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 رانیتهران، ا ،یواحد تهران مرکز ،یآزاد اسالم دانشگاه ،یو شهرساز یمعمار ةدانشکد یگروه معمار اریدانش -زاده سلطان نیحس
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 چكیده

استقراردرچنینارتباطیبینشرقوغربقراردارد.سكونتویكیازنقاطمهملحاظجغرافیایی،دربه،ایران

مختلفاقوامیدرپیپحمالتهمواره،،موقعیتی داشتهاست. همراه اتخاذشهیهمنیسرزمنیاساکنانرا به

اندکردهاقداممختلفداتیتهدامواجبرابردریآورتابیبراالزمیریتداب ایران. وهاهسكونتگازمینمردم

متعارفیهاهسكونتگاایرهاکنارشهایریمواقع،زشتریب،دارندیمخفتیماهمعموالًکه،راینیرزمیزیرهاشه

وداتینقشتهدیپژوهشبررسنیایاجراببرند.هدفازپناههاآنداخلبهخطرمواقعدرتاکردندیمجادیا

چگونگییایجغرافتیموقع استرانیادرینیرزمیزیشهرهایریگشكلیدر کهاستنیاقیتحقپرسش.

ازاست؟بودهچهرانیادرینیرزمیزیهاسكونتگاهیریگشكلیچگونگدریدفاعاقداماتوایجغرافنقش

لیتحلویبنددستهیبرایقیتطبویاسهیمقالیوتحلهیوروشتجز،یشیمایپ،یلیتحل-یفیتوصقیتحقروش

نتاهاداده است. شده بررسیدانیمقاتیتحقجیاستفاده وییایجغرافتیموقعدهدیمنشانیاسنادیهایو

نیبارزدرایهانمونهازیكی.هاستسكونتگاهنیاازیاریبسیریگشكلعواملنیترمهمازیدفاعیهاالزام

واقعیطیمحدر«وینكویدر»همانندینیرزمیزشهرنیاست.الیاردبریناطرافدرگلستانینیرزمیزموردشهر

ییباروستاهایمتفاوتتیآنقرارداردوماهرامونیپیاهصخرینیرزمیزیروستاایسكونتگاهنیاستکهچند

.اندصیقابلتشخکینزداریبسةازفاصلفقطوکندواندارندومندیمثلم
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مقدمه
 کشور در ینیرزمیز یمهندس یوسازها ساخت ریهمراه سا دسترس رقابلیغ و پنهان یها صخره دل در سکونتگاه جادیا

 :1392 ،ی)هاشم اند دهینام «نیزم اعماق در تمدن درخشش»آن را  یکه برخ است دهیچیپ و متنوع یقدر به رانیا

 رانیلقب گرفته است. ا «تمدن راهچهار»است که  یا گونه به رانیا نیسرزم خاص ییایجغراف تیعموق ،نیهمچن(. سرآغاز

تا امروز حکم رابط  شیخو خیاز آغاز تار ،بدهد دستآنکه اصالت خود را از   یکهن، ب یایو در قلب دن ها تمدن راهدر چهار

 که است یغرب جنوب یایآس در گسترده ینیسرزم رانیا(. 66 :1349 شرق و غرب را داشته است )گروسه، ةونددهندیو پ

 یگذرگاه و تمدن راهرا به چهار رانیا ژهیو گاهیجا نیا. کند یرا به هم متصل م قایو افر ،اروپا ا،یآس ةقار سه یپل همانند

 خیتار طول در همواره نیسرزم نیا(. 7 :1392 ،ی)هاشم است کرده لیتبد گریکدی به جهان غرب و شرق یدسترس یبرا

 یوسفی) بوده است یشیالج سوق و کیاستراتژ تیاز موقع ثرأمتبا ملل مختلف جهان داشته که عمدتاً  یا گسترده ارتباطات

 ةدر پهن ینیرزمیز یو شهرها یا صخره یمعمار وجوه ةگستر دهد یم(. مطالعات نشان 23 :1390 ،فر یو محمد یباریجو

 فضاها نوع این ایجاد دلیل ترین (. مهم95 :1986 ،)بال ستین متعارف یسازو شهر یکمتر از معمار رانیا یایجغراف

برپایی دژ در زیرزمین به چندین جا در  بندهشناست. در  بوده یمنیاهر دشمنان و کشنده سرمای از خود ساکنان حفاظت

ساکنان آن از آسیب عوامل نابودکننده در امان  فقط دیدگان دیوان اشاره شده است که از میان مردم زمین و به دور از

که تابستان و  (. در جایی دیگر آمده: ورجمکرد را جمشید در زیرزمین و به نهفتگی ساخت219: 1368)بهزادی،  مانند می

 کند محل ورجمکرد را در زیر کوه چمگان ذکر می 1بُندَهِشن ،(. همچنین138 :1380دادگی، نگردد ) رهیزمستان بر او چ

 نیز بدان پرداخته و در چندین جا از ورجمکرد سخن به میان آورده است نامه جاماسبموضوعی که  ؛(128 :1380، دادگی)

ای و فضاهای زیرزمینی در برخی از ادوار تاریخی  بشر از نظر تاریخ فرهنگ خود به معماری صخره (.80: 1903 )مدی،

، اهورامزدا به دادیونددر  (.107: 1381 ،)حاتم است ناپذیرا نیز انکاره مدیون است و اهمیت دفاعی این گونه مجموعه

خواهد برای مقابله با زمستان کشنده دژ  از او میو جمشید در خصوص آمدن زمستانی سخت و نابودکننده هشدار داده 

 لیدل به(. 432: 1356 )پورداود،برند  د تا جان سالم به درنها و موجودات زنده بدان پناه بر زیرزمینی بسازد تا انسان

 در ونیهما یعل غالم ةگذشت مطالعات از ریغ تاکنون کشورمان در ینیرزمیز یها پناهگاه و شهرها یمطالعات روند نوپابودن

 کیستماتیس اتقیتحق( 155: 1365 ون،ی)هما کندوان و( 121: 1351 ون،ی)هما مندیم یا صخره یها دهکده خصوص

. شود ینم مشاهده شدهدر آثار منتشر یچندان اتیئجز و جامع یها هنقش ،جهیدرنت. است نگرفته انجام نهیزم نیدر ا یچندان

 تند، یها بیش و پرتگاه ها، یناهموار ،یتنفس یهوا و نور کمبود ،یدسترس مشکالت لیدل به ،ها مکان نیا در یبردار نقشه

 زاده، ی)لطف غارهاست در یبردار نقشه همانند و است نیزم یدر رو یبردار نقشه کار از تر و ... سخت ،رهایمس یتنگ

کشور  ،هیترک در که یصورت در است؛ شده شروع ینیرزمیز یرهاشه بارةدر یمطالعات در کشور ما اخیراً .(7: 1394

ها شهر  وقفه جریان دارد و ده هاست که بی در کاپادوکیه سال 2وینکویدرچون  ینیرزمیزشهر  یمطالعه بر رو ه،یهمسا

یافته در آناتولی در این  تجارب انجام(. 38-16 :2008 )اوکویوجو، ه استشدبرداری  زیرزمینی در این ناحیه پژوهش و بهره

