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 واکاوی حس مکان در آفرینش و پایداری معماری دستکند روستای کندوان

 

 alikargar1371@yahoo.comفارغ التحصیل رشته معماری دانشگاه آزاد اسالمی صوفیان  علی کارگر:               

  Saeed_milimetr@yahoo.com فارغ التحصیل کارشناسی ارشد معماری دانشگاه تبریز سعید خلیلی:

 کارشناسی ارشد رشته معماری دانشگاه تبریزدانشجوی  کیامهر خلیلی:

 
 چکیده

ل معمداری  روستای کندوان در شهر آذربایجان شرقی از توابع اسکو یکی از مناطق گردشگری این شهر می باشد. معماری صخره ای کنددوان از نردر فدر  و شدک    

ها به وجود آمده است. وجدود اقیدیس سدرد آذربایجدان شدرقی و م اومدت        جزو معماری دستکند می باشد که در درون کران های سخت با ایجاد حفره در داخل سنگ

ید  تدوده آذر   باالی این سنگ ها نشان می دهد که معماری صخره ای و دستکند روستای کندوان جزو معماری پایدار نیز می باشد. کده از لحداز زمدین شناسدی بر    

ازه های کیه قندی آن شده است. معماری روستایی کنددوان بیدانگر آن اسدت. معمداری بدومی      آواری قرار دارد که فرسایش طبیعی دره کندوان موجب شکل گیری س

فیدق سدکونتگاه هدای    ساختمان هایی را بنا می کند که عمیکرد آنها بر خواسته از نگرش آنان می باشد. معماری صخره ای جزئی از معماری پایدار است که حاصدل تی 

معماری، برگزیده معماری و توسعه پایدار شناخته شده است، ولی به دلیل ویژگی های خدا  جررافیدایی و توپدوگرافی آن     بشری با طبیعت می باشد. اگرچه این نوع

با شدرای  محییدی و    در هرجایی قابل استفاده نمی باشد. لیکن بررسی ویژگی های این نوع معماری از نرر ساختار، عمیکرد حرارتی، فر  معماری، چگونگی سازگاری

 رای  درونی می تواند راهی به سوی استفاده کاربردی ویژگی های آن در معماری امروز ی و تیابق با اهداف توسعه پایدار باشد.تعدیل ش

 

 حس مکان، معماری دستکند، کندوان، پایدار، معماری صخره ای کلید واژه ها:
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 مقدمه
، troglodytiqueبر گرفته از اصیالح مشدابه فرانسدوی آن یعندی     troglodyticاست و واژه  man- made cave -« دستکند» زبان انگییسی اصیالح معادل در 

ایدن واژه در اصدل واژه   معنا شده است، ولدی  « انسانی که در غار زندگی می کنند» در فرهنگ آکسفورد  troglodyteمفهو  جامع تری را در بر می گیرد. اگرچه واژه 

تشدکیل شدده اسدت. بددین     « نفوذ کدردن در داخدل چیدزی   » به معنی  Dynienو « گودال و حفره» به معنی   trogle( است و از دو بخش troglodyteای یونانی )

(. همچندین رورسدکی از مح  دان    wartburg,1989& Blochمعنا کرد )« معماری نفوذ یافته در درون حفره» را می توان  troglodytic Architectureترتیب، واژه 

« تددرو گیودیددت بدده معنددی اسددتفاده کننددده از حفددره کننددده شددده بدده دسددت انسددان اسددت » ایددن حددوزه، تعریددر فددوی را تائیددد مددی کنددد و چنددین مددی نویسددد  

(Rewerski,1999,p16 .) 

تازگی وارد جمع واژگان ادبیات باستان شناسی و معماری ایران شده و میالعدات مربدوب بده آن نیدز نسدبت بده سدایر         معماری دستکند واژه جدیدی است که به       

ران زمین بده اشدکال   شاخه های عیو  مذکور، بسیار نوپاتر است. این نوع معماری ریشه در فرهنگ و سنت های کهن هر منی ه دارد و تجیی آن را در ن اب مختیر ای

نمایدد. از  مشاهده است. با توجه به پیشینه بسیارکهن این نوع معماری، امروز کمتر کسی مبادرت به تولید و ایجاد فضا در صخره ها و کوهستان ها مدی   گوناگون قابل

ته باشدد و جدز در مدوارد    سوی دیگر گرایش انسان امروز به زندگی مدرن سبب شده تا دیگر توجه آن چنانی به ایجاد، استفاده و گسترش این نوع خا  معماری نداش

ه در هدر منی ده   انگشت شماری این نوع معماری، متروک شده و به فراموشی سپرده شود. معماری دستکند در کشور ما از پراکندگی و تنوع خاصی برخوردار است کد 

دستکند در ن اب مختیر ایران باعث شده تدا ایدن ندوع    به دالیل اقییمی و شرای  زیست محییی دارای ویژگی های خا  و منحصر بفردی است. با توجه به تنوع آثار 

ی از واژه اشدکفت و  معماری نا  های مختیر در گویش و لهجه های مختیر داشته باشد مثال در ترکی و آذری واژه های کهل، زاغه و دا ، در گویش کردی و بعضا لدر 

همه این اصیالحات طبق واژه گزینی صورت گرفته در فرهنگستان زبدان و اد  فارسدی بدا    در سایر گویش ها از عبارتی همچون غار، مراره و دخمه استفاده می شود. 

ه خوانده می شود که این واژه با توجه به شرای ، نوع و ابزار ایجاد آن به واقع زیبنده و رساست. در سال های اخیر این نوع خدا  معمداری بد   « معماری دستکند» نا  

میالعات آن در حال شکل گیری است و امید آن می رود که بتواند جایگزین بهتری در میان عیدو  مختیدر، بده ویدژه معمداری و      طور نسبی مورد توجه قرار گرفته و 

 باستان شناسی داشته باشد.
 

 
 )www.chn.ir(روستای کندوان   منبع  1عکس 

 

 روش تحقیق

کتابخانه ای از  تح یق پیش رو بدر اسداس روش تحیییی و توصیفی در کنار میالعات اسنادی و کتابخانه ای و تح ی ات میدانی انجا  گرفته است. در مدیالعات     

تدحیییی تح یق  -شده و در بخش توصیفی آنچه در متون، اسناد و تصاویر، پرونده های ثبتی، م االت و طرح های پژوهشی انجا  گرفته در رابیه با موضوع، استفاده

مثابه  بر اساس مدشاهدات و میالعات مدیدانی نسبت به ثبت و ضب  وضعیت کنونی شرای  موجود در جدهت بررسی چالش های روستای صدخره ای دستکند به

 یز در دو مرحیه انجا  گرفته شده که عبارتند از  ی  معماری پایدار سنگی برای ارائه ی  الگو و معماری طبیعی اقدا  شده است. همچنین تح ی اتی ن

 مرحیه اول  شامل میالعات کالبدی، اجتماعی و تاریخی

 مرحیه دو   شامل میالعات مربوب به خیق طرح پیشنهادی ) طرح جامع روستای کندوان(

 

 بیان مسئله
، در «تولیدد غدذا  »بده  « گدرد آوری غدذا  »وجود آمد زیرا نخستین ان ال  در تاریخ زندگی بشر، انت دال از دوره  نخستین آبادی ها در حدود ده هزار سال پیش به  

پ.  کالبد اصدیی   6700پ.  آغاز گردید و مسیما در 9000همین هنگا  به وقوع پیوست و بشر سکنی گزید. دوره تولید غذا و اهیی کردن حیوانات احتماال در حدود 

م ایسه روستاهای کنونی با نخستین آبادی های هزاره هفتس پ.  این مییب را آشدکار مدی نمایدد کده در      1و در شری ت ریبا بدان حیات باقی ماند.روستاها کامل شد 

تعداد حیوانات را  شده و به بذر و دانده هدای حبوبدات دوران نخسدتین چنددان چیدز مهمدی        کالبد و محتوای زندگی روستائی چندان ترییراتی به بار نیامده است. بر 

