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 چکیده

 

 .است معماري است که در معماري شرق باستان شکل گرفته هاي شاخصه تاالر از پيرامون هاي اتاق و تاالر ستون دار از استفاده

ق.م( محوطه 0011-0011تاالر ستون دار به معناي عام آن در ایران براي اولين در بناي هاي سوخته ي دوره ي پنجم حسنلو)

عدها وقتی اورارتوها بر این محوطه غلبه کردند، اي که در جنوب دریاچه ي اروميه و در دشت سلدوز قرار گرفته است،ایجاد شد.ب

در معماري خود از این سبک استفاده کردند و تاالر هاي ستون دار بی نظير خود را ایجاد کردند.شناخت تاالر هاي ستون دار 

گ هاي همجوار از اورارتویيان،ویژگی هاي این تاالر ها و نقش فرهنگ اورارتویی در گسترش این فرهنگ و تاثير آن بر سایر فرهن

مهمترین پرسش هاي این پژوهش می باشد.مهمترین هدف این پژوهش معرفی تاالر هاي ستون دار اورارتویيان و ارائه ویژگی 

 هاي این نوع معماري می باشد.

ري بيت نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که  ترکيب سالن ستون دار در معماري اورارتيان و ایوان ستون دار از معما

هيالنی  باعث ایجاد الگوي کهن  آپادانا شد.در این پژوهش سعی شد به بررسی تاالرهاي ستون دار و بحث کاربري آنها در حوزه 

 ي فرهنگی اورارتو در هزاره  اول قبل از ميالد پرداخته شود.
 

 تاالر ستون دار ، اورارتو،بسطام،آلتين تپه،آرین برد، آرماویر بلور واژگان کليدي:
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 مقدمه :

معماري هر ملتی انعکاسی از اندیشه ، ارزش هاي اخالقی ، اقتصادي  و روحيات آن می باشد. همچنين شرایط اقليمی و 

جغرافيایی نيز در شکل گيري معماري نقش تعيين کننده دارد. معماري نيز همچون بسياري دیگر از مظاهر فرهنگی آن در طول 

 مقتدر دولتی برخورداربوده است. دولت اورارتو نيز از این قاعده مستثنی نبوده است. اورارتو تاریخ حيات خود از تداوم کم نظيري

 غلبه آنها بر گاه جنگها در و بود آشور سرسخت رقيب و دشمن دولت این. برافراشت قد آشور برابر در پ.م نهم سدۀ از که بود

 را اروميه، دریاچۀ جنوب در ماننا، سرزمين مانند آشور تابعيت و نفوذ تحت سرزمينهاي توانست قدرت اوج در اورارتو دولت. ميکرد

 از اورارتو سرزمين که ميدهد نشان زمينه این در تاریخی پژوهشهاي و باستانی ( آثار61: 0731) آورزمانی..درآورد تصرف به نيز

 و ارتباط در و مجاور سرزمينهاي و خود ميان فرهنگی و قومی روابط با مرکب سرزمينی دینی باورهاي و فرهنگی و قومی نظر

 ارمنستان جغرافيایی حيطۀ همان تقریباً اورارتو، (سرزمين07:6:71پيوتروفسکی.(.است بوده سرزمينها این با متقابل تبادل

تمدن ایجاد تاالر هاي ستون دار در عصر آهن ، باعث شد تا .ميشود نيز شامل  را کنونی ترکيۀ در وان دریاچه ناحيۀ و امروزي

اورارتو نيز از این ابداع بی بهره نماند و تاالر هاي ستون دار با شکوهی ایجاد کنند.از این رو در این مقاله سعی خواهد شد به 

 معرفی این تاالر هاي ستون دار در هزاره ي اول قبل از ميالد پرداخته شود و به

 

بوده است ؟ کاربري این تاالرهاي ستون دار به چگونه بوده  سواالتی نظير تکنيک ساخت این تاالر هاي ستون دار به چه گونه

 است؟ و تاثير و تاثر تاالر هاي ستون دار به مناطق همجوار ، هم عصر چگونه بوده است؟پاسخ داده شود.

 تاالر ستون دار آلتین تپه

 (ERZURUM-SIVAS) سيواس –و در کنار جاده ارزروم  (ERZENCAN ) کيلومتري شهرستان ارزین جان 01آلتين تپه ، در 

و با اشتراک  ( Tahsin Özgüç) آلتين تپه به سرپرستی پروفسور تحسين اوزگوچ .و در یک دشت حاصلخيز واقع شده است.