و  یا هصخر یفضا ةگون لحاظ به یچند یها دهد شباهت تواند الگوی مناسبی برای ما باشد. تحقیقات نشان می می زمینه

وجود دارد  3هیکاپادوک و رانیا در مطالعهمورد ةیناح نیب یشناس نیزم و  ،یمیقلا ،ییایجغراف خاص یها ندر مکا یاستقرار

موارد خاصی مشابه برای نخستین بار  ةضمن مطالع ،پژوهش حاضردر تر است.  ها نزدیک و در مالحظات دفاعی شباهت
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فضاها و  ةو همراه با طرح و نقش شود مطالعههایی از شهر زیرزمینی  در کنار مطالعات پیمایشی محیطی بخش شدهسعی 

 یها سکونتگاه از مورد سه ،یدانیم یها یبررس انی. در جرشود یمستندساز و روشنآن  یدفاع عمدتاً یعملکردها

 ینیرزمیز شهرپژوهش،  ةیفرض طبق. شد یو بررس مطالعه زین گلستان ینیرزمیز شهر مجاور ییایجغراف ةمنطق یا صخره

 یا هاز شهر اسطور یواقع یا نمونه آن مانند ییشده است. شهرها جادیا یمالحظات دفاع سبب به صرفاً گلستان

و  یستیز یو فضاها ها چاه و مانند تونل یها راه ها، سالن از متشکل گلستان ینیرزمیز دژ. شوند یم یتلق «ورجمکرد»

از  یفیو ط است متنوع زین ها نمکا نیا یفضاها ةهندس .اند شده جادیا یدفاع اقدامات یراستا در که است یگاهیمخف

(.1)جدول  هستند دارا را یو قوس ،یمکعب ،یهرم ،یگنبد یها لشک

 ینظر یمبان
حداقل سه  ؛اند داشته نقش ینیرزمیزکهن  یها سکونتگاه و شهرها یریگ شکلدر  یفراوان و متعدد یها دهیپد و عوامل

 ژهیو به یبه منابع آب یدسترس نیبرودت و همچن ایمانند دما  یمیعوامل اقل ،نخست :برد نام توان یم را مهم اریبس عامل

 ؛است داشته ینیرزمیز یشهرها از یاریبس یریگ شکلدر  یکه نقش مهم ،یتیامن و یدفاع عوامل دوم، ؛ینیرزمیز یها آب

 صورت به و قیدق اریبس یابزارها بدون یحفار و برش قابل یها هصخر ای ها نیزم یبرخ اتینقش مصالح و خصوص ،سوم

 هرچند ؛اند هنقش داشت ها سکونتگاه از یبعض یریگ شکلدر  یممکن است هر سه عامل به نحو یدر موارد ،البته .ساده نسبتا

توجه شده است.  شتریب یو دفاع یتیپژوهش به نقش عوامل امن نینبوده است. در ا کسانیهمواره  ها آن یرگذاریثأنسبت ت

 ةشبک کی. دارندمورد استفاده و توجه قرار  رعاملیغ دفاع در زین امروزه بلکه ،دور ةگذشت در تنها نه ینیرزمیز یها پناهگاه

 اتیعمل یبرا و دهد لیتشک یرومندین یمقر دفاع تواند یم ،باشد یارتباط یها تونل بهکه متصل  ،ینیرزمیزکامل  یساختمان

: 1391 ،یفشارک یهاشم و )وفاییاست   ضروری و حیاتی، بسیار مناسب آذوقه انبارکردن و یدار و نگه ،یفرمانده ،ییاجرا

را « ورجمکرد»و گیاه ایجاد  ،یا جمشید برای حفظ نسل انسان، حیوان« یَمه» ، اهورامزدا بهاوستا یها نسک(. طبق متون 12

 یبرا اختفا از بهتر یکیتاکت چیه رایز. است کرده اشاره ینیرزمیز یشهرها شیدایپ یدینکات کل بربحث  نیا وتوصیه کرده 

 است دیتمج مورد و مشهور ینیرزمیز یدژ ای «وَرَ» ساختن به دیجمش. ندارد وجود رومندین دشمنان حمالت از ماندن مصون

 از توان یم را ها آن که است آمده انیم به سخن یساگارت اقوام از باستان یپارس متون در(. 86: 1389 ،یکازرون ی)نغماچ

آمده  1«گَرْتَ اَسَ» صورت به یهخامنش یها بهیکت در قوم نیا اسم. آورد شمار به رانیا فالت در شگامیپ ینیرزمیز شهرسازان

یا دژ  2«ورجمکرد» از ییایگو نةنمو توان یم راگلستان  ینیرزمیز(. براساس مطالب فوق، شهر 154: 1346 است )شارپ،

(. 2 شکل) دارد مطابقت ییاوستا متون در ورجمکرد اوصاف با یتاحدودآن  یکالبد یفضاهاشمار آورد که  هزیرزمینی ب

با  ینینمود ع یبلکه دارا ،اسطوره نبوده صرفاً فضاها نیا  کرد مشخص رین گلستان ینیرزمیزدر شهر  یدانیم مطالعات

 و همدان در «ارزانقود و ثامن» مانند یمشابه ینیرزمیز یشهرها کشف ،ینیرزمیزشهر  نیبر ا عالوه. دارند شهیر یتیواقع

 مجاور مناطق در افتهی انجام یها یبررس گر،ید یسو از. گذارند یصحه م اشاره مورد موضوع بر ... و کاشان «ییاو»

 آشکاررا  «کنزق» و ،«ندکلخورانیو» ،«ابازر» یا هصخر ةدهکد مانند یگرید ینیرزمیز یسکونتگاها وجود «گلستان»

همانند شهر  ،و کندوان مندیمثل م یا شده شناخته ینیرزمیز یآشکار با روستاها یها تداشتن تفاو ضمنِ ،که ساخت

مجموعه  یمنظم فضاها ة. هندساند ییایجغراف ةگستر در یمشابه طیشرا یدارا ،یولتآنا در «وینکویدر» ینیرزمیز

 (.2)جدول  کند یآشکار م ها مکان ریسا به نسبت را یمتفاوت طیشرا منطقه نیا یها سکونتگاه

                                                                                                                                                               
 .«ارهای سنگیغسرزمین ساکنان در »معنی این کلمه این است:  .. نام یکی از کشورهای تابع شاهنشاهی ایران در حدود آذربایجان امروزی1

2.Varijamkard  ، دژ زیرزمینی ساخت جمشیدلغت پهلوی، به معنی. 
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پژوهش روش
 به لین یبراپژوهش استفاده شده است.  نیدر ا یدانیم یفیک قیاز روش تحق نیهمچن یلیتحل -یفیتوص قیتحق روش از

 موردنظر یها ندر مکا ها نمونه از یحضور دیبازد و یشناخت باستان یدانیم یها یبررس نخست تر، قیدق یها یریگ جهینت

و  کیتار و تنگ یفضاها در رولوه ازجمله سخت طیشرا درآثار  نیاز ا ها هو نقش یو کروک ریتصاو ةیته. فتگر انجام

 نیا شرفتیدر روند پ یارزشمند جینتا موردمطالعه آثار با موجود یها هنقش ییو فضا یشکل قیگرفت. تطب انجامپرتگاه 

 یا هکتابخان ةمطالع از یریگ بهره و ها آن ةسیمقا و قیتحق یها نمونه اطالعات یآور به دنبال داشت. جمع قیتحق

 پژوهش نیا  ةویاساس ش الزم استدالل و اسیق اساسبر ها داده ریتفس و یریگ جهینت یبرا یخیدر منابع تار مخصوصاً

این آثار   نسبت به 1«پیتا فنو» و «پیتا جنو» نوعاز  یقیتلف ةشناسان گونه ینگاه عرصه، نیا در حاضر، قیتحق. است

 یشناس گونه «پیتا فنو»و  است ییفضا یها فرم در نهفته نیقوان و یستیز یالگو براساس یشناس گونه« جنوتایپ»دارد. 

