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چکیده

معمــاری هخامنشــی بــه اســتفاده از تاالرهــای ســتوندار معــروف اســت ،ولــی ســاخت چنیــن
تاالرهایــی در پیــش از دورهی هخامنشــی نیــز در ایــران معمــول بــوده اســت .از دورهی مــاد
در نوشــیجان و گودیــن ،بناهایــی بــا تــاالر ســتوندار کشــف شــده اســت؛ عالوهبــر ایــن ،در:
باباجــان ،زیویــه ،حســنلو ،کردلــر و بســطام نیــز نظیــر ایــن ســاختمانها وجود دارنــد .در این
بیــن ،قدیمیتریــن نمونههــا بــه حســنلو تعلــق دارنــد کــه در آنجــا در ســه دورهی پیدرپـ ِـی
ً
ـاختمان دارای
 V،IVcو  ،IVbبا تاریخ حدود  1250تا  800ق.م ،.مجموعا تعداد هفت سـ
ِ
تــاالر ســتوندار بهدســت آمدهانــد .ویژگــی مشــترک اصلــی ایــن ســاختمانها ،بخــش مرکــزی
آنهــا اســت کــه بــه شــکل تــاالری ســتونداری ســاخته میشــد ،عالوهبــر ایــن اجــزاء و عناصــر
مشــترک دیگــری نیــز در بیــن آنهــا وجــود دارنــد؛ همچــون :رواق ورودی ،پیشــخوان،
راهپل ـهای مارپیــچ در یکطــرف پیشــخوان ،اتاقهــای جانبــی در اطــراف تــاالر ،ســتونها
و ســکوهای چســبیده بــه دیوارهــای تــاالر و تختگاهــی در مقابــل ورودی تــاالر .بهکارگیــری
ایــن ویژگیهــای مشــترک بهمــدت چنــد قــرن در معمــاری حســنلو ادامــه مییابــد و منجــر
بــه شــکلگیری ســنت معمــاری خاصــی میگــردد .در مــورد خاســتگاه و الگــوی اولیـهی ایــن
ـبک معمــاری ،همچنیــن تــداوم و تحــوالت بعــدی آن تــا دورهی هخامنشــی ،نظریــات
سـ ِ
مختلفــی مطــرح شــده اســت .برخــی از پژوهشــگران خاســتگاه ایــن ســبک را در خــارج از
فــات ایــران جســتجو کــرده ،برخــی دیگــر بــرای آن ســیر تحولــی تکخطــی و یــا چندخطــی
در نظــر گرفتهانــد ،کــه اغلــب ایــن نظــرات بــر پایـهی «نظریـهی انتشــارگرایی» قــرار دارنــد.
ـبک معمــاری در حســنلو
در ایــن نوشــتار ،دیدگاهــی متفــاوت دربــارهی شــکلگیری ایــن سـ ِ
مطــرح میشــود .در ایــن دیــدگاه ،بــر پایــهی «نظریــهی نــوآوری» ،ســاخت تاالرهــای
ـان فاقــد تــاالر ســتوندار
ســتوندار بــا توجــه بــه مشــترکات آنهــا بــا دیگــر ســاختمانهای همزمـ ِ
ـوآوری درونــزا در معمــاری محلــی حســنلو شــناخته میشــود.
در حســنلو ،بهعنــوان یــک نـ
ِ
کلیدواژگان :تپه حسنلو ،تاالر ستوندار ،نظریهی انتشارگرایی ،نظریهی نوآوری.
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مقدمه

تپــه حســنلو ،بزرگتریــن تپــهی باســتانی دشــت ســلدوز اســت کــه در جنوبغربــی
دریاچ ـهی ارومیــه قــرار دارد و در ســالهای  1956تــا  1977م .بهمــدت  9فصــل توســط
هیأتــی بــه سرپرســتی رابــرت هنــری دایســون کاوش گردیــد و آثــاری از  10دورهی مختلــف،
از دورهی نوســنگی تــا دورهی اســامی ،در آن تشــخیص داده شــد .1ایــن مطالعــات ،کــه
تحتعنــوان« :پــروژهی حســنلو» شــناخته میشــوند ،نقــش چشــمگیری در افزایــش
دانســتههای باستانشناســی دربــارهی توالــی فرهنگــی شــمالغرب ایــران داشــتهاند؛
ً
خصوصــا یافتههــای تپــه حســنلو از عصــر آهــن کــه در نــوع خــود بینظیرانــد و از ســه طبقــه
ـان کاوشهــا ،دایســون آنهــا را
یــا دورههــای  V،IVو  IIIبهدســت آمدهانــد و در همــان زمـ ِ
مبنایــی بــرای گاهنــگاری عصــر آهــن ایــران در ســه مرحل ـهی  I،IIو  IIIقــرار داد (Dyson,
 .)1965: Table 2ایــن ســه دوره در حســنلو بــه مراحــل کوتاهتــری تقســیم میشــوند و
تاریخهــای مطــرح شــده بــرای آنهــا و مراحــل مختلفشــان بارهــا تغییــر کردهانــد .2در
تازهتریــن پژوهــش در ایــن زمینــه ،دورهی  Vمعــادل عصــر مفــر غ متأخــر بــا تاریــخ  1450تــا
 1250ق.م ،.مرحلـهی  IVcمعــادل عصــر آهــن  Iبــا تاریــخ  1250تــا  1050ق.م ،.مرحلـهی
 IVBمعــادل عصــر آهــن  IIبــا تاریــخ  1050تــا  800ق.م ،.مرحلـهی  IIIcو  IIIbمعــادل عصــر
آهــن  IIIبــا تاریــخ  800تــا  550ق.م .و مرحل ـهی  IIIaبــه همــراه دورهی  IIمعــادل عصــر
آهــن  IVیــا هخامنشــی بــا تاریــخ  550تــا  300ق.م .درنظــر گرفتــه شــدهاند (Danti, 2013:
 .)Table 17.1درواقــع ،ایــن تجدیــد نظــر بیشــتر ســعی دارد آغــاز عصــر آهــن در ایــران را بــا
دیگــر مناطــق خــاور نزدیــک همســان ســازد و در تاریخهــای دورههــای مختلــف حســنلو
تغییــر عمــدهای بهوجــود نیــاورده اســت.
در کاوشهــای حســنلو ،آثــار معمــاری ارزشــمند و کمنظیــری از عصــر آهــن بهدســت آمــده
ـاختمان دارای تــاالر ســتوندار نیــز شناســایی شــدهاند .اکثــر
کــه در میــان آنهــا تعــداد هفــت سـ
ِ
ایــن بناهــای یادمانــی بــه دورهی  IVbتعلــق دارنــد و از آنجاییکــه در اثــر یــک آتشســوزی
ی 3 ،2 ،1
گســترده ســوخته و ویــران شــدهاند ،آنهــا را تحتعنــوان «ســاختمانهای ســوخت ه 
و  »...3نامگــذاری کردهانــد .بنیــان ایــن ســاختمانها بــه دورهی قدیمتــر  IVcبازمیگــردد و
ً
از دورهی  Vنیــز نمونـهای قدیمیتــر بهدســت آمــده اســت .ایــن ســاختمانها عمومــا از طــرح
مشــابهی برخوردارانــد و در مــدت چنــد قــرن ســاخت آنهــا در حســنلو ادامــه داشــته اســت.
در واقــع تاالرهــای ســتوندار حســنلو ،قدیمتریــن تاالرهــای ســتوندار شــناخته شــده در ایــران
هســتند و از همیـنرو موضــوع پژوهشهــای مختلفــی بودهانــد کــه از جهــات مختلــف ســعی
در تبییــن ویژگیهــای آنهــا و تعییــن منشــأ و الگــوی اولی ـهی احتمالــی آنهــا داشــتهاند .در
ادامــه بــا معرفــی ایــن ســاختمانها ،ویژگیهــای بــارز آنهــا را مشــخص و نظریــات مختلــف
دربــارهی آنهــا را مــرور میکنیــم و بــه طــرح دیدگاهــی تــازه دربــارهی خاســتگاه احتمالــی و
تحــول آنهــا میپردازیــم.
پرســش پژوهــش :در ایــن راســتا ،مهمتریــن پرســش ایــن نوشــتار را میتــوان چنیــن
طــرح نمــود :خاســتگاه معمــاری تاالرهــای ســتوندار حســنلو کجاســت؟ و بــرای دسـتیافتن
بــه پاســخ ایــن پرســش ابتــدا بــه تعریــف و تبییــن ویژگیهــای ایــن تاالرهــا میپردازیــم و
بــا روشــی تطبیقی-تحلیلــی بــه مقایسـهی ایــن بناهــا و ویژگیهــای اصلــی آنهــا بــا بنــای
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ً
همزمــان دیگــری از حســنلو دســت میزنیــم و نهایتــا دیدگاهــی جدیــد را براســاس نظریـهی
نــوآوری دربــارهی خاســتگاه تاالرهــای ســتوندار حســنلو طــرح مینماییــم.