یز اسدت. اگدر تریراتدی    افزوده نشده است و از آن جائی که کار آینده ای اصیی زندگی روستائی ترییر مهمی ننموده در نتیجه ترییرات فضاهای مسکونی آن بسیار ناچ

اصالح فرهنگ روستائیان انجا  گرفته باشد، نمی توان آن را در جهت کاربردهای روستایی به شمار آورد، زیدرا ایدن متعی دات    هس در جهت موتوریزه کردن کشاورزی و 

                                                                                                                                                                                                    
 
1
 .131الی  121، سال هفتس   6، مجیه بررسی های تاریخی، شماره«درباره روستای میمند پژوهشی» ه تحت عنوان ایجاد و سیر تکامیی روستاها مراجعه شود به م اله نگارند برای 
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ار مدی رفدت   فرهنگ شهری است که بر روستاها وارد گشته است. در واقع شکل و کالبد روستای دوره سنگی و فرهنگ آن که زن محور کوشش و فعالیت اش به شدم 

 رت اصیی خود به دوره ما منت ل گردیده است.به همان صو

از آن جمیده   با در نرر گرفتن خصیصه فوی و شباهت ت ریبی روستاها کافیست در هر منی ه یکدی دو نمونده از روسدتای کنددوان آذربایجدان مانندد میمندد کرمدان        

ی نیست بیکده موقعیدت کدس نریدر جررافیدایی و معمداری روسدتایی        استثنایی است که در مورد آن ف   شناخت میالب کیی و خصیصه های معمولی هر دهکده کاف

 صددخره ای اسددتثنایی آن مسددائیی را پددیش مددی آورد کدده احاطدده بدده آنهددا حتددی از حییدده تخصصددی یدد  جررافیددادان و روستاشددناس نیددز بدده دور اسددت.         

 هایی از مفهوم مکان و حس مکانانگاره

ای اسدت  هویدت ید  مکدان، آمیدزه     مکان. به حس تعیق ایجاد برای اولیه شروب (؛ همچنین ازLang, 1994: 291است) اجتماعی ای پدیده مکان، ی  شناخت

یابد و بدا احسداس مالکیدت و ترکیدب     شناختی میخا ، از رواب  اجتماعی که دارای دو وجه اصیی در ادراک ماهوی و مادی است. لذا قیمرو با ی  مکان، هویت روان

و  مکدان  و انسان ارتباب که برآیند مکان حس (. از سویی دیگر،Pastalan, 1970: pp.88-101شود[ )]و واجد مییوبیت دانسته میآید کالبدی به صورت نماد در می

اسدت، کده حاصدل از     مکان همراه با ی  کنش مت ابل و دو طرفه جهت تامین حس تدداو   به دادن هویت و است؛ باعث شخصیت محی  از فرد روانی و روحی ادراک

 از .(Hague, 2005:6شدود)  منجدر  شدهروند  ذهدن  در شدهر  مانددگاری  و ثبات به در نهایت افراد، در خاطر تعیق ایجاد ضامن تواندو می بوده عمومی جامعه دریافت

  معندای  بده  مکدان  بندابراین حدس   اسدت.  شخصدیت آن  و مکان در بستر محی  ادراکدی  تجربه مکان، حس بیان در مفاهیس مرتب  ترینمهس پدیدارشناختی، دیدگاه

 دارای کده  جمعدی  خداطره  و شهری هویت میان شود کهمکان لذا اینگونه در ذهن متبادر می روح نزدی  به معنای که است مکان شخصیت یا غیر مادی هایویژگی

بر این مندوال؛ متمدایز شددن خصوصدیات     دارد.  وجود مت ابل روابیی است؛ بوده شهر مرد  اجتماعی تعامالت بستر همواره که فضاهای شهری و انداجتماعی ماهیت

 میدان  باشدد  پیدی  تواندد مدی  چنانکده  .شود منجر ذهن شهروند در شهر ماندگاری و ثبات به نهایتاً افراد در خاطر تعیق ایجاد ضامن تواندی  مکان از مکانی دیگر می

 "احسداس تعیدق بده مکدان    "هدای ذهندی   چنین احساسی در گستره سیال آموزه بار معنایی دهد. آن به و نموده مکان به تبدیل را فضا شهروندان، تا آینده و گذشته

 ذهندی  هدای تجربه ریشه در یکسو از مفهو  است. این محییی هایویژگی و ذهنی او تصورات انسان، درونی ارتباب حاصل مکان حس شود. به بیانی دیگر،نامیده می

لذا با تکیه بر ایدن مفداهیس    دهد.می نشان که است محی  در بیرونی و عینی هایاز زمینه متأثر دیگر سوی از و دارد اجتماع تاریخ، فرهنگ و سنت، خاطره، همچون

 متفاوت.  هایزمان تأثری از و تأثیر است، خاطره ی  نیست. شهر، مکان ی  یا و کالبد ی  ف   شهر توان چنین قیمداد نمود که؛می

 توسعه پایدار روستایی 

ی و بدر  پایدار روستایی عبارت است از مدیریت و حفظ منابع طبیعی موجود و جهت دهی به تریرات فنی و نهادی به طری ی که دستیابی به نیازهای بشدر توسعه 

و همچندین، مندابع    آوردن مستمر این نیازها؛ چه در حال حاضر و چه در آینده برای مرد  روستا و شهر تضمین شود. چنین توسعه ای، پایدداری مندابع ارضدی، آبدی    

م بدول اسدت         ژنتی  گیاهی و حیوانی را حفظ می کند، موجب زوال محی  زیست نمی شود و از لحاز فنی، مناسب، از لحاز اقتصدادی مانددنی و از نردر اجتمداعی    

حییی دانست که برای افزایش رفاه طوالنی مددت در کدل   (. با این برداشت می توان توسعه پایدار روستایی را شامل فرآیند تریرات اجتماعی، اقتصادی، م2003)فائو، 

هیه مدی شدود؛ بیکده    جامعه طراحی می شود. در همین راستا، برنامه ریزی توسعه کالبدی ف   مجموعه ای از پروژه ها و طرح هایی نیست که برای نواحی روستایی ت

ین اشکال از جنبه های اکولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی مدنرر قرار می دهد تا اهدداف توسدعه   فرآیندی است پویا و آینده نگر که با توجه به اشکال تریر، سازماندهی ا

 -توسعه پایدار کالبددی  پایدار را همان دستیابی به حق توسعه یافتگی و زندگی شرافتمندانه است از طریق خود مرد  و به وسییه خود آنها و با مهمترین شاخصه های

 ( است.1ستمی به شرح جدول )فضایی در چهارچو  رویکرد سی
 

 مهمترین شاخصه های توسعه پایدار و سکونتگاههای روستایی در چهارچو  رویکرد سیستمی
 گویه شاخص مترییر

 

 

 

 

 

 فضایی –توسعه پایدار کالبدی 

 

 

 اکولوژیکی

محییی ) دشتی(، سیسیه مراتب عمیکردی سدکونتگاهها، ترییدرات کداربری اراضدی، مددیریت پایددار       ساختار 

زمین، آ  و خاک، نگهداری باغات، چشس اندازها و میراث طبیعی، حفظ بافت های با ارزش، قابییت دسترسی 

رویدارویی   به خدمات، حمل و ن ل و ارتباطات روستایی، بهسازی و ارت دای کیفیدت مسدکن، افدزایش ضدریب     

 -مخاطرات و بالیای طبیعی از طریدق اجدرای طدرح هدای هدادی کالبددی، روابد  مت ابدل فضدایی ) روسدتا          

 روستا( -شهر و شهر-روستا،روستا

 

 اجتماعی 
 

مهداجر  آموزش، سیح سواد، میراث فرهنگی و گردشگری پایدار، کم  توسعه کالبدی به تریرات اجتمداعی )  

 پذیری، رشد جمعیت(، ساختار سنی و جنسی جمعیت، بهبود کیفیت زندگی

ساختار اقتصادی، ت ویت پایدار فعالیت های اقتصادی محیی، حمایت از ایجاد فعالیت هدای اقتصدادی پایددار     اقتصادی