 (. 107 :1392 ،برساط و انی)معمار است ریمتغ یها قالب با یکالبد نظام براساس

پژوهش یهاافتهی
رین گلستانیرامونیپینیرزمیز یهاسكونتگاه

 سطح از متر 1450 ارتفاع در و یعرض شمال ةقیدق 2 و درجه 38و  یطول شرق ةقیدق 59و  درجه 47 در رین شهرستان

و از  ،لیاردب شهرستان با شرق طرف از انه،یم با جنوب طرف از سراب، با غرب طرف از شهرستان نیا .دارد قرار ایدر

 است شده واقع لیاردب یغرب جنوب یلومتریک 35و در  (1 شکل) است هیطرف شمال با ارتفاعات کوه سبالن همسا

 رین یباستان ةمنطق. در گذرد یشهرستان م نیاز ا یشرق جانیو آذربا لیاستان اردب یارتباط یراه اصل (.637 :1393 ،یانیک)

 ینیرزمیز یفضاها یدارا زینخود شهر  و دارد وجود ینیرزمیز یو شهرها ها دهکده جمله از یخیتار دوران از یمتعدد آثار

 یا هصخر ةدهکد سه حداقل گلستان ینیرزمیزشهر  رامونیپمناطق  درو کاوش نشده است.  یهنوز بررس که است

 شکل) «کَنزَق» یا هصخر ةدهکد و ،«کَلخوران ندیَوِ» ،«اَباذر» یا هصخر ةدهکد: از ندا عبارت که شده ییشناسا ینیرزمیز

و  یعیاعم از طب یرونیسرپناه امن تحت فشار و مداخالت ب نیبرخوردارند. تأم یخاص یتدافع تیهر کدام از موقع و (2

 یفضاها ،ینیرزمیز ی. برخالف شهرهااست هیناح نیا در یا صخره یها سرپناه جادیا در مالحظه نیتر یاصل یانسان

 یارتباط راه گونه چیه و رنددا یمستقل تیموارد ماه شتریب درو  رنددا قرار همدر کنار  یا صخره یها هدر دهکد یمسکون

.اند مرتبط هم به کامالً ییهاراهرو با ینیرزمیز یشهرها یفضاهااما  .شود یمشاهده نم ها آن یفضاها نیب یمشترک

اباذریاصخره ۀدهكد

 از یدبا ،منطقه این به رسیدن برای. (1 :1393 )کیانی، کیلومتری جنوب شهر نیر قرار دارد 5/9حدود  ةفاصل در دهکده این

 نیاز مورد آب و شود می جاری آب آن از که ای دره ؛داد ادامه سقزچی مسیر را ةبالخلو عبور کرد و به طرف دهکد ةرودخان

 ةتپ ریز و قبرستان پشت در و صخره دل در دهکده گرچه (.2است )شکل  کرده می مینأت را ای صخره ةدهکد ساکنان

یک مکان کامالً مخفی و مطمئنی را  ن،یبنابرا .نیست یتؤر قابل نیز قدمی چند تا حتی ،دارد قرار مرتفعی چندان نه

 وجود محل این به یابی و از هیچ مکان دیگر راهی برای دست استکه دارای موقعیت تدافعی خاصی  دهد تشکیل می

 یا دامنه سطحمستقل در  طور هب واحد هر. است صخره دل در شده شناختهفضای معماری  13 یدهکده دارا این. ندارد

 یفضا صورت هب واحدها از بعضی(. 60 :1375 ،یرین یشکار و رفتاحی)ماست   شده کنده جنوب به رو و صخره شیب

 لیدل و کنزق به ،ندیو گلستان، یروستاها. اند افتهی لیتشک بخشمنفرد و تعدادی دیگر با توجه به عملکردشان از چندین 

                                                                                                                                                               
1. Genotype and Phenotype 
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همسان  آثارگلستان و  ینیرزمیز شهراما  ،شدند کسانی خاک با و بیتخر یکل هب 1375سال  ةزلزل مرکز با مجاورت

 1.دندید یجزئ بیآس جاها یبعض در زیر یها ترک صورت به فقط مجاور

ندیو یباستانیاهصخرۀدهكد

 یها خانه که یمناطق. است گرفته قرار رین لیاردب ةجاد کینزد ن،یسرع یغرب جنوب و جنوب یلومتریک 5حدود  در

با  یسنگ یا دهکده روستا نیا .دنشو یم دهینام یریو مسجد ،هیق قره خانه، تپه چله ه،یق یقورد اند گرفته قرار آن در یسنگ

(. 658: 1393 ،یانی)ک است ییاستثنا یباستان یمعمار ةدیپد کی صورت منفرد به یا صخره یها هاز خان یا همجموع

 . شود ینم وارد آن یفضاها داخل به آب یبارندگ هنگام ن،یبنابرا .اند هکوه کنده شد بیفضاها در ش ،اباذر همانند

(گنزق)کنزقیباستانیروستا

طول  ةدقیق 8درجه و  48با مختصات جغرافیایی  ،این روستای تاریخی از توابع بخش شهرستان سرعین استان اردبیل

 یاراض به شمال از روستا نیا. است  واقع شده نیشهر سرع یلومتریدر سه ک ،یعرض شمال ةقیدق 9درجه و  38و  یشرق

 نیسرع یستیو از غرب به شهر تور ،قلعه آق یروستا به شرق از کلخوران، یخیتار یروستا به جنوب از ،یموس یارد

در  ندیاباذر و و ةدهکد همانند یا صخره یها خانه. است متر 1550 ایدر سطح از روستا نیا ارتفاع. است  محدود شده

 و یرسوب یها سنگاز  ها خانه نیا جنس. اند شده یحفار مختلف اشکال با و ینیرزمیز یها خانه صورت به یا تپه یبیسراس

 سطح در یگردشگر منظر از دیجد یها پژوهش براساس ،یگردشگر یباال لیپتانس داشتن رغم فشرده است. به ةماس

 آن همانند گلستان به یکینزد لیدل به زیندهکده  نیا (.208 :1394 ،و همکاران یحصار یاری) دارد قرار یفیضع یداریپا

 یها تونل یکنار ةقلع ریز درشد.  یبازساز دولت و مردم یهمکار با سپس و دش بیتخر یکلبه 1375سال  ةزلزل در

است.  شده یاستفاده م یو در مواقع اضطرار یجمع یزندگ یشده که برا جادیا یچنداتاق یزهایدهل و تودرتو ینیرزمیز