تاالرهای ستوندار حسنلو

4

قدیمتریــن ســاختمان دارای تــاالر ســتوندار در حســنلو از اســتقرارگاه دورهی  Vبهدســت آمــده
اســت (شــکل  .)1ایــن ســاختمان در شــمالغربی اســتقرارگاه واقــع شــده و شــباهت زیــادی بــه
ســاختمان ســوختهی  IIIدورهی بعد ،که آنهم در همین قســمت از اســتقرارگاه ســاخته شــده،
دارد و براســاس همین شــباهت ،قســمتهای کاوش نشــدهی آن بازسازی شده اســت .ورودی
ً
ســاختمان ظاهــرا از طریــق یــک پیشــخوان 5بــا راهپلـهای مارپیــچ در گوشـهی آن ،6بــه تــاالری با
ً
دو ســتون در مرکــز و احتمــاال ســتونهایی در کنــار و چســبیده بــه دیوارهــا راه مییابــد .در وســط
تــاالر ،اجاقــی قــرار دارد و دورتــادور تــاالر نیــز نیمکتهایــی خشــتی و چســبیده به دیــوار وجــود دارد
ً
ـوار مقابــل ورودی ،ایــن نیمکــت بــه تختگاهــی بزرگتــر و تقریبــا مربعشــکل
کــه در میانـهی دیـ ِ
تبدیــل میشــود؛ همچنیــن اتــاق جانبــی باریــک و مستطیلشــکلی در ســمت شــمال تــاالر قــرار
دارد (دایســون 1391 ،الــف 34 :و شــکل 6؛  .)Danti, 2013: 336, fig. 17.6بــه اینترتیــب
قدیمتریــن تــاالر ســتوندار حســنلو کــه حداقــل بــه قــرن  13ق.م .تعلــق دارد ،دارای ویژگیهــا
و عناصــری اســت کــه در تاالرهــای ســتوندار بعــدی حســنلو نیــز دیــده میشــوند؛ پیشــخوان،
راهپلــه مارپیــچ ،تــاالر مرکــزی ســتوندار ،ســتونهای چســبیده بــه دیوارهــا ،نیمکتهای خشــتی
سرتاســری چســبیده بــه دیوارهــا ،تختــگاه ،اجــاق مرکــزی و اتاقهــای جانبــی.
در اســتقرارگاه دورهی بعــدی  IVچندیــن تــاالر ســتوندار وجــود دارد کــه در دو مرحلـهی c
و  bایــن دوره ســاخته شــدهاند (شــکلهای  2و  .)3درواقــع بنیــان اکثــر ایــن ســاختمانها بــه
ـوزی رخــداده در پایــان ایــن مرحلــه ،تخریــب شــده
مرحلـهی  IVcتعلــق دارد کــه در اثــر آتشسـ ِ
ً
و بالفاصلــه در آغــاز مرحلـهی  IVbبازســازی و تجدیــد بنــا شــدهاند و نهایتــا در حــدود ســال 800
ق.م .در نتیجـهی تهاجمــی نظامــی ،دوبــاره دچــار آتشســوزی و تخریــب گردیدهانــد.
ـتقرارگاه دورهی  IVbحیاطــی موســوم بــه حیــاط پایینــی وجــود دارد کــه
در جنــوب اسـ
ِ
در پیرامــون آن چنــد ســاختمان بــا تــاالر ســتوندار قــرار دارنــد .بزرگتریــن و مهمتریــن آنهــا
ســاختمان ســوختهی  IIدر ســمت جنــوب حیــاط واقــع اســت کــه اصــل آن بــه مرحل ـهی
ً
 IVcبــاز میگــردد و احتمــاال یــک معبــد بــوده اســت (.)Dyson & Voigt, 2003: 219-236
ورودی ســاختمان از طریــق رواق و پیشــخوانی بــه تــاالر ســتونداری بــا دو ردیــف چهارتایــی
و یــک ســتون اضافــی در ردیــف اول و ســتونهایی چســبیده بــه دیوارهــا ،راه مییابــد.
ً
ایــن تــاالر حــدود  7متــر ارتفــاع داشــته و احتمــاال بلندتریــن ســاختمان اســتقرارگاه بــوده
اســت .نیمکتهــا یــا ســکوهایی خشــتی چســبیده بــه دیوارهــا وجــود دارنــد کــه در دیــوار
ســمت ورودی پرتفصیلتــر هســتند .در میانــهی دیــوار مقابــل ،ورودی ســکویی پلــهدار
وجــود دارد کــه از طریــق درگاهــی بــا قابــی پلهپلــه بــه اتاقــی کوچــک راه مییابــد .در وســط
تــاالر ســکویی بــا آثــار ســوختگی قــرار دارد کــه بهعنــوان محــراب یــا میــز نــذورات معرفــی
شــده اســت و اجاقــی نیــز در ســمت چــپ ورودی تــاالر وجــود دارد .اتاقهــای متعــددی
بــا کاربــری خدماتــی و انبــار در اطــراف تــاالر وجــود دارنــد کــه دو طبقــه بودهانــد و از طریــق
راهپل ـهای واقــع در پیشــخوان بــه طبق ـهی فوقانــی آنهــا دسترســی مییافتهانــد .در رواق

شــکل  .1نقشـهی بازســازی شــدهی قدیمیترین
ســاختمان دارای تــاالر ســتوندار در حســنلو کــه بــه
دورهی  Vتعلــق دارد (.)Dyson, 1989: Fig. 2a

70

شماره  ،19دوره هشتم ،زمستان 1397

شــکل  .2نقش ـهی ســاختمانهای مرحل ـهی IVc

حســنلو بــا تاالرهــای ســتوندار مکشــوف (Dyson,
.)1989: fig. 6a

شــکل  .3نقش ـهی ســاختمانهای مرحل ـهی IVb
حســنلو و تاالرهــای ســتوندار بازســازی شــدهی
دورهی IVcا (.)Dyson, 1989: fig. 6b

