ
آب انبارهای درون و بیرون غار و نحوۀ آب گیری آنها، فضاهای 
زیرزمینی، طاقچه های دوازده گانۀ قرینه، اتاقک های منفرد در 
باالترین سطح غار، پرداخت سطح صخره ها و زیباسازی فضاها، 
ــی و مذهبی غار را تقویت می کند. ورودی هر دو  کارکرد آیین
تاالر از هم منفک است و عناصر کالبدی آنها نیز متفاوت است. 
ــی احتمال ترکیب دو کاربری آیینی و تفرج گاهی  با این ویژگ
ــواهد متقن  ــرای اثبات این فرضیات فعاًل ش ــز می رود. اما ب نی
ــت. لذا باید در انتظار انجام  ــخصی در دست نیس و دالیل مش
ــی هدفمند در سطح مشوش غار بود  کاوش های باستان شناس
ــخ تقریباً روشنی در مورد کارکرد اصلی غار  تا بلکه بتوان پاس

ارائه کرد. 

سپاسگزاری
ــناس فرهیخته جناب دکتر احمد پرویز به سبب  از باستان ش
رهنمودهای ارزنده و مفیدشان کمال تشکر را داریم. همچنین 
از دوستان عزیز آقایان مهندس زبیر حیدری، مرتضی گراوند، 
خانم مهندس الهام بیرانوند، استاد صخره نوردی آقای داریوش 
ابدالیان و اهالی خونگرم منطقه، آقایان حاج سپهدار محمدی، 
ــپهدار کمالی و همکار ارجمند احمد نظری  حامد محمدی، س
ــاندند  که در مراحل مختلف کار میدانی نگارندگان را یاری رس

سپاسگزار ایم.

پينوشتها
ــای هیئت  ــکیب از اعض ــم ش ــهروان و قاس ــمت ش 1. آقایان حش
کوهنوردی لرستان و آقایان حمید گودرزی، محمدرضا گودرزی، 
ــت، و مرحوم  ــت حراس ــئول وق ــیدرضا طاهری مس ــوم س مرح
ــای گارد حفاظت میراث فرهنگی این  ــر بهرامی از اعض محمدباق

گروه را همراهی کردند. 
2. اِراز، در گویش لری به بیماری دق )غم و غصه( می گویند.

)Keshvar( .3
4. محوطه ای به نام »برِد اشکار« )تخته سنگ نسبتاً بزرگی با نقوش 
ــکار و شکارچی(، در جنوب غار اراز و تخته سنگ بزرگ  کندۀ ش
ــیرُکش« وجود دارد  ــرق غار به نام »بَرِد ش دیگری در جنوب ش
ــی سال پیش  ــکار در این منطقه دارد. تا س ــان از وفور ش که نش
منطقه از نظر وجود حیوانات وحشی بسیار غنی بوده است. شکار 

ــاهان و  ــه برای پادش حیوانات به عنوان عملی افتخارآمیز، همیش
حاکمان لذت بخش بوده و اغلب مناطق شکارخیز را به قرق خود 

درمی آورده اند.
ــگرگاه نام محوطه ای ثبتی است در شمال روستای دهگاه که  5. لش
ساکنان محل معتقد اند این محوطه اردوگاه نظامیان یا محافظان 
غار بوده است و اذعان می کنند که ابزار و ادوات جنگی متعددی 

همچون سرپیکان در این محوطه مشاهده کرده اند.
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