اولين استقرارهاي این منطقه مربوط به عصر مفرغ است  .موسسه تاریخ و سازمان ميراث فرهنگی مورد کاوش قرار گرفته است

. این  (Özgüç.16911291) ولی درخشانترین دوره آن مربوط به دوره اورارتو  است.سالن  ستون دار مربوط به دوره اورارتو است

به شمار می رود  Iطبقه معبد که از یافته هاي مهم  ( .1)تصویرشمارهتاالر ستون دار در طبقه ي دوم این محل کشف گردیده است

متر  می باشد .بلندترین نقطه ي  ::*00.71، بخشی از این تاالر بر روي بناهاي فوق احداث گردیده است و ابعاد آن از داخل 

تپه را که معبد نيز در آن ساخته شده براي ساختمان تاالر ستون دار  انتخاب کرده اند .سقف تاالر را سه ردیف ستون شش تایی 

 . ((Çilingiroğlu.1616161 متر حمل می کرد 0.0تون هاي سنگی به قطر با پاس

 
 

 

 
 
 

 

 

                                                                                                                                   تاالر ستون دار آلتین تپه -1تصویرشماره
(Karamanoğlu, 9002, 853) 
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ارتفاع تيرک هاي سالن خيلی زیاد بود و تيرک هاي چوبی به حد کافی صخيم بودند.به همين دليل سقف سالن توسط تيرک 

نور سالن از طریق پنجره هایی که در باالي دیوار ایجاد شده اند و یا از  (Özgüç.1699111) .هاي خشتی حمایت می شده است

در داخل بنا، یکسري موتيف  و فيگور تصویر شده اند که عبارتند از :  .قف تامين شده استطریق دریچه هاي ایجاد شده در س

( ، 0ترکيبی از بوته و گل و نقوش هندسی است.در اطراف درخت مقدس حيوانات بالدار و یا اسفکنس هاي بالدار )تصویرشماره

می دهند. نقاشی هاي دیواري متفاوت بوده اند و به حيوانات مقدس و مجادله ي حيوانات و حيوانات مختلف را در صحنه نشان 

 دیوار ، نقاشی ها در یک راستا هستند. :همين دليل در هر 

 
 

 
 
 

 

 

 

     نقاشی دیواری های تاالر ستون دار آلتین تپه -2تصویر شماره                                                      

                                             (Dgirmencioglu.9028290192)                                      

                                                                                                                                     

                  

اورارتو ها این صحنه ها را بعدها در تاالر ستون دار آرین برد ، مجددا به کار می برند.بعدها که هخامنشيان بر آلتين تپه تصرف 

 پيدا می کنند با این سبک معماري آشنا شده و با کمی خالقيت آپاداناي معروف خود را ایجاد می کنند.

 بسطام
 

کيلومتري شمال شهرستان  0:مهمترین محوطه هاي اورارتویی در استان آذربایجان غربی در حدود بسطام یکی از بزرگترین و 

کيلومتري جنوب شرقی شهرستان ماکو قرارگرفته است.دژ بسطام که از بزرگترین دژ هاي اورارتویی می باشد در  60خوي  و 

وه هاي  حاشيه ي جنوبی دشت واقع شده جوار روستاي بسطام در حاشيه ي دشت قره ضياالدین و بر روي یکی از ک

  (W. Kleiss)ولفرام کالیس ميالدي یک تيم باستانشناسی به سرپرستی پروفسور 0111در سال . (Kliess.16111226-313)است

سال مورد  1و به مدت 0136را تا سال  دژ این آمریکا و برخی کشورها، ایران ،ایتاليا، باستانشناسانی از کشورهاي آلمان،و مرکب از 

. تاالرهاي ستون دار این قلعه در کنار دروازه هاي شمالی و جنوبی قرار گرفته اند. در تاالر  ستون دار دروازه ي کاوش قرار دادند

جنوبی که طرح آن ذوزنقه اي شکل است ، دو ردیف ستون چهارگوش سنگی که گویا تيرهاي چوبی بر روي آن قرار می گرفته در 

ستون این سقف این تاالر را نگه می داشته  00ستون داشته روي هم  6تایی و دیگري  3ی شود .یک ردیف کف تاالر مشاهده م

(. 7تایی ساخته شده است)تصویر شماره 3ستون در دو ردیف  :0متر و داراي  01*01.0است. تاالر ستون دروازه ي شمالی به ابعاد 

ه ستون ها به جاي مانده است.که نشان می دهد ستون ها از جنس چوب روي بعضی از پایه ستون ها ، بقایایی از چوب ذغال شد