تاالرهای ستوندار حسنلو ،انتشارگرایی یا نوآوری

ورودی ایــن ســاختمان ،چنــد اســتل ســنگی ســاده قــرار گرفتــه کــه در دیگــر ســاختمانهای
ایــن دوره ،بهجــز ورودی ســاختمانهای ســوختهی  IVو  IVغربــی کــه در طــرف دیگــر
حیــاط پایینــی و مقابــل ایــن ســاختمان واقعانــد ،نظیــری ندارنــد.
در ســمت شــرق حیــاط ســاختمان ســوختهی  Vواقــع اســت .ایــن بنــا در اصــل ،در
مرحل ـهی  IVcســاخته و ســپس در مرحل ـهی  IVbبازســازی شــده کــه همــراه بــا تغییراتــی
ً
خصوصــا در ورودیهــا بــوده اســت .قســمت اصلــی ایــن بنــا تــاالری بــا دو ردیــف دوتایــی
ســتون و همچنیــن ســتونهایی چســبیده بــه دیوارهاســت .ســکوهای خشــتی چســبیده
ـدد گل حــرارت دیــده در میانـهی تــاالر وجــود دارنــد.
بــه دیــوار و ســکویی بــا اندودهــای متعـ ِ
در شــکل نهایــی ،پیشــخوانی در ضلــع شــمالی بنــا ایجــاد شــده کــه راهپل ـهای بــرای رفتــن
بــه طبق ـهی فوقانــی در یــک ســمت آن وجــود دارد.
ســاختمان ســوختهی  IVشــرقی ،بنای تاالردار دیگری اســت که در ســمت شمالشــرقی
حیــاط پایینــی قــرار دارد و در اصــل در مرحلــهی  IVcســاخته شــده و در مرحلــهی IVb
ً
بازســازی شــده و تغییراتــی در ورودی آن ایجــاد گردیــده اســت .ایــن بنــا ظاهــرا بهطــور
کامــل کاوش نشــده ،ولــی براســاس بازســازیهای صــورت گرفتــه ،تــاالر مرکــزی آن دارای دو
ردیــف دوتایــی ســتون ،ســتونهایی چســبیده بــه دیوارهــا ،ســکوها یــا نیمکتهــای خشــتی
و تختــگاه بــوده اســت .ورودی اولی ـهی بنــا از طریــق پیشــخوانی واقــع در ضلــع غربــی آن
بــوده کــه در زمــان بازســازی ،اتــاق دیگــری مقابــل آن ســاخته شــده و یــک رواق نیــز کــه بــا
محــور طولــی بنــا و مســیر اولیــه دسترســی بــه داخــل تــاالر زاوی ـهای  90درجــه دارد ،بــه بنــا
اضافــه میشــود .در همیــن زمــان ســاختمان ســوختهی  IVنیــز کــه بنایــی کوچکتــر اســت،
در غــرب ایــن بنــا و چســبیده بــه آن ســاخته میشــود؛ بهطوریکــه رواقهــای ورودی آنهــا
کنــار یکدیگــر واقــع میگردنــد و اســتلهایی ســنگی ،مشــابه ســاختمان ســوختهی  ،IIدر
مقابــل آنهــا نصــب میشــود .ایــن بنــا نیــز در قســمتهایی دو طبقــه بــوده و راهپل ـهای در
پیشــخوان اولی ـهی دسترســی بــه آنهــا را ممکــن میکــرده اســت.
در ســمت شــرق حیاط پایینی ،دو ســاختمان ســوختهی  Iشــرقی و غربی قرار گرفتهاند
کــه مجموعـهای مرتبــط را تشــکیل میدهنــد کــه تنهــا ســاختمان ســوختهی  Iغربــی دارای
تــاالر ســتوندار اســت .متأســفانه بخشــی غربــی ایــن بنــا در اثــر ســاخت حصــار دورهی بعــدی
 IIIbتخریــب شــده ،ولــی بــا اینحــال جزئیــات بســیاری از آن قابــل تشــخیص اســت.
پیشــخوان بعــد از آن بــه
ورودی بنــا در ســمت شــرق قــرار دارد و از طریــق یــک رواق و
ِ
تــاالر ســتوندار راه مییابــد .تــاالر دارای دو ردیــف چهارتایــی ســتون و ســتونهایی چســبیده
بــه دیوارهــا اســت؛ همچنیــن نیمکتهــای چســبیده بــه دیوارهــا و ســه اجــاق کــه یکــی از
آنهــا در مرکــز تــاالر قــرار دارد ،از دیگــر عناصــر ایــن تــاالر هســتند .بهدلیــل تخریــب دیــوار
انتهایــی تــاالر ،نمیتــوان از وجــود تختــگاه در آن مطمئــن بــود .از ویژگیهــای ایــن بنــا،
تورفتگیهایــی پلهپلــه شــبیه بــه طاقچــه اســت کــه در دو طــرف ورودی پیشــخوان و
ورودی تــاالر در ســمت داخــل قــرار دارنــد .از مــوارد مهــم دربــارهی ایــن بنــا ،کشــف جــام
زریــن حســنلو از اتــاق کوچــک واقــع در جنــوب رواق ایــن بناســت کــه در اصــل در طبقـهی
دوم نگهــداری میشــده اســت .دو ســاختمان ســوختهی  Iغربــی و شــرقی برخــاف ســایر
ســاختمانهای مــورد بحــث ،در دورهی  IVcبنیانگــذاری نشــده و در دورهی IVb
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ً
ســاخته شــدهاند ( )Dyson, 1977: 552و احتمــاال بههمیــن دلیــل از بقیـهی ســاختمانها
نقش ـهای منظمتــر و بــدون تغییــرات دارد کــه رواق ورودی آن از همــان ابتــدا در طــرح آن
لحــاظ شــده بــود.
در شــمالغربی اســتقرارگاه ،بنایــی قــرار دارد بــا عنــوان ســاختمان ســوختهی ،III
کــه دارای تــاالر ســتونداری در مرکــز میباشــد .ایــن بنــا در اصــل در مرحل ـهی  IVcســاخته
شــده و در مرحلــهی  IVbبازســازی و قســمتهایی بــه آن اضافــه شــده اســت .ورودی
آن بهشــکل رواقــی اســت کــه بــه یــک پیشــخوان وســپس تــاالر ســتوندار راه مییابــد و
راهپلـهای در ســمت راســت پیشــخوان ،امــکان دســتیابی بــه اتاقهــای طبقـهی دوم بنــا را
ً
فراهــم مـیآورد .تــاالر دارای دو ســتون و احتمــاال ســتونهایی چســبیده بــه دیوارهــا اســت؛
همچنیــن ســکوها یــا نیمکتهــای چســبیده بــه دیوارهــا ،تختگاهــی در وســط دیــوار
مقابــل ورودی و اجاقــی در وســط تــاالر ،دیگــر عناصــر موجــود هســتند .اتاقهــای باریــک و
مســتطیلی نیــز در دو طــرف تــاالر وجــود دارنــد .ایــن بنــا شــباهت زیــادی بــه تنهــا ســاختمان
ـتوندار دورهی  Vدارد؛ چــه از نظــر اجــزاء و عناصــر تشــکیلدهنده ،چــه از نظــر انــدازه و
سـ
ِ
ابعــاد و چــه از لحــاظ موقعیــت آنهــا در اســتقرارگاه.
تــاالر ســتوندار دیگــر ایــن دوره ،به ســاختمان ســوختهی  VIکــه در غرب اســتقرارگاه قرار
دارد ،متعلــق اســت .متأســفانه بخــش زیــادی از ایــن بنــا در اثــر ســاخت حصــار دورهی IIIb
تخریــب شــده و اطالعــات چنــدان زیــادی نیــز از آن منتشــر نشــده اســت .در طــرح بازســازی
شــده ایــن بنــا ( ،)Dyson, 1989: figs 4 & 6bتــاالر آن دارای دو ردیــف س ـهتایی ســتون
اســت و در قســمتهای برجــا مانــده نیــز ســکوهای چســبیده بــه دیوارهــا وجــود دارد .ایــن
بنــا بــه بزرگــی بناهــای تــاالردار دیگــر نیســت و فاقــد رواق و پیشــخوان ورودی و اتاقهــای
جانبــی اســت.
اســتفاده از ســتون در معمــاری عصــر آهـ ِـن حســنلو منحصــر بــه تاالرهــا نیســت؛ بهطــور
ـاختمان ســوختهی
ـاختمان ســوختهی  Vو یــا در اتــاق مرکــزی سـ
مثــال ،در اتــاق جنوبــی سـ
ِ
ِ
 IVغربــی ،هــر یــک دو ســتون بـهکار رفتــه اســت ،ولــی ایــن بناهــا آنقــدر بــزرگ نیســتند کــه
بهعنــوان تــاالر شــناخته شــوند و از طــرف دیگــر ،از طــرح کلــی ســاختمانهای دارای تــاالر
ســتوندار پیــروی نمیکننــد و فاقــد عناصــر دیگــر ایــن ســاختمانها هســتند .عالوهبــر ایــن،
در ســاخت رواقهــا نیــز از ســتون اســتفاده شــده اســت ،یــا بهشــکل ســتونهایی چســبیده
بــه دو طــرف دهانـهی رواق و یــا بهصــورت ســتونهایی آزاد در میانـهی دهانــه ،کــه اغلــب
بهصــورت دوتایــی یــا س ـهتایی ب ـهکار رفتهانــد.
ً
مجموعــا تاکنــون در حســنلو از دورهی  IVدر دو مرحلــهی  cو  ،bشــش ســاختمان و
از دورهی  Vتنهــا یــک ســاختمان بــا تــاالر ســتوندار شناســایی شــده اســت ،کــه بــا وجــود
کلــی یکســانی برخوردارنــد .ایــن
تفاوتهایــی در انــدازه و جزئیــات ،از الگــو و طــرح ِ
ســاختمانها از اجــزاء و قســمتهای مشــابهی نیــز برخوردارنــد کــه نشــانگر ویژگیهــای
مشــترک میــان آنهــا هســتند.