 ریو گنزق در اطراف ن ،ندیوابازر،  ةدهکد مانندیدستکند یها دهکدهاست.  دوگانه یکاربر بانوع فضا  دو یدارا ،نیبنابرا

 کالبد با همنوا ییروستاها نیچندستکند در  ةمجموع یخارج ةجدار .دارند یمخصوص یژگیو خود نوع در کدام هر لیاردب

 یها مجتمع یا صخره های این دهکده(. 114 :1392 ،یی)عطا است گرفته شکل آن با مطابق و نیزم بستر یعیطب

مالک  یدارا کیو هر  اند شده واقع مکان کی در و رندجدا از هم دا ییفضا یواحدها کدام هر که هستند یکوچک

 یها هصخر ،دامنه بیبا استفاده از ش ،مندیم و کندوان برخالف ها، دهکده نیا در .اند متعارف ةدهکد کیهمانند  یخصوص

 هیتهو و رینورگ ةحفر چند ای کی یورود بر عالوه یداخل یفضا است. در هشد جادیا ها آن درون ییفضاها ها تپه و ها کوه

 نی. ا(4)شکل  است شده جادیا ها خانه سقف بر ییروشنا و وپز، پخت ش،یگرمااز  یخروج دود ناش یبرا ژهیو هب

معمول بوده است  یا هیرو دستکند یها دهکده یها هوجود آغل در کنار خان ،معموالً .اند یخارج یفاقد نما ها سکونتگاه

 ور  حیله ساکن ابتدا کندوان یاهال: دانند یم ییفضاها نیچن شیدایپ لیدل را یحفاظت عوامل پژوهشگران رشتیب. (5)شکل 

 یگرینظر د ؛(156: 1356 ون،یهما) اند هبه کندوان پناه برد یدشمنان و حوادث طبیع ةحمل از مصونیت جهت در و بودند

 کردند یاستفاده م گاهیمخف عنوان به ور لهیح ةمجموع از خطر احساس هنگام کندوان ساکنان: است آن دیؤمورد م نیدر ا

 ختیردارند:  یا دهیعق نیچن زین کرمان مندیم شیدایپ بارة(. محققان در108 :1395 ،یانیندرزا یو همت فر یمحمد)

 یزندگ ةادام یبرا طیمح مساعدت. آورد یم فراهم یاحتمال یها حمله برابر در زین را دفاع طیشرا نیبهتر مندیم شکل ینعل

 ،یکیآن شد )خان ةتوسع سبب یفرهنگ منظر در مندیم یایپو نقش یدفاع یها تیقابل با کیتوپوگراف طیشرا همراه و

 یا صخره یها ستگاهیو ز ها هدهکد یبرا یاریبس یایمزا ،یپناهگاه و یدفاع های عالوه بر مزیت(. 120-121 :1395

                                                                                                                                                               
 روستا در نیر و سرعین را تخریب کرد. 136 که رخ داد ریشتر 1/6بزرگی در مقیاس  ةزلزل، 1375اسفند  10 در. 1

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%DB%8C_%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C
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 ،ییاست )عطا یا صخره یمعمار یایمزا نیتر یاصل از یکی بناها نوع نیا در نیزم یحرارت تعادل از استفادهمترتب است. 

 نددار یبصر یها ها با عنصر طبیعی و کمترین خرابی توسط بشر بیشترین امتیاز را در رابطه با برتری صخره. (125 :1392

 با وساز ساخت یعنی یعیطب طیحداقل دخالت در مح یمعمار نیا یها یژگی(. از و81 :1393 زاده، نصراهلل و ی)پورمحمد

است  کیارگان یها ساختمان ینوع و یعیطب طیمح با ساختمان قیتلف و ستیز طیمح و عتیطب به لطمه نیکمتر

 موجود یعیطب مصالح از استفاده و شود در این نوع معماری عنصر زایدی به طبیعت تحمیل نمی (.25 :1387 نژاد، )هاشم

 نهادن ارج نوع نیباتریز داریپا یمعمار اصول به توجه با و است شده جادیا آن یرو بر یصنعت ندیافر دخالت نیکمتربدون 

 .(116: 1392 ،یی)عطا شود یم دهید یا صخره یمعمار در عتیطب به


،وهمكارانسرور:خذأاستان)مةدرنقشرینةمنطقةموردمطالعینیرزمیزیرهاوشههاسكونتگاهۀمحدودییجانما.1كلش

1396:86)


 (1395ارث،گوگل:خذأم)اباذرند،یوگنزق،گلستان،ینیرزمیزشهرتیموقعر،ینةمنطقیاماهوارهریتصو)راست(.2شكل

 (1396نگارندگان،:خذأم)رینةمنطقینیرزمیزیهاسكونتگاهدرییفضایهاتیکمنمودار(چپ).3شكل





 557...هایزیرزمینیایرانتبیینکارکرددفاعیسكونتگاه

  
:خذأم)ندیو ایدرروستایزیرزمینیخانهپالن.5شكل؛ (1396نگارندگان،:خذأم)ندیویاهتپةروستایصخرریتصو.4شكل

 (1396،نگارندگان

رینگلستانینیرزمیزشهردرهایبررس

 نیا. است یفرد همنحصرب یخیتار ةمحوط یدارا روستا نیا .دارد قرار لیاردب رین شهر یلومتریک10 در گلستان یروستا

 ،نیهمچندولت قرار گرفت.  بیمورد تصو ریشهرستان ن یگردشگر ةاز مناطق نمون یکی عنوان به 1388 سال در منطقه

 ةدیپد کی بحث مورد مکان(. 547 :1393 ،یانیک) دشثبت  یاثر مل عنوان به 15/10/1378 خیگلستان در تار یخیغار تار

که در محل به غار گلستان  ،گلستان ینیرزمیز شهر. شد یدانیم ةمطالعاز آن  ییها  بخشاست که  ینظام یجالب معمار

 یها هو چا ها لفضاها و تون ع،یوس یسالن یدر وسعت بزرگ است که دارا یپناهگاه نظام کی قتیدرحق ،موسوم است

دانست که در  ینیرزمیزدژ  ای «ورجمکرد» از نمونه نیاتریگو از یکی توان یم را ینیرزمیزشهر  نیاست. ا یمتعدد یا تله

 ةنیزم در ینیرزمیز شهر نیا. دارد قرار روزگاران نیهم به متعلق یباستان دژ کی ریزو  است شده جادیا یخیدوران تار

 آن گاند(. پدیدآورن461 :2015، ویاست )بخ یشدن سهیمقا هیکاپادوک در «وینکویدر» ینیرزمیز شهر با یدفاع داتیتمه

 به ورود بدو در(. 7)شکل  شد آن داخل توان یم زیخ نهیس صورت که فقط به اند کرده جادیا آن یبرا کیبار اریبس یورود

 داتیتمه راستا، کی در یگنبد چاه عدد دو جادیبا ا یورودمدخل  یانتها ،ینیرزمیزشهر  نیا عیوس نسبتاً سالن داخل

 (.6 شکل) شده است  بسته کار به گانهیب ای دشمن انداختن تله به یاساس

 
(1396،:نگارندگانخذأم)یمسدودسازتیقابلباانسانونورعبوریبرایورودر،ینگلستانینیرزمیزشهرپالن.6شكل
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 بودن و در صورت مطلع شد وارد زیخ نهیس صورت به کیتار و تنگاز تونل  دیبا ینیرزمیزشهر  نیا  به ورود یبرا پس