 جدید، ف ر و توزیع درآمد

 یکپارچه، دولت و ن ش جامعه مدنی، چهارچو  نهادی و قانونی مشارکت عمومیتصمیس گیری  نهادی
 

 مبانی نظری
 وجه تسمیه کندوان

محسدو          در رابیه با وجه تسمیه کندوان اظهار نررهای متفاوتی شده است که برخی از آنها پایده عیمدی و تداریخی نداشدته و بیشدتر اظهدار نررهدای شخصدی        

 می شوند ولی برخی منی ی به نرر می رسند که به برخی از آنها اشاره می کنیس  

 پسددوند اسددس مکددان اسددت.    "وان"تشددکیل شددده اسددت کدده کنددد در زبددان ترکددی بدده معنددای روستاسددت و       "وان"و  "کنددد"کندددوان از دو کیمدده مرکددب  

عسل مشق شده است که به خاطر خوش آ  و هوایی منی ه، پرورش زنبور عسل از دیربداز  برخی را نرر بر این است که کندوان از کیمه کندن و کنده گان یا کندوی 

 د. در اینجددا رایددد بددوده اسددت. بددا ایددن کدده کنددده هددای تددو خددالی بدده کندددوهای )کندددی هددا( غددالت شددباهت دارنددد و احتمدداال از ایددن کیمدده اقتبدداس شددده باشدد  
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بده معندای خانده و     "ائو"به معنای خود و  "کندی"کیمه مرکب از سه جزء کندی+ ائو+ ان می باشد که  بر اساس نرر دیگری، کندوان همان کندیوان یا کندئوان ی 

 (.353    1385پسوند مکان است. پس کندوان معنی خانه ای از خود را می دهد )م یمی اسکوئئ،  "ان"
 

   موقعیت جغرافیایی روستای کندوان

دوان ناشی از فاکتورهای زمین شناسیاثر است و از ایدن رو موقعیدت جررافیدایی اثدر اهمیدت دارد و بررسدی آن       از آنجا که عمده آسیب های وارده به روستای کن

کییومتری از شهرستان اسکو، در میان دره ای در کنار رودخانده کنددوان واقدع شدده      18کییومتری شهر تبریز، و  65خالی از لیر نیست. روستای کندوان در فاصیه 

(. روسدتای کنددوان، در   2متر از سیح دریا است. روستا در دامنه شمالی ارشد داغ و قسمت غربی رشته کوه سهند جای گرفته است )شکل  2300است. ارتفاع روستا 

ی شداخص  درجه[ قدرار گرفتده اسدت ویژگد     70شرقی دره کندوان، به صورت پیکانی در دامنه ای با شیب تند ]حدود  –کنار رودخانه ای به همین نا  در امتداد غربی

، اکبدری و  1378 کندوان معماری صخره ای و منازل روستایی آن است که از طریق حفر سنگهای کیه قندی معروف به کران یا کیران پدید آمده است ) قرائدی م دد   

ده و نماسازی شده است و فضداهای زیسدتی   (. کران ها رو به جنو  است رار یافته اند، در بخش نمای ورودی کران ها دارای پنجره و نورگیری بیرون آم1387بمانیان 

 تا آنجا که امکان داشته وابسته به نیازهای خانواده از دل کوه در چند طب ه کنده شده و به صورت فضاهای زیستی در آمده است.
 

 
 شرقی آذربایجان استان اسکو، شهر در )خورشید عالمت( کندوان روستای گیری قرار موقعیت .2عکس              

 

 محدل ) یدری  یوک –متر است 20 آنها های خانه در روستا اصیی فضای بزرگترین  –مهمترین فضاهای زیستی در کران های کندوان عبارتند از  فضا یا اتای اصیی

 ایدن  بده  دسترسی که مختیر طب ات دارای ها کران اغیب. آبریزگاه و( خانه صندوی) گزنه ،(است اصیی فضای از خارج معموال) میبخ ،(ورودی) آستانا ،(خوا  وسایل

 ه اول  مسکونی، طب ه دو   اتای مهمان، طب ه سدو   در  طب طوییه،  همکر طب ه) هستند دسترسی قابل شده ساخته ها کران کنار در که مشخص های راه از طب ات

( اندواع مختیدر کرانهدا از لحداز اشدکال      1(. ) تصویر1388، رضوانی 1355، مجتهد زاده 1356صورت وجود انبار(. و از داخل هیچ گونه ارتباطی با هس ندارند)همایون 

متدر   60شکال چندتایی، جفتی، تکی، مخروطی و دوکی وجود دارند، بیندی این کرانها بدیش از  ظاهری ناشی از فرآیندهای زمین شناختی بسیار متنوع هستند و به ا

 از سیح جاده روستا است.

ارتباب شخصدی(.   -1392در رابیه با قدمت کندوان نیاز به میالعات باستان شناختی و تدقیق فرضیات موجود به صورت ضروری احساس می شود )بهرا  آجرلو، 

 سه نرریه موجود در رابیه با سکونت در کندوان وجود دارد که بدین شرح است  اماکن هس اکنون 

کییومتری غر  کندوان که به صورت زیر زمینی است[ بده کنددوان    2سال قبل با حمیه مرول به این محل مردمانی از حییه ور ]روستایی در  800 -700الر( حدود 

 پرداخته اند.کوچ کرده و به احداث خانه ها در کران های سنگی 

ن پناهگداه خدود     ( نرریه دیگر ساکن شدن تعدادی جنگجو و م ر قرار دادن کندوان به عیت موقعیت توپوگرافی آن نسبت به محل روبرو اسدت کده آن را بده عندوا    

 تدارک دیده اند.  

ن صخره ها به عنوان منزل موقت بهره مدی جسدته اندد کده در ادامده      ج ( ساکنین عشایری بوده اند که قبال از کندوان به عنوان ییالی استفاده می کرده اند حفر کرد

، 1378؛ قرائدددی م دددد  1389؛ مهیبدددانی گرجدددی و سدددنائی 1386، صدددبری 1386؛ رضدددوانی 1372، مجتهدددد زاده 1354یکجدددا نشدددین شدددده اندددد)همایون 

Aien,kordjamshidi,pourfallah2012تی و سندیابی جددا دارندد. امدا در حدال حاضدر، هیچکددا  از ایدن هدا         (. هر کدا  از نرریه ها نیاز به میالعات باستان شناخ

مع قددیمی واقدع     سندیت ندارند اما بنابر تح ی ات محیی، اولین کران های حفر شده که در آنها سکونت یافته اند در قسمت مرکدزی روسدتا و در اطدراف مسدجد جدا     

بدا اقتبداس و اصدالح(           1386بتدا صخره های غربی و در ادامه صخره های شرقی حفر شده اند)رضدوانی  بوده اند و با افزایش جمعیت و نیاز به فضاهای سکونت بعدی ا

(. افزایش جمعیت در روستای کندوان باعث ساخت سکونت گاه های جدید از طریق سنگ الشه و مالت گیدی ترکیبدی گردیدده اسدت تدا امکاندات زیسدتی        2)تصویر 

(. اما توسعه جدید روستا با ساختار و مصالح جدید)سدنگ و آجدر، سدیمان و    Aien,kordjamshidi,pourfallah201؛ 1386بری طوالنی مدت خانوار تامین گردد)ص

اسب کرانها، عدد   تیر آهن( در قسمت جنو  محور اصیی و نزدی  به ورودی روستا صورت گرفته است که عیل آن را در مواردی از قبیل  فضای داخیی مرطو  و نامن

ها، دوری از ورودی اصیی روسدتا و مناسدبات اقتصدادی، عدد      ها، فشار بسیار کس آ  لوله کشی در داخل کرانروستایان در تجهیز بهینه فضای داخیی کران توانمندی

 ه بعدد از ان دال  سداخته    (. عمو  بخش های افزوده شده خانه ها در این منی1387دسترسی مناسب به رودخانه و نیز چشمه روستا خالصه نمود )اکبری و بمانیان ، 