بوده اند و در شرق این تاالر ، مجموعه اتاق هایی وجود دارد که یکی از آنها به عنوان انبار مورد استفاده بوده است.بقيه قسمت هاي 

نشانه اي از مورد استفاده این تاالر باشد ، به دست متاسفانه اشيایی که حاوي ( .kroll.1611163)جانبی تاالر هنوز حفاري نشده اند

نيامده است .با در نظر گرفتن جنبه هاي دفاعی می توان تاالر ستون دار را اقامتگاه قراوالن دروازه دانست زیرا که با فضاي سه گوشه 

 (.Kleiss.16111131 )                   که احتماال اقامتگاه دربان بوده است ، ارتباط داشته است
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 تاالر ستون دار بسطام -3تصویر شماره

 (89: 1331)کالیس.

 آرین برد
 

برد در حوالی شهر ایروان قرار دارد.قلعه ي  –محوطه ي باستانی مورد بحث در دره ي آرارات بر باالي تپه ي بزرگی به نام آرین 

به  0100اورارتویی اربونی بر روي تپه اي به نام آرین برد در حوالی شرق ایروان قرار دارد. کاوش ها در این سازه از سال 

يالد( در قبل از م :31تا  361، کتيبه هاي بناي متعلق به آرگيشتی یکم ) 0106سرپرستی هووانسيان آغاز شد.طی کاوش هاي 

اربونی پيدا شد. در تمامی انتشارات سازه یک دژ خوانده شده است که بخشی از یک شهرک  –مورد بنيان شهر ایریپونی 

در آرین برد  0100-01اورارتویی بوده است اما در آن سه بنا نيز از دوره ي هخامنشی وجود دارد.درطی کاوش هایی که در سال 

ستون چوبی روي آن قرار گرفته بودند و یک سري اتاق که  71پایه ستون سنگی که  71با  صورت گرفت ، یک سالن  ستون دار

 ( .:تشکيل یک مجموعه را می داد ، یافت شد )تصویر شماره

 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                        تاالر ستون دار اربونی -4تصویر شماره 

(Ter-Martirossov.2111:101) 

ستون  06قبل از ميالد ،  0ست که در قرن ستون اصلی مربوط به معبد خداي خالدي اورارتو ها ا 00در زمين این تاالر ستون دار 

سالن به منزله ي یک نمونه مقدم آپاداناي پاسارگاد و تخت جمشيد . (Ter-Martirossov, 2111: 151)به آن اضافه شده است 

بر روي  می باشد.اتاق هاي قصور اورارتویی با نقوش دیواري رنگين و گرانبهایی تزیين یافته بود. دیوارها به صورت هاشور درشت

یکدیگر نقاشی شده ، خطوط درشتی این هاشورها را از هم جدا می کند و در هاشور هاي جدا شده ، صفحه هاي شکار و تصاویر 

(. این صحنه ها بر روي یک نقاشی دیواري که توسط 0افسانه اي و انسانی و تزیينات گياهی نشان داده شده است)تصویر شماره
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است، نشان داده شده است.همچنين هنر نقوش برجسته سازي اورارتویی به خصوص قابل تعمق  تحسين اوزگوچ بازسازي گردیده

 .(713:  07:6است)کالیس.
 

 
 
 
 
 

                                                                                                         دیواری های تاالر ستون دار اربونی نقاشی -0تصویر شماره

(Oganesian, 1813:31) 

پایه ستون ها را که در این تاالر یافت شده می توان به دو قسمت تقسيم کرد.گروه اول شامل پایه هایی است که از گونه ي 

ز سنگ بازالت ساخته شده اند و قسمت زیرین آنها دست نخورده باقی مانده است.این قسمت در زمين و اورارتویی هستند و ا

سانتيمتر باالي خاک قرار می گرفت.گروه دوم شامل پایه هاي مخروطی شکل از توفا  1:قسمت استوانه اي آن به بلندي 

 ویی تاریخ گذاري شود.است.سعی شد تا احداث این تاالر ستون دار به اواخر دوره ي اورارت

 آرماویربلور

دارد. در زمان اورارتویی ها  مجموعه بناهاي آرماویر بر باالي تپه ي طبيعی مرتفعی که در قسمت مرکزي دره ي آرارات قرار 

تا  (، تيراتسيان)0130تحت سرپرستی آراکليان)تا سال  :011آرماویر ، ارگی با بناهاي کاوش ها در محوطه ي آرماویر از سال 

( انجام شد.طی این کاوش ها مجموعه هاي معماري  از دوره هاي اورارتویی شناسایی گردید. در سمت غرب قلعه ي 0110سال 