 ،حالت نیا در واردشدن از پس. است واکنش یفاقد فظا رایز رد؛یگ یقرار م یو ةخردکنند ضربات گرفتار یراحت به نگهبان

هم  آن ها به داخل آن سقوط ،باشد نداشته یقبل اطالع اگر که کشند یم را آشناانتظار شخص نا مانند چاه یفضا دهانه دو

 ها آن کفسقوط به  که (10)شکل  اند شده کنده شکل یگنبد صورت به ها چاه نیا. بود خواهد ریناپذ اجتناب سر ةیناح از

کوتاه  یبرخ طولدارد که  یانشعاب تونل شش مذکور تاالر. کند یم سلباز انسان  را آمدن رونیب یبرا یتالش هرگونه

 که است یسنگ مدور درپوش یدارا و شکل یا رهیدا ها چاه ةدهان. شوند یم یمنته منفرد یها اتاق ای فضاها به و است

 یسالن ز،یخ نهیآن هم به شکل س ،یتونل ورود در ریمس یط از پس .(7 شکل) شوند مسدود توانند یم لزوم درموقع

. است متر یسانت 180 آن ارتفاع نیانگیم. شود یم انینما یمنحن سقف با متر 4 عرض و متر 18 طول به شکل لیمستط

از تونل و  یبیبلکه ترک ،ستندین تونل فقط رهایمس. است یگریدمتعدد  وممتد  یفضاها و راهروها ریمس سالن نیا

 در و کند سختتا امکان ورود مهاجمان را  است هکنده شد ها لتون ریدر مس ییها ههستند که چا یشکل یگنبد یها چاه

 یدارا مجموعه نیا در ها اتاق(. 9 و 7 یها شکل) رندیگ قرار مدافعان یها سالح ةطعم و ررسیت در یراحت به لزوم صورت

. کاشان ییاو ینیرزمیزشهر  همانند لیوسا ریسا گذاشتن یبرا ییو سکوها ها  چراغ و ایاش دادنقرار یاست برا ییها تاقچه

و  یآزاد که است یتنگ یها گذرگاه و یدفاع موانع ،یانحراف یارتباط یها هو را ،ها چاه ،یمخف یها راه یدارا زین شهر نیا

 ة(. هم20: 1391 ،یفشارک یو هاشم یی)وفا کرد یم سردرگم را دشمن وابتکار عمل مهاجمان را در صورت ورود سلب 

 و متر یسانت 80 یال 70 عرض به ها اتاق یورود. ستا شکل یضیب زین ها اتاق سقفو  ندمانند تونل یورود یدارا ها اتاق

 در یدار نگه و نصب جهت متر یسانت 20به عمق حدود  یمنحن یبند قاب و هیحاش یدارا متر یسانت 90 یال 80 ارتفاع

 هم یبرخ. اند بست بن زین یو برخ اند متصلفضاها  ریبه سا یمواصالت یها لتون با ها اتاق نیاز ا یبعض(.  11 )شکل است

 معموالً ها اتاق عرض. کرد استفادهلوازم  ایغذا  ةریذخ ای شدن یمخف یبرا توان یمآن  ازهستند که  یچاه یدارا داخلدر 

 ها تونل نیا از یبرخ که است یمواصالت تونل 9 یمجموعه دارا نی. ااست ریمتغمتر  10تا  3 ها آن طول و متر 3 حدود

در  مینتوانست ها تونل یبرخ یگرفتگ ووقت  قیض لیدل به ،محل نیا یبررس انیجر در(. 6)شکل  اند کوتاه یو برخ یطوالن

شهر  نیابعاد ا ساختن انینما یبرا کاوش جهت مسئول یها سازمان توجه ازمندین خود که میده ریمس ةادام ها آن ةهم

 سطح هم و میمستق ریمس یدارا ندرت به ها لباشد. تون یطبقات متعدد یدارا مجموعه رسد یم نظر به. است ینیرزمیز

 10 ةشمار اتاق» در جالب نکات از یکی. باشند یم ها به اتاق یمنته ییسرباال و بیسراش ریمس یدارا عمدتاً بلکه هستند

متر  10که حدود  ،داخل اتاق اریز ،رود یم شمار هباستتار و اختفا  ةنیدر زم ینظام یشگرد مهندس کیاست که « نقشه

 ةگوش درخود  که ،اتاق نیداخل ا تاقچه نینخست کفکنده شده است.  شیبزرگ در جدارها ةتاقچ نیچند ،طول دارد

 در یو مستقل عینسبتاً وس یفضا کی یوجود دارد که ورود متر یسانت 50 قطر به باًیتقر یمانند چاه ةدهان ،قرار دارد دایناپ

 اتاق داخل از وجه چیه به و نبوده دیمطلقاَ در د یاوصاف نیآن با چن ی(. ورود8 شکل) است مذکور یفضا وارید یماورا

که  یطور ؛الزم کنده شود یفضاها یاصل اتاق یها جداره و کف سطوح خارج در شده یسع و ستین صیتشخ قابل

ارتعاش و عدم امکان  تولید به لحاظ  وارهاید ةنیمعا یا درصورت و رفتن راه هنگام مکان، نیا به رخنه صورتدر  اندشمن

 و مختصر یشکاف داخل از قوه نور چراغ ةرخن لیدل بهگان، نگارند .کنندرا مشخص  یمخف یفضا نیا نتوانندخاص  یصدا

 یپناهگاه نظام نیا داخل(. 6 شکل) نددشفضا  نیامتوجه  بودشده  جادیجدار نازک آن ا در ریاخ ةزلزل اثر در که کیبار

 مدخل عنوان به زین یبرخ و یاحتمال مهاجمان انداختن دام به یبرا ها آن از یبرخ که دش ییشناسا چاه 7 ینیرزمیز

 3 حدود منفرد یها چاه عمق(. 10 )شکل اند شده کنده یاحتمال نفوذکنندگان راه نکرد سخت و کنترل منظور به ها گذرگاه

 یدفاع داتیتمه تی. اهماند یکسانی باًیتقر ةانداز و طرح یدارا دسته هر که است متر 2 حدود گذرگاه یها چاه عمق و متر
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 ،ینیرزمیز یو طراحان فضاها سازندگان(. 7 شکل) است دوچندان تر یقو یدشمن با مواجهه درمجموعه  نیا رعاملیغ

 راهروها و ها یورود مثل مهم و شاخص یعموم یها مکان در کامل طور به را خوانش ریتدب ها، هاعم از شهرها و مجموع

 اجرا و اعمال ممکن حالت نیبهتر در الزم داتیتمه ریسا همراه را آن یرامونیپ یها هدر حوز یطراح ةعرص ها، انیشر و

که  اند آن برمحققان  جمهور (.10)شکل  اند ینیرزمیز یرهاشه ةدهند سازمان عنصر هافضا نی. راهروها در ااند کرده

 یهمتو  فر ی)محمد است بوده مهاجمان و دشمنان دید از ماندن پنهان و بودن یشهرها مخف نیا یوجود لیفلسفه و دل