ین روستا دیددن  شده است. این روستا همچنین دارای ویژگی های دیگری از جمیه چشمه آ  معدنی گوارایی است که اغیب گردشگران بخاطر جاذبه های طبیعی از ا

عناصدر تشدکیل دهندده آ  معددنی کنددوان کده       درجه است.  10می کنند. این چشمه در ت سیس بندی های آ  شناسی جزو آ  های کربنات کیسیس سرد با دمای 

 مصرف آشامیدنی داشته و بنا به اعت اد بومیان برای بیماری های کییوی خو  است عبارتند از 
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Hco-=95/5%       ca2+=51/9%        mg2-=26/4%                                     ،(.1387)عاصس اصل 
 

 در فهرست آثار میی ثبت شده است.   1857با شماره  17/2/1376سازمان میراث فرهنگی استان آذربایجان شرقی در تاریخ این روستای تاریخی بنا به درخواست 

 
 .)1389سنائی و مهیبانی گرجی( کندوان روستای مسکونی های کران از یکی از برشی .1 تصویر

 

 
 2تصویر کندوان روستای گسترش مراحل .همان

 

  ویژگی های اقلیمی منطقه کندوان

، امهمترین عامل تنوع اقییمی در این منی ه را می توان ارتفاع دانست و در ایدن رابیه وجود ارتفاعدات بدیند، جهدت گیری جردرافیایی آنده ارتفاع از سطح دریا: -1

ای از سیدح دریا )بیش از اخدتالف ارتدفاع از سیح دریا، بدیش از سایر عدوامل در شرای  اقییمی مدوثر هستند. مدنی ه اسدکو به دلیل داشتن ارتدفاع قابل مالحره 

ان سدرد می باشد. کوهستان سدهند دارای      متر( و هدمچنین به عیت تاثدیرگذاری مرکز پرفدشار شمالدی، در فدصل تابدستان دارای هدوای مدعتدل و در زمدست1500

 زمستان های خییی سرد و تابستانهای معتدل حکمفرماست و هرچه به سمت غر  پیش می رویس از سرمای هوا کاسته می شود. 

ه را در زاویه تابش آفدتا  با قسمت های درجد 13درجه، در شمال ایران قرار دارد، که ایدن امدر اختدالفی در حدود  38اسکو در عرض شمالی  عرض جغرافیایی: -2

) م یمی اسکویئ،  جنوبی ایران سبب می شود. صرف نرر از عدوامل دیدگر، مدیل زاویه عمومی تابش آفتا  در حالت کیی باعث افت بیالن انرژی در منی ه می شود

1385    77-78 .) 

 ایفاء می کنند عبارتند از   بادهای محیی که در اقییس اسکو ن ش مهمی را  جریانات هوایی: -3

 ه بادی است که فاقد ی  جهت مشخص است و در تابستان می وزد. این جدریان مدحیی، که باد مرند نیز شهرت دارد، تاثیر منفی در باغداری مدنیباد گجیل:  -الف

 برجا می گذارد. 

اسفند شروع شده و تا اوایل  20تا 15سمت کوههای شرقی مدی وزد ایدن جریان مدهس از نوعی از بادهای غربی است که از دریاچه ارومیه به باد سفید )آق یئل(:  -ب

 اردیبهشت ماه ادامه می یابد. این باد به ذو  برف های کوهستانی کم  می نماید. 

 (. 100    1385می گردد ) م یمی اسکویئ،  این باد در فصل تابستان و از جانب شری و شمال شرقی می وزد و اعتدال هوا را در اسکو سبب باد مه )مه یئلی(: -ج

( مشاهده می نمایید بادهای غالب منی ه در فصول پاییز و بهار جهت جنو  غربی و در فصول زمستان و 4به طور کیی همان طور که در نمودار وزش بادها ) تصویر 

 تابستان نیز جهت شرقی و شمال شرقی دارند.
 

 
 164     1382  نمودار وزش بادها. مأخذ  کسمائی، 4تصویر 
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 پیشینه مطالعاتی معماری دستکند 
ه در کتدابی  میالعات در زمینه معماری دستکند و صخره ای توس  باستان شناسان و هنرشناسان کشورهای مختیر از جمیه باستان شناسان ترکیه انجا  شده ک

( در مورد آثار صخره ای خاور دور در کتابی با عندوان  Mario Bussagli( آمده است و همچنین میالعات ماریوبوساقیی)Art  de cappadoceبا عنوان هنر کاپادوکیه)

؛ 1373آمده است که از اطالعات بسیاری در مورد معماری صخره ای منی ه هندوستان برخوردار است)شکاری نیدری،   oriental Architecture)معماری خاور زمین)

 (. در کتا  معماری خاور زمین، در تعریر معماری چنین نوشته شده   9-8صص

ت، نردر بده اینکده    معماری  صخره ای نوعی ویژه از آثار معماری است که در تما  مسائل ایستایی به طور اتوماتی  ف   با انتخا  صخره جهت کار حل گردیده اسد » 

شدکاری  « ) محدود می شود و تنها بشمه آشکاری از آنهایی است که ممکن است دارای ایوان باشد یا نباشدد...  تاسیسات در داخل غارها منحصرا به ی  فضای داخیی

قیمداد نموده است و ح ی تا چندین اسدت کده در ایجداد و     « معماری بدون معمار»معماری دستکند و صخره ای را در زمره « برنارد ردفسکی(. » 11-10نیری، صص 

 (.1353کندن و کاستن از صخره، عامل اصیی تولید فضاست)ردفسکی، برنارد، تولید فضاها غالبا با 

ماجراجویدان و   آثار معماری دستکند در کشور ما عمدتا به وسییه مح  ان و پژوهشگران داخیی مورد میالعده قدرار گرفتده یدا بیشدتر میالعدات و بررسدی هدا توسد          

 با نرریات ضد و ن ی  منتشر شده اند، به عنوان نمونه سفرنانه های سدیاحان خدارجی گدواه میالدب مدذکور      دانشمندان اروپایی و آمریکایی انجا  گردیده که معموال

 است.

« AMI»است که دانشمندان آلمانی به خصو  ولفرا  کالیدس و دیگدران در مجدالت     "معماری صخره ای"از جمیه میالعات پراکنده پیرامون این آثار در ایران، 

مح  دان کشدور مدا نیدز     منتشر کرده اند و یا افرادی دیگر چون واری  بال و لیونل بیر پیرامون آثار صخره ای جنو  ایران میالعده و بررسدی کدرده اندد. تعددادی از      

ثدار دسدتکند موجدود در جزیدره خدارک و      میالعاتی در این زمینه در دهه های گذشته انجا  داده اند از جمیه عیی اکبر سرفراز و غالمعیی همایون. سرفراز در مدورد آ 

(. البتده در اینجدا   12، 1373میمند کرمان و همایون در مورد دهکده صخره ای کندوان آذربایجان و میمند میالعات و بررسی هایی انجا  داده اند)شدکاری نیدری،   

بره نامیده اند و در موارد جزئی بعضی را نیز معبد توصیر کدرده اندد کده    باید گفت که غربیان با دیدگاه خود هر فضایی را که در صخره ها کنده شده است معموال م 

متدون اسدالمی و    ناشی از ضعر بینش و ن ص اطالعاتشان در مورد فرهنگ شرقی به ویژه اسالمی است و بیشتر مح  ان غربی به دلیدل عدد  تواندایی در اسدتفاده از    

(. که این مسئیه در اکثر امور میالعاتی آنهدا  166، 1935ین اظهاراتی را بیان کرده اند)هاکس، مریت، آشنایی مختصر و ضعیر پیرامون فرهنگ و تمدن اسالمی چن

ی کده هدیچ ع دل    به چشس می خورد. از ضعر های میالعات مح  ان در مورد آثار صخره ای ایران آن است که همه آثار را م بدره بده حسدا  آورده اندد و در مدوارد     

ه نمی پذیرفت، معبد به حسا  آورده اند و اصال به ن ش تدافعی و زیستی این آثار فکر نکرده اند و این مسئیه در میالعدات افدرادی چدون    سییمی آن را به عنوان م بر