ویژگیهای تاالرهای ستوندار حسنلو

ســاختمانهای دارای تــاالر ســتوندار در حســنلو ،ویژگیهــا و عناصــر مشــترکی دارنــد کــه
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آنهــا را مشــخص و از دیگــر بناهــای ه ـمدورهی خــود متمایــز میکننــد .در تمامــی ایــن
ً
بناهــا ،ســتونهای بــهکار رفتــه از چــوب ســاخته شــدهاند کــه معمــوال بــر پایههایــی از
تختهســنگهای نامنظــم و حجــاری نشــده ،قــرار میگرفتــ ه و پایههــا نیــز بــا گل انــدود
ً
میشــدهاند .ســتونها همــواره در دو ردیــف ایجــاد شــدهاند و معــوال در تعییــن فواصــل
میــان آنهــا نیــز دقــت زیــادی بــه خــرج ندادهانــد .تنهــا مــوردی کــه در یــک ردیــف ســه
ســتون دیــده میشــود ،ردیــف اول ســتونهای ســاختمان ســوختهی  IIاســت کــه در
ً
ایــن مــورد هــم ،ســتون ســوم بــه احتمــال قــوی ،بعــدا و در محلــی متفــاوت و نامتناســب بــا
بقی ـهی ســتونها اضافــه شــده و در اصــل ،تنهــا دو ســتون وجــود داشــته اســت؛ عالوهبــر
ســتونهای آزادی کــه در میــان تــاالر قــرار میگرفتنــد ،ســتونهایی نیــز در کنارههــا و
چســبیده بــه دیواهــای تــاالر نصــب میشــدند .ایــن ســتونهای چســبیده بــه دیوارهــا
ً
معمــوال در امتــداد تقریبــی ردی ـف ســتونهای آزاد قــرار داشــته و اغلــب در هــر چهــار ضلــع
تــاالر ایجــاد میشــدند .از آنجاییکــه در امتــداد تمامــی دیوارهــای داخــل تاالرهــا ،ســکوها
یــا نیمکتهایــی خشــتی وجــود داشــت؛ پای ـهی ایــن ســتونهای چســبیده بــه دیــوار در
داخــل ایــن ســکوها قــرار میگرفتنــد .تنهــا بنایــی کــه دارای ســتون چســبیده بــه دیــوار
نیســت ،ســاختمان ســوختهی  IIIاســت کــه فقــط دو ســتون آزاد دارد و در ســاختمان
ســتوندار دورهی  Vنیــز تنهــا شــواهدی از ســوراخ پایـهی احتمالــی یــک ســتون چســبیده بــه
دیــوار بهدســت آمــده اســت؛ جالــب آنکــه ایــن دو بنــا در مــوارد دیگــر نیــز شــباهت زیــادی
ً
بــه یکدیگــر دارنــد .نحــوهی اســتفاده از ســتونها در رواقهــای ورودی نیــز تقریبــا مشــابه
ً
اســت .در رواقهــا ســتونها معمــوال بهصــورت دوتایــی یــا ســه تایــی در کنــار هــم ب ـهکار
ً
رفتهانــد و در اینجــا نیــز معمــوال از تختهســنگهای بدونتــراش بــرای پایــه اســتفاده
شــده اســت .ســتونهای رواقهــا در دو طــرف دهان ـهی رواق بــه دیوارهــا چســبیدهاند و
در وســط دهانــه ،ســتونهایی آزاد قــرار دارنــد؛ بهطوریکــه دهان ـهی رواق بــه دو قســمت
تقســیم شــده اســت .در تمامــی رواقهــا ایــن الگــوی مشــابه وجــود دارد.
عنصــر دیگــر بـهکار رفتــه در تاالرهــای ســتوندار حســنلو ،ســکوها یــا نیمکتهایــی اســت
کــه از خشــت ســاخته شــده و دورتــادور تــاالر بــه دیوارهــا چســبیدهاند .در برخــی مــوارد ایــن
ســکوها پرتفصیلتــر هســتند ،ماننــد ســکوهای دو طــرف ورودی تــاالر ســاختمان ســوختهی
 ،IIکــه بــا توجــه بــه یافتههــای اطــراف آنهــا بهنظــر میرســد محــل قــرار دادن اشــیایی
ً
بودهانــد ،ولــی ظاهــرا در ا کثــر مــوارد از ایــن ســکوها بهعنــوان نیمکــت و محــل نشســتن
ً
اســتفاده میکردنــد .ایــن ســکوها در تمامــی تاالرهــای ســتوندار وجــود دارنــد و معمــوال در
طــول دیوارهــای هــر چهــار ضلــع تــاالر ســاخته میشــدند ،ولــی اســتفاده از ایــن ســکوها در
دیگــر قســمتهای بنــا مرســوم نبــوده و از همیــنرو میتــوان آنهــا را خــاص تاالرهــای
مرکــزی بنــا محســوب کــرد.
تختــگاه ،از دیگــر اجــزاء تاالرهــای ســتوندار حســنلو اســت کــه در میانـهی دیــوار انتهایی
ً
تــاالر و در مقابــل ورودی قــرار دارد .ایــن تختگاههــا بهصــورت ســکوهایی غالبــا مربعشــکل
هســتند کــه از یکطــرف بــه دیــوار انتهــای تــاالر چســبیده و از دو طــرف دیگــر نیــز بــه
ســکوهای امتــداد یافتــه در طــول دیــوار متصــل هســتند .در تمامــی تاالرهــای ســتونداری
کــه دیــوار انتهایــی آنهــا ســالم بــوده و کاوش شــدهاند ،تختــگاه وجــود دارد ،و از همیـنرو
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در تاالرهایــی نیــز کــه قســمت انتهایــی آنهــا تخریــب شــده یــا مــورد کاوش قــرار نگرفتــه
(نظیــر ســاختمانهای ســوختهی  IVشــرقی و  Iغربــی) ،بــه قرینـهی چنیــن تختگاههایــی
در طر حهــای بازســازی شــده در نظــر گرفتــه شــدهاند .تنهــا اســتثناء در ایــن میــان تــاالر
ســتوندار ســاختمان ســوختهی  IIاســت کــه در آن تختــگاه بهشــکل ســکویی پل ـهدار بــدل
شــده کــه از روی آن و از طریــق درگاهــی کوچــک بــه اتــاق کوچکــی در پشــت دیــوار انتهایــی
تــاالر راه داشــته اســت .بهنظــر میرســد بــا وجــود تشــابه در شــکل و محــل قرارگیــری ایــن
ســکو بــا تختگاههــا ،ولــی کارکــرد آن متفــاوت بــوده اســت.
ً
اســتفاده از اجــاق ،تقریبــا در تمامــی تاالرهــای ســتوندار حســنلو دیــده میشــود .ایــن
ً
کوتــاه برآمــدهای دارنــد کــه در یکطــرف شــیاری در آن وجــود
اجاقهــا معمــوال لبــهی
ِ
ً
ً
دارد ،احتمــاال بــرای خــارج کــردن خاکســتر .اجاقهــا ،عمدتــا در وســط تــاالر قــرار دارنــد،
ماننــد ســاختمان ســوختهی  Iغربــی ،و گاهــی نیــز در گوشــه یــا محــل دیگــری از تــاالر
واقعانــد؛ همچــون ســاختمان ســوختهی  .IIدر بعضــی مــوارد نیــز چنــد اجــاق در تــاالر
ســاخته شــده ،مثــل ســاختمان ســوختهی  .IIدر دو ســاختمان ســوختهی  IIو  ،Vســکویی
ً
خشــتی در میان ـهی تــاالر وجــود دارد کــه از آن معمــوال بــا عنــوان محــراب یــا میــز نــذورات
یــاد میکننــد .در ســطح ایــن ســکوها آثــار ســوختگی حاصــل از روشــن کــردن آتــش دیــده
میشــود کــه در ســکوی ســاختمان ســوختهی  Vبارهــا روی ســکو را انــدود کــرده و دوبــاره بــر
روی آن آتــش افروختهانــد ()Dyson, 1977: 551؛ البتــه تمامــی تاالرهــای ســتوندار دارای
چنیــن ســکوهایی نیســتند و در مــورد ســاختمان ســوختهی  IIآن را بــا معبــد بــودن ایــن بنــا
مرتبــط میداننــد ( .)Dyson & Voigt, 2003از همی ـنرو شــاید بتــوان در برداشــتی کلــی
فرضیـهای را طــرح کــرد کــه تاالرهــای ســتونداری کــه کارکــرد مذهبــی داشــتهاند در میانـهی
خــود ســکویی بــرای افروختــن آتــش داشــتهاند و در تاالرهایــی کــه کاربــرد غیرمذهبــی
داشــتهاند در وســط تاالرشــان اجــاق قــرار میگرفتــه اســت.
در جلــو ورودی اغلــب تاالرهــا و بعــد از ردیــف اول ســتونها ،قســمت کوچکــی از کــف
تــاالر ســنگفرش شــده کــه ایــن وضعیــت باعــث گردیــده کــه احتمــال داده شــود ســقف تــاالر
در ایــن قســمت بــاز بــوده تــا امــکان ورود نــور و هــوای تــازه بــه داخــل فراهــم شــود و کــف
ایــن قســمت نیــز بــرای مقابلــه بــا نفــوذ بــاران و بــرف ســنگفرش شــده اســت (Young,
 .)1966: 51-53البتــه بایــد توجــه داشــت کــه ایــن نظــر ،تنهــا یــک فرضیــه اســت و شــواهد