سازندگان  هدف نیتر یاصل پناه جان یکاربر دهد یم نشان راهروها و فضاها لیتحل و هیتجز(. 104: 1395 ،یانیندراز

 و یدگلیب)سادات  بمانند امان در هیبق یکی رفتنتا در صورت لو اند هساخت گریکدیرا مستقل از  ها ییاو. است بوده ها آن

 و شهرها از رونیب در ای اند شده جادیبه دو شکل ا ،دارند یپناهگاه ةکه جنب ،ینیرزمیز یشهرها(. 33: 1378 ،یساروخان

  یشهرها ریز در ای و یعیطب یها تپه دل در


ورودافرادناشناسومهاجمیتلةهخطرناکبراک،ینزدةچاهدرفاصلةیتعبگلستان،ینیرزمیزشهرمدخل)راست(.7شكل

(1396نگارندگان،:خذأم)درییفضااقچهطداخلازیقتااپنهانیورود)چپ(.8شكل(.1396)مأاخذ:نگارندگان،


یمخفیفضایوروداشطاقچهداخلکهگلستانینیرزمیزشهریاصلیازفضاهایكیبهچاهدسترسیازتونلو.9شكل

(1396نگارندگان،:خذأم)استشكلیگنبد
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نگارندگان،:خذأمدرگلستان)هاتونلیورود.11شكل(1396نگارندگان،:خذأم)فضاهایورودکنارمانندچاهیهاتله.10شكل

1396)

 مال و جان از حفاظت علت به نیرزمیزشهرها در  نی. ااند شده ساخته نیزم سطح از یمتر50 یحت عمق تا یمسکون

 یشهرها (.63: 1392 ،ندرانوی)ب اند افتهی گسترش یعمود و یافق سطح دو در و شده جادیا ادیز وسعت با یناامن مواقع در

 در تنها نه ینیرزمیز یها پناهگاه. بود یساز پنهان ةنیزم در رعاملیغ دفاع نوع نیتر جیرا و نیبهتر از یکی ینیرزمیز

  یها زمان

: 1391 ،یفشارک یو هاشم ییوفا) رندیگ یم قرار توجه و استفاده مورد رعاملیدفاع غ ةعرص در هم امروزه بلکه میقد

 یدفاع داتیتمه و یستیز کاربرد انگریب ینیرزمیز یشهرها در راهروها یفضا یکل یساختار دهد ینشان م ها یبررس (.13

 خالقانه است.

رانیا ینیرزمیز یشهرها یساختار تشابه

 مشابه یشهرها ریسا اکتشاف قراول شیپ گلستان ینیرزمیزشهر  همراه همدان ارزانقود و ،سامن آباد، نوش ینیرزمیز شهر

 ودفارزان ینیرزمیز شهر . از جملهاند هشد ییشناسا زین یگرید یشهرها راًی. اخستا رانیا نیسرزم ییایجغراف ةپهن در

 ییشناسا فضا پنجاه از شیب ینیرزمیز شهر نیا در. است هکتار 5 حدود وسعت بابه هم مرتبط  دستکند کامالً ای مجموعه

 به ها  بخش همةارتفاع  ،یاصل یاز ورود ریغ ،«ییاو» ینیرزمیز شهر در (.120: 1394 ،یانیدرازن یهمت و فر ی)محمد شد

 یبرا یکوتاه یسکوها وارید درون زین ها بخش یاست. در بعض متر یسانت 180تا  170 نیانسان و ب کی یعیقد طب ةانداز

شهر  ةیتهو ستمیس. شود یم استفاده ایاش قراردادن یبراطاقچه و  عنوان بهاز آن  ها اتاق در که شده هیتعب نشستن

 ةلئمس .(58: 2015پورجعفر و همگاران، ) است شده جادیا نیزم سطح در که بوده ییها کانال قیطر از آباد نوش ینیرزمیز

 قادر چطور سکنه. هاست یخود توسط یدرگمبدون سر کیتار و تنگ چیپ در چیپ یفضاها نیدر ا ستنیز یمهم چگونگ

 گرفتار خودساخته یها تله دربوده و  صیتشخ قابل ها راه نیاساکنان  یبرا یراحت و به اند بوده خود یفضاها افتنی به

 (.1)جدول  ندا هشد ینم
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وسطسوراخازگرد،یسنگدرباهاهسدگذرگا.13شكل(1395نگارندگان،:خذأم)چاهیسنگدرباآباد،نوشینیرزمیزشهر.12شكل

(2007:142وجو،ی)اوکودادندیمقرارزهینواصابتررسیتدروندگرفتیمنظرریزرخنهصورتدرسنگدشمنرا

 ،مهم و شاخص یعموم یها نمکا ینیرزمیز یشهرها و یا صخره یمعمار یها مجموعه در دهد ینشان م ها یبررس

 موجود یها یدگیچیپ انیم درآن  یرامونیپ یها حوزه به یطراح ةعرص که هستند ییها انیشر ،و راهروها ها یمثل ورود

 کند یمکان را فراهم م کی یریپذ درک موجبات که است یتیفیک ییخوانا. اند افتهی خوانش و ییشناسا تیقابل کیتار و

 وادار یو مخف ینیرزمیز یساختن فضاها یمردم محل را برا ریکو ةیحاش در ادیز یها وجود ناامنی(. 113: 1382 ،ی)بنتل

 ها آنکه در اطراف  ییو خانه است. راهروها یمسکن و مأو یکه به معن ندیگو یم ییاو ها به آن آباد نوشدر  که کرد

 گندم انبار و یساز رهیذخ یبرا یمحل ها اتاق نیا در .بود یجار قنات آب ها آن ریز از وداشت  وجود مانند اتاق ییفضاها

 هدف نیتر یاصل پناه جان یکاربر دهد یم نشان راهروها و فضاها لیتحل و هیتجز .داشت وجود مبادا یروزها یبرا

)سادات  بمانند امان در هیبق یکی رفتنتا در صورت لو اند هساخت گریکدیرا مستقل از  ها ییاو بوده است. ها آن سازندگان

آباد و استقرار آن در زیر شهر متعارف ساخته شده بر روی  نوشوضعیت شهر زمینی (. 33: 1387 ،یساروخان و یدگلیب

 پناه فضاها نیا  هجان و مالشان ب از محافظت یشهر برا یاهال زمین، حکایت از این دارد که موقع حمالت مهاجمان

 یعاد یو به زندگ ندگشت یمبر نیزم یخود در رو ةکاشان و خانه به دوباره مهاجم دشمنان ترک از پس و بردند یم

شهر  یدفاع ةسامان جادیا در. بود شده دهیشیاند قبل از طیشرا نیا در یزندگ یبرا الزم داتیهتم ةهم. پرداختند یم

 داتیتهد نوع با متناسب...  و یپراکندگ ب،یفر پوشش، اختفا، استتار، جمله از رعاملیاز مالحظات دفاع غ یاریبس آباد نوش

 و ... و یدفاع موانع ،یانحراف یارتباط یها هو را ها چاه ،یمخف یها راه. است گرفته قرار توجه مورد دقت به خود زمان

 و ییوفا) کرد یم سردرگم را دشمن وو ابتکار عمل مهاجمان را در صورت ورود سلب  یآزاد کیتار وتنگ  یگذرها