نسدبتا  (. در میالعاتی که پژوهشگران در مورد دژ کرفتو موسدو  بده غدار انجدا  شدده      38، 1373واری  بال، کالیس و لیونل نیز به چشس می خورد) شکاری نیری، 

(. همدایون کده از مح  دان ایراندی در زمینده      Verardi,1975,p129رضایت بخش است اما خودشان در اینجا نیز به ضعر آشنایی با متون اسالمی اعتراف کدرده اندد)  

کندیس و بده تددرید آن را وسدعت      میالعات معماری صخره ای و دستکند است، این نوع معماری را این طور تعریر می کند که وقتی در صخره ای حفره ای ایجاد می

مدی ندامیس. در    "معماری صدخره ای "داده تا فضاهای مورد احتیاجمان مثال خانه یا آرامگاهی ایجاد شود، این محصول مبارزه انسان با صخره را در جهت ایجاد فضای 

اری صخره ای عکس آن است یعنی معماری از فضا شروع می شدود، از  معماری آزاد و معمولی فضا در نتیجه کالبد یا ساختمان ایجاد شده است در صورتی که در معم

اولین همایش معماری دستکند ایدران   1391(. الز  به ذکر است که در سال 65، 1354ایجاد تدریجی فضای کوچ  آغاز شده و به فضای بزرگ می رسد)همایون، 

 مترین عوامل شکل دهی معماری دستکند را به شرح ذیل عنوان کرد در کرمان برگذار گردید و پژوهشگران این حوزه میالعاتی می توان مه
 

                       
جان نمونه ای از معماری صخره ای  دستکند روستای کندوان در آذربای                 1356پالن خانه ای در کندوان   طب ه اول ، آغل، )همایون،       

)                                                                                                     http://farhangeoskou.ir/news/1581(     
 عامل جغرافیایی

دستکند حاکی از صحنه های مبارزه و جدال انسان با طبیعت و در خدمت گرفتن صخره های طبیعی است. در این محی  عوامل کالبدی محی  زیسدت  معماری 

گذاشته اند. به ایدن  تاثیر  انسان از بین عوامل کامال طبیعی انتخا  شده است. و تیفیق عجیبی بین کالبد مسکونی و رفتار انسان پدید آمده و در واقع این هردو درهس

ر دگرگدونی هدردو مدوثر    معنی که انسان طبیعت را مهار و در آن رسوخ کرده و از سوی دیگر، طبیعت رفتار او را تحت تاثیر خودقرار داده است و تکامل این ترکیب د

و خشن بده منردور ایجداد سدرپناه و مسدکن اسدت. در       (. این نوع معماری حاصل مبارزه و ت ابل انسان با طبیعت سخت 4-3، صص1389بوده است )گرجی مهیبانی، 

سدت و  معماری دستکند، سنگ طبیعی کالبد اصیی فضاهای ایجاد شده است و سایر مصالح ن ش کمتری دارندد و شدکل فضداها عکدس العمدل طبیعدی عمیکدرد آنها       

برابر بارش و سرمای شدید مناطق کوهپایه ای در زمسدتان و دمدای   (. حفاظت در 1389ترییرات ایجاد شده توس  انسان برای برآوردن نیازهایش می باشد)شهبازی، 
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تعدادل دمدا در برابدر     میبوع در تابستانها بی تردید یکی از عوامل موثر در شکل گیری این گونه معماری در مناطق مختیر است، همین امر عامل اصیی برای برقراری

 ترییرات دمایی شبانه روز در طول فصول مختیر سال است.

 مل دفاعی و امنیتیعا

وار سدازند و بددین   در برخی مجموعه های دستکند، اقوامی ساکن بودند که نتوانستند فرامانروایی دشت نشینان یا شهرنشینان و غارت و تاخت و تاز را برخود هم

در پنداه آن بده صدیح و صدفا زنددگی را سدپری نمایندد                 منرور در میان کوههای پرفراز و نشیب و بریدگی های متعدد آن برای خود پناهگاه هایی به وجود آورندد تدا   

(. یا در مواردی هجو  اقوا  متعدد در دوره های مختیر سبب گردیده تدا سداکنین منداطق گونداگون در     4، 1378)گزارش؛ پایگاه میی داده های عیو  زمین کشور، 

میت دفاعی معماری دستکند در م ابل انسان و حیوان مهاجس نیز، غیرقابدل انکدار اسدت. در ایدن     دل توده های سنگی خانه و پناهگاه هایی را برای خود برپا کنند. اه

 (. 1389نددوع معمدداری جنبدده هددای دفدداعی مسددکن در برابددر هجددو  انسددانها، حیوانددات و حددوادث طبیعددی بددیش از سددایر عوامددل مددورد نرددر است)شددهبازی،       

 عامل جاودانگی و ماندگاری

دن معماری دستکند در بازسازی تاریخ تمدن میت ها ن ش بزرگی ایفا کرده و در ح ی ت بشر از نرر تاریخ فرهنگ خود به معمداری و  جاودان ماندن و ویران نش 

هدا  ثیری از آرامگداه ن وش برجسته )گونه ای از آثار دستکند محسو  می گردد نه جز معماری دستکند( بیشتر از معماری معمولی مدیون است. هس اکنون نیز تعداد ک

ی و ن دوش برجسدته   و واحدهای مسکونی که هنوز در خاک ایران استوار هستند را مدیون معماری دستکند هستیس. اگر در تاریخ ایران نیز همین م دار اندک معمدار 

برخالف معماری غیر صدخره ای کده بدر     صخره ای وجود نداشت، میمئنا تاریخ تمدن، تاریخ هنر و حتی تاریخ ایران نیز به همین م دار قییل خود روشن نگردیده بود.

داری بیشدتری داشدته و   اثر عوامل طبیعی، گذشت زمان و یا توس  خود انسانها ویران و تخریب می گردد و به تپه های باستانی تبدیل می شود، این گونه معماری پای

ت ثابت، فر  زندگی را ثابت نگه داشته زیرا عمدل فیزیکدی در ایدن بحدث،     (. طبیع1389در بازسازی تاریخ و فرهنگ اقوا  و میل مختیر حائز اهمیت است) شهبازی، 

کالبدی محی  قدرار  سنگ می باشد که جزئی از ی  کوه رفیع و الجر  تریر ناپذیر و بادوا  است و شکل ظاهری زندگی اجتماعی کوچ  در رابیه جدا نشدنی با فر  

(. بددیهی  150، 1353در م ابل عوارض طبیعی مثل پوالد سخت وغیر قابل نفوذ بداقی ماندده اند)مجتهدد زاده،     گرفته و انسانها نیز به تبع آن، سنگین و تریر ناپذیر

ن پنداه مسدتحکس و   است که یکی از عیل انتخا  صخره پایداری و استحکا  و دوا  طوالنی صخره بوده است. انسان به دلیل هجو  ها و حمالت پی در پی در فکر جدا 

. راین صخره های کوهستانی را بدین منرور برگزید و در آن خانه های مستحکس برای خود کند و در این راه بردباری خاصی از خدود نشدان مدی داد   م او  تر بوده، بناب

ا  خدود را در دل  د م د تمایل به جاودانگی در انسان از انگیزه های دیگری جهت گسترش معماری دستکند بود، به ویژه حکا  و پادشاهان که به فکر بعد از مرگ بودند 

 (.16، 1373کوهها و صخره ها انتخا  می کردند تا از ویرانی روزگار و دستبرد غارتگران محفوز بماند)شکاری نیری، 

 عامل آیینی و دینی

ه عندوان مکدان م ددس و    بشر از کندن و ایجاد فضا در دل صخره ها اهداف گوناگونی را دنبال می نموده است. انتخا  صخره ها در کوهستان ها یا دل زمدین بد  

تکند و صدخره ای  پاک، جایگاه خاصی در تمامی ادیان بشری و اهمیت قابل مالحره ای در میان مرد  داشته است که همین امر سبب شده تا گاهی آثار معماری دس

بر معماری صخره ای، سداختار دیندی و مدذهبی جامعده      با جنبه های اعت ادی و دینی بشر پیوند عمیق داشته باشد. از عیل مهس دیگر تمایل انسان در مکاتب مختیر