و دالیلــی مشــخص و قطعــی دربــارهی چگونگــی ســقف تاالرهــا در دســت نیســت.
ورودی اصلــی ایــن ســاختمانها نیــز از طــرح یکســانی برخــوردار اســت کــه شــامل رواقــی
در جلــو و پیشــخوان یــا پیشاتاقــی در پشــت آن اســت کــه بــه تــاالر ســتونداری در مرکــز
ـکل باریکــی هســتند کــه
ســاختمان منتهــی میشــود .رواقهــا بهشــکل فضــای مستطیلشـ
ً
ًِ
در ســمت بیرونــی ،دهانـهی ورودی نســبتا عریضــی دارنــد کــه معمــوال توســط ســتونهایی
چوبــی بــه دو قســمت تقســیم میشــود .ایــن ســتونها در ســه ردیــف دوتایــی یــا س ـهتایی
ـوار دهان ـهی ورودی و ردیــف ســوم
قــرار دارنــد ،دو ردیــف در دو طــرف و چســبیده بــه دیـ ِ
ورودی ســتوندار و باشــکوهی بــه ســاختمان
نمــای
در وســط دهانــه ،کــه در مجمــوع
ِ
ِ
میدادهانــد .در بیــن رواقهــا تنهــا رواق ســاختمان ســوختهی  IIIاز ایــن قاعــده مســتثنی
ً
ورودی بیرونــی ســاختمانها
اســت و فقــط یــک دهانــه دارد .ظاهــرا رواقهــا در محــل
ِ
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از ابتــکارات دورهی  IVbهســتند و در ایــن دوره در بازســازی ســاختمانهای قدیمــی،
مثــل ســاختمان ســوختهی  ،IIیــا در ســاخت بناهــای جدیــد ،مثــل ســاختمان ســوختهی
 Iغربــی ،بــه طــرح اولیــه اضافــه شــدهاند؛ بهطوریکــه هیچیــک از ســاختمانهای مــورد
بحــث در دورههــای  IVcو  Vدارای رواق در ورودی اصلــی خــود نبودهانــد .البتــه در برخــی
از ایــن ســاختمانها در دورهی  IVcرواقــی متفــاوت و در محلــی متفــاوت وجــود داشــته
درگاه پیشــخوان بــه تــاالر ،دو
ـرف ِ
اســت .در ایــن دوره در ســاختمان ســوختهی  IIIدر دو طـ ِ
ســتون در هــر طــرف وجــود داشــته کــه نمایــی شــبیه بــه رواق بــه ایــن درگاه مـیداده اســت.
در ســاختمان ســوختهی  IVشــرقی نیــز ورودی تــاالر از داخــل پیشــخوان بهشــکل رواقــی
دو دهانــه بــا ســه جفــت ســتون بــوده اســت کــه در دورهی بعــد بــه درگاهــی ســاده تبدیــل
میشــود .در ســاختمان ســوختهی  Vنیــز رواقــی بــا ســه دهانــه و هشــت جفــت ســتون در
ً
ً
ضلــع شــرقی تــاالر وجــود داشــته کــه ظاهــرا بــه فضایــی بــاز ،راه داشــته و بعــدا در دورهی
 IVbدو دهان ـهی آن بســته و بــه درگاهــی ســاده بــدل میشــود .بــه اینترتیــب ،ایــدهی
رواق از دورهی  IVcوجــود داشــته ،ولــی فقــط در قســمت داخلــی بنــا و کــه شــکل درگاه
ً
بـهکار میرفتــه اســت و بعــدا در دورهی  IVbبــه قســمت اصلــی در ورودی اصلــی بنــا تبدیــل
میشــود کــه شــامل اتاقــی باریــک و مســتطیلی نیــز بــوده اســت .البتــه رواقهــا منحصــر بــه
ورودی ســاختمانهای دارای تــاالر ســتوندار نیســتند ودر برخــی بناهــای دیگــر نیــز ب ـهکار
رفتهانــد؛ یعنــی ســاختمانهای ســوختهی  Iشــرقی و  IVغربــی.
در پشــت رواق و مــوازی بــا آن ،اتــاق باریــک مستطیلشــکلی قــرار دارد کــه در حکــم
اتــاق انتظــار ،پیشــخوان یــا پیشاتــاق ،بــوده اســت .ایــن اتــاق از یکطــرف بــه رواق
ً
و از طــرف مقابــل بــه تــاالر راه دارد ،ولــی هیــچگاه ورودیهــا دقیقــا مقابــل هــم و در یــک
ً
امتــداد قــرار ندارنــد .ایــن وضعیــت باعــث میگــردد کــه از فضــای بیرونــی نتــوان مســتقیما
داخــل قســمت اصلــی بنــا ،یعنــی تــاالر ســتوندار را مشــاهد کــرد؛ شــاید هــم ایــن طراحــی بــرای
ممانعــت از ورود مســتقیم جریــان هــوا بــه داخــل بنــا بــوده اســت .در بیــن ســاختمانهای
مختلــف یــک اســتثناء در ایــن طــرح کلــی ورودی وجــود دارد و آن مربــوط بــه ســاختمان
ســوختهی  IVشــرقی اســت کــه در بازســازی آن رواق اضافــه شــده بــا پیشــخوان مــوازی
ً
نیســت و بــا آن زاوی ـهی  90درجــه دارد .معمــوال در دو ســمت پیشــخوان دو فضــای مربــع
کوچــک وجــود دارد کــه یکــی از آنهــا محــل راهپل ـهای مارپیچــی اســت کــه بــه طبق ـهی
دوم منتهــی میشــده اســت .گاهــی در دو طــرف رواق نیــز فضاهــای مشــابهی قــرار دارنــد.
عالوهبــر ایــن در اطــراف تــاالر نیــز اتاقهایــی وجــود دارنــد کــه بــه انبــاری یــا فضاهــای
خدماتــی دیگــر اختصــاص داشــتهاند .ایــن قســمتهای بنــا ،دو طبقــه بودهانــد و از طریــق
راهپلـهی مجــاور پیشــخوان بــه آنهــا دسترســی داشــتهاند؛ البتــه یــک اســتثناء وجــود دارد،
در ســاختمان ســوختهی  VIکــه برخــاف بقیــهی ســاختمانها فاقــد رواق ،پیشــخوان،
راهپلــه و اتاقهــای جانبــی اســت .در واقــع ایــن ســاختمان ،کــه نیمــهی انتهایــی آن در
اثــر ســاخت حصــار دورهی  IIIbاز بیــن رفتــه ،دارای نقش ـهای ســاده متشــکل از یــک تــاالر
ســتوندار و ورودی مســتقیمی به آن اســت و از این لحاظ ،یک اســتثناء محســوب میشــود.
نکت ـهی دیگــری کــه در طراحــی ایــن ســاختمانها وجــود دارد ،بازبــودن آنهــا از هــر
طــرف اســت .در واقــع ایــن بناهــا بــا وجــودی کــه بهصــورت مجموعــه و مرتبــط بــا هــم
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هســتند ،ولــی از لحــاظ ســاختاری چســبیده و متصــل بههم نیســتند ،بلکه ســاختمانهایی
مســتقل و جــدا از همــی هســتند کــه در مجــاورت یکدیگــر بنــا شــدهاند .ایــن وضعیــت در
ً
دورهی قدیمتــر  IVcواضحتــر اســت و ســاختمانها کامــا از هــم جــدا هســتند ،ولــی در
دورهی  IVbبــا ایجــاد دروازههــا و راهروهایــی ،اتصالهایــی میــان آنهــا بهوجــود میآیــد؛
هرچنــد کــه ایــن اتصالهــا بــرای محصــور کــردن محــدودهی حیــاط میــان ســاختمانها
(حیــاط پایینــی) بــوده و هنــوز پیکــرهی اصلــی ســاختمانها از یکدیگــر جــدا هســتند .در
ایــن بیــن ،تنهــا اســتثناء ســاختمانهای ســوختهی  IVو  IVشــرقی هســتند کــه در یــک
ضلــع بههــم متصــل میباشــند .در همیــن راســتا ،ورود بــه ســاختمانها از فضــای بیرونــی
آنهــا ممکــن بــوده اســت و هیچیــک از آنهــا بــه دیگــری راه ندارنــد.
ویژگــی دیگــری کــه در برخــی از ســاختمانهای مــورد بحــث وجــود دارد ،درگاههــای
پل ـهای یــا تورفتگیهــای پل ـهای اســت .ایــن ویژگــی بیشــتر در ســاختمانهای ســوختهی
 IIو  Iغربــی دیــده میشــود و احتمــال دارد از ابتــکارات دورههــای جدیدتــر باشــد و از
آنجاییکــه در بیشــتر تاالرهــای ســتوندار بــهکار نرفتــه ،نمیتوانــد بهعنــوان یــک ویژگــی
خــاص ایــن ســاختمانها محســوب شــود.
بــه اینترتیــب ،ویژگیهــای ســاختمانهای دارای تــاالر ســتوندار در حســنلو را میتــوان
در دو بخــش مــورد توجــه قــرار داد ،بخشــی کــه بــه نقشـهی کلــی و اجــزاء تشــکیلدهندهی
ســاختمان مربوطانــد؛ مثــل :رواق ،پیشــخوان ،راهپل ـهی مارپیــچ ،تــاالر ســتوندار مرکــزی
و اتاقهــای جانبــی ،و بخــش دیگــر کــه بــه خصوصیــات و عناصــر داخــل تــاالر تعلــق
دارنــد ،همچــون :دو ردیــف ســتون در مرکــز ،ســتونهای چســبیده بــه دیوارهــا ،ســکوهای
خشــتی ،تختــگاه و اجــاق یــا ســکو.