 و استتار و اختفا ،یدفاع ریتداب اتخاذ لحاظ به ییاو ینیرزمیز شهر (.13 و 12 یها )شکل (20: 1391 ،یفشارک یهاشم

 درمورد یمستندساز کار سفانهأمت اما دارد؛ گلستان ینیرزمیزشهر  باشباهت را  نیشتریب یدفاع یها یگژیو و ها هتل ةیتعب

مذکور با شهر  یشهرها نیآشکار ب تفاوتاست.  افتهینگرفته و انتشار ن انجامطرح و نقشه  ةیتهاز جمله  شهرها نیا

 یسالن مرکز یفضاها دهنده سازمان عنصر گلستان در که شود یم مشاهده دهنده سازمان عنصر درمورد گلستان ینیرزمیز

 و راهروها هستند. ها تونل دهنده شهرها عنصر سازمان ریدر سا یول ،(6 شکل) است

«وینكویدر»بارین گلستانینیرزمیز شهردرهاشباهت
1
 

 گلستان ینیرزمیزشهر  ژهیو هب کشورمان ینیرزمیز یشهرها ستمیبا س یخاصاست که تشابه  سبب دیناهمیت این شهر ب

است.  شتریب مسدودکننده یها ستمیو س ،بار مرگ یها تله نوع دهنده، در عنصاصر سازمان ها مشابهت نیا .(1 جدول) دارد

                                                                                                                                                               
 .است «عمیق چاه» معنی به ترکی زبان در (Derinkuyu) درینکویو .1
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مورد مطالعه  ،حاضر حال در و،ینکویدر. دارد وجوددر وسعت فضاها  ژهیو هبدو  نیا نیب زین یآشکار یها تفاوت ن،یباوجودا

 تواند یم رانیدر ا مشابه یها مکانمطالعات  یبرا و شده یمستندساز نمونه نیاتریگو عنوان بهقرار گرفته و  یبردار و بهره

 نفر هزاران با ییضمن داشتن فضاها ،وینکویدرقرار دارد.  هیترک هیکاپادوک ةمنطق در ینیرزمیزشهر  نیباشد. ا الگو

شهر، عالوه بر خانه  نیدارد. در ا رامختلف  یو انبارها ها هدر سرداب یو منبع آب کاف ییمواد غذا ةریذخ امکانات ش،یگنجا

 جادیا  هیال ای طبقه هشتاصطبل در  و  عبادتگاه و مدرسه اجتماعات، سالن همانند یعموم یفضاها ،یسکونت یها و اتاق

 از یکی وینکویدرکه  شده کشف ینیرزمیزشهر  200از  شیب ،ییایرافجغ ةیناح آن در(. 515: 2007 وجو،ی)اوکو است دهش

(. این محوطة 14)شکل  تعلق دارد 1یتیو در اصل به تمدن ه است سال 3500 بر بالغ آنو قدمت  هاست آن نیتر مهم

 یدار نگه ةژینخست و ةشناخته و ثبت شد. طبق از طرف یونسکو جزو میراث فرهنگی جهانی 1985باستانی از سال 

. دارند ارتفاع متر 10/2 و هستند متر 5/19 در 7 ابعاد با تودرتو یفضاها صورت به ها آغل(. 15 شکل) بوده واناتیح

اختصاص دارد. هر طبقه  ها سکونتگاهبه  نییدوم به پا ةطبق. است شده گرفته درنظر واناتیح یغذا و آب یبرا ییها مکان

 1500 یدارا وینکویدر(. 517: 2007 وجو،ی)اوکو ستغذا ةریذخ یانبارها و آشپزخانه با ییها اتاق رشمار،پُ یها هپل یدارا

 ینیرزمیشهر ز نیکه در اعماق ا اند هساخته شد یراه دارند و طور رونیهواکش است که به ب 50 از شیب و مجرا و تونل

 و نیسنگ یها سنگ ،ینیرزمیز شهر نیا  ةطبق نیچهارم در. شود ینم احساس ژنیاکس کمبود گاه چیه و دارد انیجر هوا

 ها سنگ نیا با ینفوذ یها تالش و حمله صورت درپژوهشگران  ةگفت به که دارد وجود ابیآس سنگ یها اندازه با یبزرگ

مربع  لومتریک 4 وینکویدر یرونی(. سطح ب15 شکل) کنند یریجلوگ دشمن نفوذ از تا بستند یم را یورود یها هرا نییاز پا

(. در جریان 53 :2013، ولهی)تر است رعاملیغ دفاع یژگیو با عیوس یا هگستر وینکویدر ینیرزمیزوسعت دارد. شهر 

جهت  هیو بق افتهیاختصاص  ها ستیتور دیبازد یبرا طبقه 8شده که تا  ییطبقه شناسا 20 ،متر 40هایی تا عمق  کاوش

 از قبل پنجم قرن از ها  پارس تسلط به توجه با (.17 شکل) است شده مسدود گرید دانشمندان و شناسان مطالعات باستان

دارند. شکل و ساختار پنهان  از نظر دور نمی اوستا یها آموزه براساس را ینیرزمیزشهر  نیا جادیا یالدیم 4تا قرن  الدیم

 یبرخ ،با ساختار درینکویو انطباق خاصی دارد. به همین علت اوستادر متون  و دادیونددر  این شهر، با اوصاف ورجمکرد

.(2015 ،گراسیاس) هستند ییشهرها نیچن شیدایزردشت در پ نید ریثأت ةینظر طرفدار وهشگرانپژ

 
(2007:132وجو،ی)اوکوویکونیدرینیرزمیزشهریهاهپالنمجموعهالی.14شكل

 

                                                                                                                                                               
1. Hittites 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hittites
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بهدرونبردنپناههنگاموینكویدرینیرزمیزوچاهآبشهره،یتهوکانال،یستیزتیوضعیبازسازازیبرشنما.15شكل

(2015گراسیاس،)ینیرزمیزیفضاها


(1994:37و،یبخ)دشمنگرفتنِوتحتنظراصابتیبراوسطدریسوراخاب،یآسسنگبامسدودیورودطرح(راست).16شكل

(2007:157وجو،یاوکو)وینكویدرینیرزمیزراهروباسنگگرددرشهرکردنطرزمسدود(چپ).17شكل


(2015:477و،یبخ)مهاجمدشمنبهابتصاودشمنرانداختنیگیبراانتظارچاهجادیاباعاملدفاع(راست).18شكل

(2015:477و،یبخ(باالازروزنزهینباگردواثابتیسنگیراهمهاجمبادرهاسد(چپ).19شكل

 ةو دور یدر عصر هخامنش وینکویدر ینیرزمیزشهر  ،گردد یمبر ها یتیه عصر به شهر نیا شیدایپ خیتار گرچه

 یفرهنگ پارس ریثأت (.516: 2007 وجو،ی)اوکو است داشتهمورد استفاده قرار گرفته و گسترش  تیحیعصر مس و ها یروم

 :1346 شارپ،) ستونیب در یهخامنش وشیدار یها بهیمشهود است. کت هیناح نیاعراب در ا ةو بعدها اثر حمل تیحیو مس