آن به صدخره مربدوب    بود که روی آوردن به صخره ها و کوهستان ها را ایجا  می نمود، از جمیه مهرپرستی را می توان نا  برد که فیسفه پیدایش م دس ترین چهره

(. همچنین مرازه هدا اولدین مکدان هدایی بودندد کده       91، 1390ولد شده است)ورمازن، در غار و یا از سنگ مت "مهر"می گردد و پیرامون آیین مهری معت د بودند 

به در غار، آنهدا را بده   مهریان جهت نیایش مهر از آنها استفاده می کردند و در صورت عد  وجود غار با ساختن غارهای مصنوعی در زیرزمین و ساختن دهانه آن شبیه 

 (. بنددابراین پیددروان آیددین مهددری بدده ایجدداد مرددازه هددایی صددخره ای مبددادرت مددی ورزنددد.          269،  1385صددورت غددار طبیعددی در مددی آوردند)رضددی،    

مهدر یدا میتدرا ندا            آیین مهرپرستی یکی از قدیمی ترین آیین های ایرانی است که قدمت آن الاقل به هزاره دو  قبل از میالد بر می گدردد. متدون زرتشدتی کهدن از    

 قبل از میالد نا  برده شده است.   1400ار دیگر خدایان، در کتیبه های میخی متعیق به می برد. همچنین از مهر در کن

قدع           ویژگی عمومی معبد مهرپرستی این است که بیشدتر در دل صدخره هدا کندده شدده اندد و معمدوال در مکانهدای دور از دسدترس و در ندواحی کوهسدتانی وا           

مجموعه های دستکند همانند کندوان و میمند را به آیین مهرپرسدتی نسدبت داده اندد امدا هدیچ گونده تئدوری خدا          (. اگرچه برخی، 1385شده اند)شکاری نیری، 

سداده بدرای    معنوی و مذهبی در آنها یافت نشده است، در حالی که در هندوستان برخی مجموعه های دستکند در خدمت مذاهب بوده است و معابد بده صدورت غدار   

(. گفتده مدی شدود کده معمداری صدخره ای       5، 1391، سپس در اثر ت یید از فر  این آثار، معابد چوبی تکامل یافته است)حسدن پدور،   مراسس مذهبی جیوه گر شده

(. از دیگدر جنبده هدای آییندی کداربرد ایدن       1389هندوستان که در خدمت بودائیسس قرار داشته، تا اندازه ای تحت تاثیر معماری صخره ای ایران بوده است)شهبازی، 

تکند درحفدظ  ونه معماری در ایجاد فضاهای آرامگاهی است که با توجه به موقعیت قرارگیری آن در ارتفاعات و عد  دسترسی آسان، ن ش عمیکدردی معمداری دسد   گ

 (.  5، 1391آرامگاه ها از دسترس عابرین مشهود می باشد که البته دراین نمونه، موردی از استفاده آرامگاهی مشاهده نشد)حسن پور، 

 تعریف معماری صخره ای و ویژگی های آن  

را معمداری صدخره ای      هرگاه در صخره ای حفره ای ایجاد نماییس و به تدرید حفره را وسعت دهیس تا فضاهای مورد احتیاج، مثال خانه یا آرامگاهی ایجاد شود، آن

ی معمولی دارد. در معماری معمولی، به وسییه مصالح ساختمانی چدون آهد ،   (. معماری صخره ای تفاوت های بسیاری با معمار9، 1387می نامیس)اسدی و عباسی، 

مدی شدود           گچ، آجر وخشت، هیئت اصیی معماری را به وجود می آورند، در صورتی که در معماری صخره ای عکدس آن جریدان دارد، یعندی معمداری از فضدا شدروع       

 (.  6، 1388)گرجی مهیبانی و سنائی، 

(. این نوع مسکن در بیشتر موارد بده چندد قسدمت کده بده طدور       4، 1992ه ای دقی ا می توانند میابق با نیازهای ساکنان شکل گیرد)امگه، سکونتگاه های صخر

ر   اسدتفاده قدرا  متوالی در دامنه کوه کنده شده است، ت سیس می گردد. قسمت های جیویی به عنوان اتای خوا  و نشیمن و قسمت های ع بی بده عندوان آغدل مدورد     

(. عدالوه بدراین ت ریبدا هدیچ        69، 1374می گیرد. این نوع معماری سب  ساختمان سازی بسیار اقتصادی و جایگزین جالدب توجده زیسدت محییدی اسدت)ظاهری،      

سداختارهای صدخره ای    هزینه ای برای حفظ این ساختارها صرف نمی شود. این نوع سکونتگاه ها دارای رطوبت زیاد هستند که شاید بتدوان گفدت کده ویژگدی اکثدر     
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(. در معماری صخره ای عوامل کالبدی از بین عوامل کامال طبیعی انتخا  شده است و بین فر  کالبدی و رفتار انسان تیفیدق خاصدی بده وجدود     3، 1992است)امگه، 

 (.     1992،4آمده است ) امگه، 

 معماری صخره ای از نرر فضا و کالبد آن به دو نوع ت سیس می گردد 

و حتدی نمدای    اول   درون صخره های بزرگ آزاد و مجزا از یکدیگر فضاهای متعدد ایجاد گردیده که به ی  واحد مسکونی و یا واحدهای عمومی اختصدا  دارد، نوع 

ترکیده و معمداری صدخره ای      2کیهدر کاپادو 1خارجی این گونه صخره ها را می توان حجاری یا تزئین کرد و پنجره یا نورگیر در آنها تعبیه کرد. مانند معماری گورمه

 کندوان.

در ایدران معمداری        نوع دو    فضاهای متعددی که در داخل صخره کوهها و تپه ها ایجاد گردیده و نمی تدوان پنجدره و ندورگیر در آنهدا ایجداد کدرد. نمونده مهدس آن        

 (.9، 1388ای روستای میمند کرمان می باشد.) گرجی مهیبانی و سنائی، صخره

  ری صخره ای در دامنه کوه آتشفشانی سهندمعما

ن روسدتا، دژ،  آذربایجان از مناطق مهس ایران از نرر معماری صخره ای است، معماری صخره ای در این منی ه از تندوع و غندای بسدیاری برخدوردار اسدت و در آ     

صو  دامنه سهند از مناطق مهس ایران از نرر معماری صخره ای محسدو   معبد، مسکن و م ابر صخره ای وجود دارد. در همین راستا استان آذربایجان شرقی و به خ

هند بده عندوان   می گردد. به نحوی که طبیعت منی ه و قرارگیری در بستر کوه و به خصو  در بخش شمالی آن باعث گردیده بسیاری از روستاها از بدنه سدنگی سد  

ه مند شوند. عمده ویژگی های معماری صخره ای در روسدتاهای دامنده سدهند عبارتندد از   اینکده      مامن و مکان زندگی و همچنین برای تامین مصالح ساختمانی بهر

متر از سیح دریا واقع شده اند و این امر خود نشان دهنده استفاده بهینده   2500متر تا نزدی  به 1000ی روستاهای صخره ای دامنه سهند در ارتفاعی باالتر از عمده

ای مهار سرمای زمستان در اقییس سرد و کوهستانی سهند است به عالوه عمدده ایدن روسدتاهای صدخره ای دارای جاذبده هدای طبیعدی و        از شرای  طبیعی موجود بر

فهرسدت آثدار میدی    فرهنگی هستند که این امر باعث شده است یا به صورت مجموعه روستا همانند روستای کندوان و حییه ور و یا به صدورت تد  بندا، آثداری را در     

ی کنددوان،  ته باشند که عموما این آثار شامل   مساجد صخره ای و حما  های صخره ای می شوند. از مهمترین نمونه های معمداری صدخره ای در سدهند روسدتا    داش

صخره ای سدهند در  (. قابل ذکر هستند. ریخت شناسی معماری روستاهای 2و جدول5روستای حییه ور، چراغیل، مجارشین، عنصرود، کهنمو، آشستان و سور ) شکل 