کارکرد تاالرهای ستوندار حسنلو

در نبــود مــدارک مکتــوب و شــواهد قطعــی باستانشــناختی ،نمیتــوان دربــارهی کارکــرد
ســتوندار حســنلو ،نظــری قطعــی کــه مــورد پذیــرش همگــی
ســاختمانهای دارای تــاالر
ِ
محققیــن باشــد ،مطــرح کــرد؛ بــا ایــن وجــود ،شــواهد و قراینــی در دســت اســت کــه براســاس
آنهــا فرضیههــا یــا احتماالتــی در اینبــاره از ســوی برخــی محققیــن مطــرح شــده اســت.
محتملتریــن کارکــرد بــرای ســاختمان ســوختهی  ،IIمعبــد اســت .دایســون و ویــت
براســاس نقشــه و اجــزاء اصلــی تشــکیلدهندهی ایــن بنــا و برخــی اشــیاء یافتشــده در آن و
مقایسـهی آنهــا بــا معابــد شــناختهی شــدهی بینالنهریــن ،نتیجــه میگیرنــد کــه نقشـهی
ایــن ســاختمان بــا طــرح ســه قســمتی معابــد بینالنهرینــی مطابقــت دارد و در میــان اشــیاء
بهدســت آمــده از آن نیــز ،برخــی اشــیاء دارای کارکــرد مذهبــی هســتند و لــذا ســاختمان
ســوختهی  ،IIیــک معبــد اســت ( .)Dyson & Voigt: 2003, 235-236آنهــا ،همچنیــن
احتمــال آنکــه تمامــی ســاختمانهای اطــراف حیــاط پایینــی ،دارای کارکــردی مذهبــی
بودهانــد و مجموع ـهای مذهبــی را تشــکیل میدادهانــد را مطــرح میکننــد؛ بــا اینوجــود،
برخــی ایــن دالیــل را قطعــی نمیداننــد (روف :1391 ،هفــده) و برخــی نیــز کارکــرد مذهبــی
ـمی غیرمذهبــی میداننــد (Young,
ایــن بنــا را رد کــرده و آنرا بنایــی بــرای تشــریفات رسـ ِ
 .)1966: 59در مــورد کارکــرد دیگــر بناهــای تــاالردار حســنلو ،شــواهد و اظهارنظرهــا زیــاد
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و روشــن نیســت و فقــط برخــی احتمــاالت مطــرح شــده اســت .یانــگ ســاختمانهای
ســوختهی  Iغربــی و  IIIرا اقامتــگاه میدانــد ( .)Ibid: 58دایســون ســاختمان ســوختهی
 Vرا بــا توجــه بــه ســکوی میانــهی تــاالرش کــه آنرا محــراب درنظــر میگیــرد ،در اصــل
و در دورهی  IVcدارای کارکــرد مذهبــی میدانــد کــه در دورهی بعــدی  IVbبــا توجــه
بــه اســکلت اس ـبها و شــواهدی از فضــوالت حیوانــی یافــت شــده در آن ،تغییــر کاربــری
آنرا مطــرح میکنــد ( .)Dyson, 1989: 126ماســکارال نیــز طبق ـهی دوم ســاختمانهای
ً
اطــراف حیــاط پایینــی را بــا توجــه بــه عاجهــا و اشــیاء نفیــس یافــت شــده از آنهــا ،احتمــاال
محــل ســکونت بــزرگان و اعیــان حســنلو میدانــد (ماســکارال.)269 :1387 ،
در حالحاضــر نمیتــوان کارکــرد تکتــک ســاختمانهای دارای تــاالر ســتوندار
را در حســنلو بهدقــت و بــا دالیلــی قطعــی معلــوم کــرد و در ایــن رابطــه ،فقــط میتــوان
نظریههایــی را مطــرح نمــود؛ ولــی بــا اینوجــود میتــوان دریافــت کــه ایــن ســاختمانهای
یادمانــی بــا گــروه برگزیــدهی جامعــه مرتبــط بــوده و دارای کارکــردی رســمی و غیرشــخصی
بودهانــد.