 هیدوکاپاک از( 93 :1346 شارپ،) شوش ،(85 :1346 شارپ،نقش رستم ) ،(119 ،83 :1346)شارپ،  دیتخت جمش ،(33
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 به را آرتاباز کوروش»: دارند اذعان مسئله نیبر ا یونانیمورخان  ،نیهمچن .کند یم ادی یورتتابع امپرا یکشورها عنوان به

 طیمح در یریگ غافل و یگمراه یبرا یمتعدد یدفاع ریتداب (.320 :1342 )گزنفون، «دیبرگز یکاپادوس التیحکومت ا

 19تا  16 یها شکل در ها آن از ییها نمونه که دهشصورت ورود به شهر اتخاذ  در دشمن اثابت امکان و کیتار و تنگ

 چیه ،مثال عنوان بهدارد.  وجود زین یگرید یها یهمانند یولتو آنا رانیا یا صخره یمعمار یفضاها موردشده. در میترس

  ةدر و جانیآذربا کندوان نیب یزیتما وجه گونه

 (1397نگارندگان،:خذأم)هاآنازیبیترکوسالن،تونل،،ینیرزمیزیشهرهایفضاهاۀدهندعناصرسازمانةسیمقا.1جدول

گلستانشهر وینكویدرشهر  آبادنوششهر  سامنشهر  شهرنام   

    

 نقشه

سالن و تونل و سالن تونل  راهرو ای تونل  راهرو ای تونل   
عنصر

دهندهسازمان  

(1397نگارندگان،:خذأم)رامونیپوگلستانینیرزمیزیهاسكونتگاهدرییفضایهاگونه.2جدول

یمكعب شكل (یضیب)یمنحن  شكلیهرم  یگنبد شكل  هافضایسندشكله   

کنزق و ندیو گلستنان دژ  کلخوران ندیو  اباذر یا صخر ةدهکد  سکونتگاه محل   

    

 یها و طرح ها نقشه

یپوشش یفضاها  

 

 توان یرا م رانیکندوان ا ،مناسبت نیبد. است شتریب هیترک در آثار وسعت فقط افت؛ی توان کاپادوکیه نمی 1گورمه

 با وینکویدر و ریگلستان ن ییایجغراف ةیناح نیب یتشابه نیچن(. 213 :1356 ون،ی)هما دینام «گورمه» تر کوچک ةنمون

 .است محرز زین فضاها تیکم و اسیمق در ییها یتفاوت

یریگجهینت
 ینیرزمیز یها هسکونتگا از یاریبس همانند رین گلستان ینیرزمیزسکونتگاه  یطراح یچگونگ دهد یم نشان قیتحق جینتا

 یراهرو ساختو  یطراحمهاجمان،  ةدر برابر حمل یحفاظت اتامکان با و انسداد تیبا قابل یورود یفضاها وجود. است

 یبرا تله صورت به ای چاه یتعداد جادیا ،است دشمن یریگ غافل ای یگمراه و ترددکنترل  یبرا یکه در موارد یارتباط

 یبرا ها داالن ای راهرو از یاریبس. ستاموارد  نیا  ةاز جمل کردند می دایپبه درون سکونتگاه راه  احتماالً که یمهاجمان

 نفوذ صورت در یرخودیافراد غ تا شده ساختهو ارتفاع کم  عرضموارد با  شتریدر ب یورود یاصل ریمسبه  فضاهااتصال 

 یا هدهان قیاز طر فقط ها اتاق از یبعض یفضا به یدسترس. کنند دایپ سرعت را آسان و به رهایمس نتوانند داخل به

 که چنان ارد؛د تناسبو عملکرد فضاها  یعیطب طیمحبا نوع مصالح  ها عرصه از کی هر یطراح نوع. است سریم مانند هچا
                                                                                                                                                               
1. Cappadocia Göreme 
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 نشان رین گلستان سکونتگاه یطراح اصول. ندا هشد  یطراح کیارگان شکل به یو بعض یهندس صورت به فضاها یبرخ

 توان یم انیاز آن م ؛است گرفته انجام یطیمحالزامات  و طیدر دوران گذشته متناسب با شرا یانسان اتیتجرب دهد یم

که  ،افضاه ةدهند سازمان عناصر ةنیزم در گلستان. طیمح خاک ای مصالح نوع بودن سخت و پنهان یدسترس به کرد اشاره

مکان و امکانات  کیساکن در  تیشمار جمع ،البتهدارد.  یخوان هم وینکویدر با ،هاست آن از یبیترک ای ،تونل ،سالن

 تنوع در یثرترؤم نقش طیمح کی ساکنان ثروت و یتوانمند خصوص به و یفنو  یامکانات اجتماع نیو همچن یطیمح

مورد اشاره در  یدفاع داتیتمه دهد ینشان م ها یبررسهمانند بوده است.  غالباً یهرچند اصول اساس ؛است داشته ها طرح

 ها یورود یمسدودساز نوعو  ها تونل جادیا درازجمله  ست؛ا ییها تفاوت و تشابهات یدارا ینیرزمیز یرهااز شه یاریبس

 موارد. کرد یم ریپذ رصد دشمن را امکان آن وسط سوراخ که مدور ابیآس یها سنگ و میضخ یچوب یدرها با استفاده از

 فرد بهمنحصر ها چاه یریکارگ هب نوع و تیکم و هندسه ریدر گلستان ن جمله از میکن یم مشاهده زین ها آن در یاختصاص

شهر  نیا یدوقسمت یورود ای شده یمعبور و مرور استفاده  کردن سخت یبرا یموارد در و تله یبرا هم چون است؛

 ،نور ةروزن یمسدودساز با الزم مواقع در که ،یانسان تردد یبرا یگرید و بودهعبور نور  یفقط برا یکی که ینیرزمیز

 وجود ،«ورجمکرد» به کهنمتون  اشارات. شد یم سرنگون کله با ،شکل یگنبد یها هدر صورت رخنه به سمت چا ،دشمن

در  ینیرزمیز یها نتگاهسکو. کند یما آشکار م یرا برا یا اسطوره وملموس،  تیواقع ،یدفاع یبا فضاها ها سکونتگاه

 و ییایجغراف استقرارلحاظ  به یولتدر آنا وینکویدرو مناطق مجاور مثل  رانیا نیسرزم یایجغراف از یعیوس یها هپهن

 یها سکونتگاه دهد یم نشان یدانیم یها پژوهش. دارند یوانافر یها مشابهت یو دفاع یستیز داتیتمه یریکارگ هب

 قابل ینیرزمیز یو شهرها ،یا صخره یدژها ها، صخره دل در شده کنده یروستاها شامل یکل گروهسه  به یدفاع

 یو دارا استمستقل  یروستا هر واحد اسیمق در ینیرزمیز یها سکونتگاه درآشکار ساختند  ها یبررس .اند یبند دسته

 هم با ییها تونل با فضاهاهستند که  ییها مجتمع صورت به معموالً ینیرزمیز یشهرها اما ست،ا ییمجزا یها یورود

دفاع  ةعرص درو  اند خاص تیاهم یدارابلکه امروزه هم  ،میقد یها زمان در تنها نه ینیرزمیز یها هپناهگا .اند مرتبط

را  یا ستهیشا یزیر و برنامه توجه ها مجموعه نیا عیوس یگردشگر تیظرف. کرد استفاده ها آن از توان یم رعاملیغ

.طلبد یم
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