 -رزمیندی دارندد  قالب دوگونه ی؛ روستاهای صخره ای بیرونی و روستاهای صخره ای زیرزمینی قابل ت سیس بندی هستند، که عمومدا سداختار پیکدانی بدا معمداری زی     

ز خانه های جدید بدا مصدالح صدنعتی بدر روی     روستای مجارشین، سور، آشستان، عنصرود، و چراغیل، در نیس قرن اخیر معماری صخره ای آنها به واسیه ساخت و سا

د بخشدی از روسدتاهای   معماری زیرزمینی با متروکه شدن و یا تریرکاربری هایی همچون تبدیل به انبار آذوقه و یا طوییه مواجه شده است. در روسدتاهای دیگدر مانند   

صخره ای مواجه هستیس. و تنها در روستای کندوان در عین حال که معمداری بدا   چراغیل و روستای حییه ور که این اتفای بروز نکرده و با غیرمسکونی شدن معماری 

سدو       مصالح جدید را پذیرفته با حفظ بسیاری از ویژگی های اصییش، هنوز بخش معماری صخره ای آن دارای بیشدترین حجدس و شداخص تدرین بخدش روسدتا مح      

 (.1392می شود. )رازانی و دیگران، 
 

 
 (.1392( طرح شماتی  قرارگیری معماری روستاهای صخره ای در دامنه کوه سهند )رازانی و دیگران، 5تصویر)
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 (.1392( مشخصات مهمترین روستاهای دارای معماری صخره ای در دامنه سهند )منبع   رازانی و دیگران  2جدول شماره )

 ثبت میی تاریخ ثبت دوره تاریخی ماخذ
کاربری معماری 

 صخره ای
 روستا محل قرارگیری ارتفاع از سیح دریا

)م یمی اسکویی، 

1390.) 
 اییخانی تا صفوی

1376 
 2111 غیر مسکونی

 بخش مرکزی 

 شهرستان اسکو
 حییه ور

 (.1389)بو  نیا، 
سده های میانه و 

 متاخر اسالمی

و 1مسجد شماره 

1385 2 
 1340 مسجد / انبار

دهستان قبیه داغی، 

 بخش حومه آذرشهر
 چراغیل

)م یمی اسکویی، 

1390.) 

قرون میانی و متاخر 

 اسالمی

خانه  1385مسجد

 های بوشالر
 2050 مسجد

 بخش مرکزی 

 شهرستان اسکو
 مجارشین

)م یمی اسکویی، 

1390.) 
 اواخر قاجار

 حما 
 1450 مسکونی

 بخش مرکزی 

 شهرستان اسکو
 کهنمو

)محمد زاده و 

 (.1391جوانروی، 
 دوره اسالمی

مجموعه دهکده 

صخره ای سور، 

1379 

 1900 مسکونی/انبار/طوییه

 بخش مرکزی 

دهستان بناجوی 

 شهرستان بنا 

 سور بنا 

 2300باالتر از  مسجد/انبار/ طوییه مسجد صخره ای دوره قاجار -
 بخش مرکزی 

 شهرستان اسکو
 عنصرود

 دوره اسالمی -

 

 2200باالتر از  انبار/ طوییه -  

 بخش مرکزی 

 شهرستان اسکو

 دهستان گنبر

 آشستان

 کندوان بخش مرکزی اسکو 2225 مسکونی 1376 دوره اسالمی )م یمی، همان(.

 

   کران یا کیران 

ران از کیمده اصدیل   در روستای کندوان و به طور کیی در بسیاری از روستاهای منی ه سهند آباد به طب ات الهار و ایگنمبریت، کیران یا کران گویند، اصیالح کد 

(. شکل گیدری کدران هدا بددین صدورت بدوده اسدت کده در         105، 1385زدن و بیرون ریختن و کندن هر شیئی آمده است )صبری و اسالمی، کراندن به معنی زخس 

بده صدورت   گذشته های دور، درون صخره های مخروطی شکل، بسته به نیازهای زیستی و تا آنجا که نوع سنگ هدا امکدان کنددن را مدی داده اسدت، کندده شدده و        

(. کدران هدا در   56، 1389(. ارتفاع کران ها تا پانزده متر و قیر آنها تا هشدت متدر اسدت )قبادیدان،     10، 1388ی در آمده اند)گرجی مهیبانی و سنائی، فضاهای زیست

مانندد هسدتند             روستاهای صخره ای با توجه به کاربری خوا  مورد نیاز شکل گرفته و توسعه یافته اند. کدران هدا بده شدکل جفتدی، تکدی، مخروطدی شدکل و دوک         

(. به طور کیی روستای کندوان از مرکز به سمت شری و از آنجا به سمت ارتفاعات غربی توسعه یافته که بهره وری و شرای  مسداعد  33، 1378)امیرخانی و همکاران، 

نور و گرمدای آفتدا ( از دالیدل ایدن گونده توسدعه بدوده اسدت         در کران های قسمت شرقی)با ساختاری سالس تر و بیندتر( و نیز استفاده بیشتری از انرژی خورشیدی)

 (. 138، 1387)اکبری و بمانیان، 

اتای به خود اختصدا  داده اندد. طبدق بررسدی هدای صدورت گرفتده بده دلیدل کمبدود                 2%( مساکن 8/33%( و )45اتای ) 1در روستای کندوان، بیشتر مساکن 

است. از سوی دیگر طبق ضواب ، برای جیوگیری از شکستن صخره ها ضخامت دیوارها بایدد قیدور باشدد کده باعدث       صخره های طبیعی امکان گسترش خانه ها کمتر

 دات زیداد باشدند از    شود، نتوان خانه ها را بیش از اندازه گسترش داد. شکل گیری اف ی خانه ها به دلیل نبود صخره های طبیعی است. به طوری کده اگدر تعدداد طب   

ای کاسته می شود. شکل گیری بناها بدین صورت همگی تحت تاثیر عوامل جررافیدایی اسدت. سداکنان روسدتای کنددوان در  خانده هدا را بده            م اومت بنای صخره 

وری کده در   ت اسدت. بده طد   گونه ای قرار داده اند که امکان ورود حیوانات وحشی و نیز دشمنان احتمالی به داخل خانه ها وجود ندارد که این امر خود متاثر از امنی

 ها و پنجره ها را کمی داخیی تر نصب می کنند.
 

 
 . منبع   رازانی و دیگران1384( تخریب یکی از کران های چند طب ه در روستای کندوان و ویرانی آن در سال 6عکس )
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 ایجاد کران ها 

ن های طبیعی و مناظر اطراف، جهانی از زیبایی آفریده است. که در اثر فعل و انفعاالت آتشفشدانی کدوه هدای    معماری صخره ای روستای کندوان در رابیه با کرا

تایی، جفتدی، تکدی،   سهند منرره ای در یکی از خوش آ  و هواترین ن اب ایران ایجاد شده است که بیشتر به نرر خوا  و خیال می آید. ده ها کران جوراجدور، چندد  

مانند یکی از بهترین های مناظر طبیعی سرزمین ایران را مجسس ساخته است. از دهانه های آتشفشان سهند و دیگر کوه های آتشفشانی طدی  مخروطی شکل و دوک 

    بدا   1نگ تدر هزاران سال مواد مذا  بیرون می جوشیده است. این گدازه ها در طی قدرون متمدادی روی هدس انباشدته و بده تددرید بدر روی آن هدا پوسدته ای از سد          

رفته و به فدر  کدران   م اومت های مختیر ایجاد گردیده است. توده ها و گدازه های مذا  آتشفشانی به وسییه باد و بوران و برف در طی هزاران سال متمادی شکل گ

بیشتر به معجزه طبیعدت شدباهت دارد   آمده است. و به تدرید قسمت های کمتر سخت کران ها ریخته و قسمت های سخت تر باقی مانده و و ضعیت کنونی را که  در

در صدورتی کده در شدری و    ایجاد نموده است. باد و باران مفرب به خصو  در کران های ناحیه ورودی روستا بیشتر موثر بوده و صدمه زیادی به آنها وارد آورده است. 