آرماویر بلور ، یک سري سازه ي مربوط به دوره هخامنشی به دست آمدند. در بين این سازه ها که در قسمت غرب قلعه هستند 

 (.1ه شده است)تصویر شماره ستون شناخت 00یک سالن  ستون دار با 
 
 
 
 

                                                                                             

                         تاالر ستون دار آرماویر بلور -6تصویر شماره                                                                                       

                                                (Dgirmencioglu.90292282)             

 

 

البته باید عنوان کرد که پایه ستون ها ي به دست آمده این را ثابت کردند که اولين تاالر ستون دار در این مکان توسط اورارتویی 

بنا شده بوده است و در الیه هاي بعدي هخامنشی ها ، تاالر ستون دار خود را بر روي این سازه ها و شاید براي خداي خالدي 

 (Ter-Martirossov.61111102) ایجاد کرده اند.
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 نتیجه گیری

 تاالر ستون دار یکی از نو آوري ها در معماري در عصر آهن می باشد.اولين تاالر ستون دار در بغاز کوي )هاتوشا ( مشاهده شده

است که مربوط به عصر هيتيت ها می باشد .تاالر ستون دار در ایران براي اولين بار در حسنلو شکل می گيرد و سپس به صورت 

در معماري اورارتو با توجه به کاوش هاي باستان شناسی که در  نوادار به زیویه ، بابا جان ، نوشيجان و گودین تپه انتقال داده شد.

ه است ، بناهاي شاخصی به دست آمده است که از ميان آنها می توان به تاالر هاي ستون دار اشاره نمود ، قلمرو آنها انجام یافت

 قبل از ميالد تجاوز نمی کند. 6بيشتر از قرن  این تاالرهاي ستون دارقدمت هيچ یک از

بر اساس ي تاالر ستون دار می باشد.نکته اي که حائز اهميت است تاثير پذیري مستقيم اورارتو یيان  از حسنلو در ساخت معمار

قبل از ميالد بوده و آن هم به طور  301و  611کاوش هاي باستان شناسی از مناطق فوق به دست آمده است مربوط به بعد از 

یگر ی ها وارد آمده ، دگی ها می باشد و با توجه به تخریباتی که به بيوک قلعه و بغازکوي توسط فریگقطع به یقين مربوط به فری

تاالر ستون دار از زمان امپراتوري هيتيت ها در بيوک قلعه به جاي نمانده است که تا اوراتوها با تاثير از آن بتوانند دست به ایجاد 

 تاالر ستون دار بزنند.از طرفی قدمت هيچ یک از تاالرهاي ستون دار اورارتوها بيشتر از قرن هشتم قبل از ميالد نمی باشد.

تاالرهاي ستون دار اورارتوها را باید به جاي آسياي صغير در شمالغربی ایران به ویژه در معماري مانا ها جستجو  بنابراین ریشه ي

 .(Akurgal.122:1602) کرد

در حقيقت اورارتویيان ، با تاثير پذیري از تاالر هاي ستون دار حسنلو ، تاالر هاي ستون دار آلتين تپه ، آرماویر بلور ، آرین برد و 

همه ي این بناها از یک محوطه چهارگوش تشکيل شده اند که سقف آنها توسط ستون ها نگه داري می  بسطام را ایجاد کردند

شده است ، جنس ساختمان ها از خشت خام بوده است.پایه ستون ها از جنس سنگ و خود ستون ها از جنس چوب می بوده 

و آرماویر بلور کاربرد مذهبی داشته اند ولی کاربرد تاالر ستون دار بسطام به طور .هر سه تاالر ستون دار آلتين تپه و آرین برد اند

کامل مشخص نشده است.بعد ها با حمله ي هخامنشيان به آلتين تپه ، با معماري تاالر ستون دار آشنایی پيدا کردند و مجددا 

االر ستون دار آلتين تپه را می توان سفيران نمونه معماري تاالر ستون دار از اورارتو وارد  معماري هخامنشی شد.در حقيقت ت

آغازین آپاداناهاي هخامنشی معرفی کرد.به هرحال ریشه ي آپاداناهاي پاسارگاد و تخت جمشيد را از لحاظ شيوه ي معماري غير 

رکيب سالن از معماري اورارتو در جاهاي دیگر نباید جستجو کرد.نوآوري جدیدي که در دوره ي هخامنشيان صورت گرفت ت

 ستون دار  اورارتویيان با ایوان ستون دار )مشخصه ي معماري بيت هيالنی ( باعث به وجود آمدن ، معماري آپادانا شد.
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