منشأ و تداوم تاالرهای ستوندار حسنلو

دوم هــزارهی
قدیمیتریــن تــاالر
ســتوندار حســنلو از دورهی  ،Vبــا تاریخــی در نیمــهی ِ
ِ
ـفال ایــن دوره
دوم قبلازمیــاد ،شناســایی شــده اســت .براســاس برخــی مشــابهتهای سـ ِ
بــا ســفال فرهنــگ حصــار در شمالشــرق ایــران ،نظریههایــی دربــارهی مهاجــرت اقــوام
هندواروپایــی از ســمت شمالشــرق بــه داخــل فــات ایــران مطــرح شــده اســت (Young,
)1965 & 1967; Deshayes, 1969؛ در همیــن راســتا ،دایســون بــه بررســی معمــاری
دورهی  Vحســنلو از منظــر ارتبــاط آن بــا معمــاری عصــر مفــر غ نواحــی شمالشــرقی ایــران
(تپــه حصــار) میپــردازد و شــش بنــای کاوش شــده این دوره را ،از جملــه قدیمیترین بنای
دارای تــاالر ســتوندار را ،معرفــی میکنــد و بــا برشــمردن ویژگیهــای آنهــا ،بــه نبــود هیــچ
رابطـهی مشــخصی میــان معمــاری تپــه حصــار بــا معمــاری دورهی  Vحســنلو رأی میدهــد
و در نتیجــه فرضیـهی منشــأ داشــتن فرهنــگ عصــر آهــن  Iرا در مناطــق شمالشــرقی ایــران
مــردود میدانــد (دایســون 1391 ،الــف .)39 :در واقــع ،معمــاری ســاختمانهای دارای
تــاالر ســتوندار در حســنلو از ویژگیهــا و ســبکی جدیــد برخوردارانــد کــه هیــچ پیشــینهی
شناختهشــدهای َنهتنهــا در شمالشــرق ایــران ،بلکــه در سرتاســر فــات ایــران نــدارد و
نمیتــوان در معمــاری عصــر مفــر غ فــات ایــران مــوارد مشــابه و قابلمقایســهای بــرای
تاالرهــای ســتوندار حســنلو یافــت.
ُ
البتــه همزمــان بــا دورهی  Vحســنلو ،از دورهی  IVکردلــر تپــه ،واقــع در غــرب
دریاچـهی ارومیــه ،یــک ســاختمان ســتوندار قابلمقایســه بــا نمونـهی حســنلو  Vبهدســت
ً
آمــده اســت .ایــن ســاختمان کوچــک ،دارای اتاقــی مرکــزی بــا یــک ســتون ،احتمــاال دو
ســتون چســبیده بــه دیــوار ،اجاقــی در مرکــز و نیمکتهایــی چســبیده بــه دیوارهاســت
کــه اتاقهــای کوچکــی نیــز در جوانــب خــود دارد (.)Lippert, 1977: 175-176, fig. 2
شــباهتها و ویژگیهــای مشــترک میــان ایــن ســاختمان و تاالرهــای ســتوندار حســنلو،
نشــانگر ســبک یکســانی اســت کــه ا گرچــه پیــش از ایــن در فــات ایــران ســابقهای نداشــته،
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ولــی منحصــر بــه حســنلو نیــز نبــوده و همزمــان ،حداقــل در شــمالغرب ایــران ،در مرا کــز
دیگــری نیــز شــناخته شــده و معمــول بــوده اســت.
از طرفــی دیگــر ،بــرای تعییــن خاســتگاه اولیــهی ایــن ســبک ،تالشهایــی صــورت
گرفتــه تــا نشــان دهــد کــه میــان تاالرهــای ســتوندار حســنلو و ســاختمانهای معــروف بــه
«مــگارون» 7در آناتولــی ،کــه آنهــا هــم دارای تــاالر ســتوندار هســتند ،شــباهتها و ارتباطاتــی
وجــود دارد .یانــگ بــا توجــه بــه نبــود رابطـهی مشــخصی میــان تاالرهــای حســنلو بــا ســبک
معمــاری متــداول در فــات ایــران و همچنیــن معمــاری ســرزمینهای همجــوار حســنلو،
یعنــی آشــور و اورارتــو ،بهدنبــال نمونههــای مشــابه در معمــاری مناطــق دورتــری در
ـگارون گوردیــون و تاالرهــای حســنلو مییابــد
آناتولــی میگــردد و مشــابهتهایی را میــان مـ
ِ
و از آنجاییکــه ایــن مــگارون بــه قــرن هشــتم قبلازمیــاد تعلــق دارد و نمیتوانــد الگــوی
ســاختمانهای قدیمیتــر حســنلو باشــد ،منشــأ احتمالــی آنهــا را در ســاختمانهای مشــابهی
در محوطههایــی نظیـ ِـر بیجهســلطان ،کــه بــه اواخــر هــزارهی دوم قبلازمیــاد تعلــق دارنــد،
جســتجو میکنــد ( .8)Young, 1966: 60-71وی ،یکــی از مهمتریــن شــباهتهای میــان
مــگارون گوردیــون و ســاختمانهای حســنلو را اســتفاده از ســتونهای چســبیده بــه دیوارهــا
میدانــد و از آنجاییکــه در مــگارون گوردیــون ،احتمــال م ـیرود ســتونهای چســبیده بــه
تاالر ســتوندار بهکار رفته باشــند؛
دیوارهــا بــرای نگهــداری سرســرایی 9در ارتفاعــی باالتــر از ِ
کف ِ
ـوار تاالرهــای حســنلو نیــز بــرای
یانــگ احتمــال داده کــه شــاید ســتونهای چســبیده بــه دیـ ِ
نگهــداری بالکنــی 10در دورتــادور داخــل تــاالر ایجــاد شــده بودنــد ( .)Ibid: 56دایســون بــه نقــد
ـازی فرضــی پرداختــه و براســاس آرایــش و فاصلـهی ســتونهای میانــی و
و بررســی ایــن بازسـ ِ
چســبیده بــه دیــوار تاالرهــای حســنلو ،احتمــال اســتفاده از بالکن یا سرســرا را در حســنلو مردود
دانســته اســت (دایســون 1391 ،ب.)65-59 :
همچنیــن در راســتای تعییــن منشــأ و الگــوی اولیــهی ســاختمانهای حســنلو،