 (.1354ت)همایون، غالمعیی، انتهای روستا به خاطر وجود تپه های مرتفع کران ها بیندتر و سالس تر باقی مانده اس

 فلسفه سکونت در کندوان

فیسفه دفداع را  در مورد روستای میمند کوشش کردیس که معت دات به وجود آورندگان مجموعه مسکونی میمند را بر اساس اندیشه فیسفه مهرپرستی قرار داده و 

نه نرریه خا  معنوی و مذهبی نمی تواند وجود داشدته باشدد. در مجموعده میمندد     ولی در مجموعه کندوان هیچگو 2نیز یکی از عیل به وجود آمدن مجموعه بدانیس

ردر نمایدد و   طبیعت خاصی وجود نداشت اگرچه شکل دره و تپه تا اندازه ای هندسی بود ولی طبیعت چندان چشمگیر و خاری العاده ای دیده نمی شدد کده جیدب ن   

 (.  1354، سبب به وجود آمدن شکل ساختمانی گردد)همایون، غالمعیی

کنددوان شدکل   در میمند می توان گفت بیشتر نیروی ایمان مذهبی سبب کار خالی در صخره ها گردیده و آن مجموعه عریس را به وجدود آورده در صدورتی کده در    

از زنددگی خدود در جسدتجوی     خاری العاده و چشمگیر و خا  طبیعت است که انسان را به سوی خود کشید به خصو  انسانی را که سرگردان گشته و بدرای دفداع  

 پناهگاه امنی است.

ن داب خدوش    در کندوان تمرکز صرفا بخاطر طبیعت، یعنی کران ها ایجاد شده است که خود به خود جنبه های دفاعی دارد. مسئیه هجو  چادر نشینان شری بده 

رد  روستاهای اطراف و به خصو  حییه ور از موقعیت طبیعی کدران هدا   آ  و هوای ایران بر کسی پوشیده نیست. در این مورد احتماال حمیه مروالن سبب شد که م

کنددوان محدتمال در ابتددا    استفاده نموده و خانه و ماوای خود را در دل توده های سنگ به وجود آورند تا در پناه آن بتوانند در آرامش زندگی کنندد. اکثریدت اهدالی    

ی غر  آن واقع است. البته شاید اهالی حییه ور در قرن هفتس هجری م ارن با حمیه مرول از حییه ور عزیمدت  ساکن روستای حییه ور بودند که به مسافت دوکییومتر

 نمددوده و در دشددت کوچدد  م ابددل کندددوان کدده مشددرف بدده دره اسددت سددکنی گزیددده انددد. ایددن دشددت کوچدد  ابتدددا یددیالی سدداکنین دهددات اطددراف بددود.        

ه این واقعیت را نشان می دهد که این محل تا زمان اییخانان نیز مسکونی بوده است. پس از اینکه مرد ، بده تددرید   بررسی سفال هائی که از این دشت گرد آورده شد

از  را در تابسدتان و زمسدتان نیدز    درون کران ها را خالی کرده و در آنها جایگزین شدند خود را نه تنها از نرر م ابیه با بیگانگان در امان دیدند بیکه سکونت در کران ها

 نرر م ابیه با سرما و گرما کامال میبوع یافتند.

   مقایسه کندوان و گورمه

نکدات مشدابه    این  که موقعیت و مشخصات گورمه نیز از نررتان گذشت، م ایسه کوتاهی بین گورمه و کندوان به عمل می آوریس. بین مجموعه کندوان و گورمه

ین زمینه وجود دارد که در این قسمت به طور خالصه به تجزیه و تحییل آن می پردازیس. به طور کیدی کنددوان در   زیادی به چشس می خورد و البته تناقضاتی نیز در ا

بده هدس بسدته     ی  منی ه کوهستانی قرارگرفته است. در حالی که گورمه در وس  ی  دشت بزرگ، سر از زمین برآورده است. عوامل تشکیل دهندده کنددوان کدامال    

چند واحد، با همدیگر تشکیل ی  واحد بزرگتر را داده اند در حالی که در گورمه، مخروب هدا اغیدب تد  تد  و از هدس جددا افتداده اندد و در         شده اند و حتی گاهی 

ی از واحددها قسمتی از گورمه که ی  قسمت از ی  کوه بزرگ را حجاری کرده اند، واحدهای مسکونی زیادی از آن حاصل شده است. و این یکپدارچگی ف د  از لحد   

 (.8و7مسکونی تامین شده است نه از جهت مخروب ها)تصاویر

       
 7تصویر
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 نشان داده می شود. 7مخروطی که پالن در تصویر  9تصویر                .155؛   1353ات و قیعات عمودی از ی  مخروب در گورمه   مجتهدزاده پالن طب  8شکل 
 

آسان مدی کندد. ظداهرا    شاید فر  کالبدی گورمه یکی از دالییی باشد که آن جا زندگی را آسان می کند. بدیهی است که فضاهای باز و گشاد و مسیح، روال زندگی را 

یدرد و بده هرحدال    در کندوان برای انجا  اعمال معمولی زندگی انرژی بیشتری صرف می گردد. شکل کالبدی محی  به آسانی در دسترس و مورد استفاده قرار نمی گ

ان وجود دارد، مثل شیب های تند و گسل ها سدیوح  ظاهرا زندگی در کندوان سخت تر از زندگی در گورمه به نرر می رسد. از نرر کل مجموعه، عوامیی که در کندو

 خدورد.  صاف جیوی بعضی مجموعه های محیه ای و یکپارچه ای عوامل متشکیه که در عین متضاد بودن زیبایی خا  به آن مدی بخشدد، در گورمده بده چشدس نمدی      

پرسپکتیوهای زیبایی که از هرگوشه آن به نردر مدی آیدد، عدوامیی     از سوی دیگر در گورمه نیز یکپارچگی بصری شکل ها و هس آهنگی طبیعی و کشیدگی محوطه و 

 (.  158،   1353هستند که در کندوان وجود ندارد) مجتهد زاده، 

ه مهدس  ایجاد کرد و نموند نوع دو   فضاهای متعددی که در داخل صخره ها و تپه ها ایجاد گردیده، فاقد نمای خارجی می باشند و پنجره و نورگیری نمی توان در آنها 

 (.383، 1387()شاطریان، 9آن در ایران معماری صخره ای روستای میمند کرمان می باشد)تصویر

 نتیجه گیری
دل صخره های کندوان به وجود آمده اسدت. وجدود   روستای صخره ای کندوان با معماری خا  و بی نریری که حاصل تالش مردمان سخت کوش می باشد در 

و هدوای سدرد و   طبیعت زیبا به همراه آ  و هوای دلنشین این روستا و معماری خا  آن را تبدیل به معماری پایداری صخره ای کدرده اسدت کده مدی تواندد در آ       

تکند آذربایجان با قدمت زیادش نشان دهنده هویت معماری او می باشد کده در  کوهستانی آذربایجان تعادل دما را در درون فضاهای معماری برقرار سازد. معماری دس

گویدد کده ایدن    دل صخره ها به وجود آمده است. وجود کران ها در معماری صخره ای و دستکند که نوعی خا  معماری را تداعی می کند به وضوح به بینندده مدی   

. وجود آتشفشان سهند قیعا در به وجود آمدن کدران هدا روسدتای کنددوان دخیدل اسدت امدا ایجداد         معماری خا  از قدمت و هویت معماری خاصی برخوردار است

رای مردمدان  فضاهای معماری در درون صخره های سفت و سخت برای زندگی نشان می دهد که معمار طبیعت یعنی خداوند بهترین معماری را در درون صخره ها بد 

معماری صخره ای که در کندوان واقع است هر ساله چندین هزار گردشگر داخیی و خارجی و همچندین مح  دان و باسدتان    روزگار آن زمان به وجود آورده است. این 

صدخره ای پایدداری    شناسان را گرد خود می آورد تا رمز و راز هستی معماری دستکند و صخره ای آذربایجان را کشر و شکوفا نمایند و با مدرور زمدان ایدن معمداری    
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