رواقهــای ورودی ایــن ســاختمانها نیــز بــا نمونههــای مشــابهی در ســرزمینهای واقــع در
غــرب ایــران مقایســه شــدهاند .در ســبک معمــاری شــمال ســوریه ،ســاخت بناهایــی مرســوم
بوده که به «بیتهیالنی» 11معروفاند و در ورودی آنها از رواق اســتفاده میشــده اســت.
ایــن بناهــا فاقــد تــاالر ســتوندار هســتند و تنهــا رواق ورودی آنهــا بــا ســاختمانهای تــاالردار
حســنلو قابــل مقایســه اســت .یانــگ در ابتــدا بــا ذکــر دالیلــی متعــدد ،احتمــال تأثیرپذیــری
هــای شــمال ســوریه منتفــی میدانــد (Young, 1966:
معمــاری حســنلو را ً از بیتهیالنی ِ
)61-62؛ ولــی بعــدا امــکان اقتبــاس تنهــا قســمت رواق ایــن بناهــا را توســط ســازندگان
ســاختمانهای حســنلو منتفــی نمیدانــد ،همچنانکــه آشــوریان نیــز چنیــن کــرده و در
برخــی ســاختمانهای خــود از رواق اســتفاده نمودهانــد (یانــگ1391 ،الــف.)90 :
تــا قبــل از کاوشهــای حســنلو ،تاالرهــای ســتوندار مشــهور هخامنشــی ،هیــچ مشــابهی
در معمــاری دورههــای پیشــین فــات ایــران نداشــتند و از همیــنرو اغلــب خاســتگاه و
الگــوی ایــن بناهــا را در ســرزمینهایی خــارج از فــات ایــران جســتجو میکردنــد .بــا کشــف
ـتوندار حســنلو ،الگویــی قدیمتــر بــرای تاالرهــای هخامنشــی در ســرزمین اصلــی
تاالرهــای سـ
ِ
ایــران مطــرح شــد و بهدنبــال آن بــا کاوش در تپههــای :نوشــیجان ،گودیــن ،باباجــان
و زیویــه ،کشــف تاالرهــای ســتوندار بــا تاریخــی جدیدتــر از حســنلو ،رشــتهی تــداوم ایــن
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ســبک ســاختمانی را از اواخــر هــزارهی دوم تــا نیمــهی دوم هــزارهی اول قبلازمیــاد در
ایــران تکمیــل کــرد .در همیــن رابطــه ،یانــگ بــه تحلیــل مشــابهتهای تاالرهــای ســتوندار
حســنلو ،نوشــیجان ،گودیــن و پاســارگاد میپــردازد و معتقــد اســت کــه تــاالر بــزرگ گودیــن
تمامــی ویژگیهــای تاالرهــای حســنلو را دارد ،ولــی در مــورد تــاالر نوشــیجان چنیــن نیســت
و فاقــد پیشــخوان ،اجــاق مرکــزی ،ســکوهای چســبیده بــه دیــوار و تختــگاه اســت و علــت
ایــن تفــاوت را در کارکــرد مذهبــی ایــن بنــا میدانــد و در مــورد پاســارگاد نیــز بــه تفاوتهــا و
تغییراتــی اشــاره میکنــد کــه آنهــا را ناشــی از کاربــرد جدیــد ایــن ســبک در فضــای بــاز یــک
بــاغ ســلطنتی میدانــد و درنهایــت اظهــار م ـیدارد کــه ســبک شــاخص معمــاری تاالرهــای
ســتوندار هخامنشــی ،برخــاف بســیاری از عناصــر هنــری ایــن تمــدن ،از ســرزمینها و
تمدنهــای دیگــری همچــون مصــر و بینالنهریــن اقتبــاس نشــده اســت؛ بلکــه ایــن ســبک
معمــاری ،ســبکی ایرانــی اســت کــه از عصــر آهــن قدیــم در ایــران ســابقه داشــته اســت ،یعنی
همــان تاالرهــای حســنلو (یانــگ1391 ،ب.)80-71 :
ً
دربــارهی تحــول معمــاری تاالرهــای ســتوندار در ایــران ،دیدگاهــی نســبتا متفــاوت
توســط «مدودســکایا» مطــرح شــده اســت؛ وی بــر پای ـهی نظری ـهی «لوکونیــن» دربــارهی
شــکلگیری هنــر ایرانــی بــا عنــوان «ســبک اقتباســی» ،12بــه تجزیــه و تحلیــل معمــاری
دورهی مــاد میپــردازد .ایــن نظریــه ،اظهــار مــیدارد کــه ایرانیــان عناصــر اقتبــاس
شــده از هنــر اقــوام و ملــل بیگانــه را در هنــر خــود ب ـهکار بردهانــد و بــا تلفیــق ایــن عناصـ ِـر
ناهمگــون تفســیر و معنایــی تــازه بــه آنهــا دادهانــد .مدودســکایا نیــز بــرای شــکلگیری
معمــاری ایرانــی ،الگــو و رونــدی مشــابه قائــل میشــود؛ هــر چنــد کــه بــه تمامــی جزئیــات
آن نمیپــردازد و اشــارهای مشــخص بــه عناصــر اقتباســی در معمــاری ایرانــی نمیکنــد .در
همیــن راســتا ،وی بهوجــود شــباهتهایی میــان معمــاری حســنلو و باباجــان  IIIو تفــاوت
آنهــا بــا نوشــیجان و گودیــن اشــاره میکنــد ،ولــی ایــن ســبکها را بــه فرهنگهــای
معمــاری متفاوتــی متعلــق میدانــد کــه اقتباسهایــی را از ســبک بیتهیالنــی و مــگارون و
معمــاری آشــوری و اورارتویــی دارنــد (.)Medvedskaya, 1992: 73-75
از طــرف دیگــر« ،کالیــس» تاالرهــای ســتوندار حســنلو را بــا تاالرهــای ســتوندار اورارتویــی
مرتبــط میدانــد (شــکل  )4کــه از تاالرهــای ســتوندار هیتیــت در بغازکوی-بیوککالــی
ً
اقتبــاس شــدهاند؛ ایــن تاالرهــا همگــی دو ردیــف ســتون دارنــد و بعــدا مادهــا آنهــا را در
ً
نوشــیجان سـهردیفه و در گودیــن مربعشــکل میســازند و نهایتــا هخامنشــیان ایــن ســبک
را بهشــکل آپادانــا توســعه میدهنــد ( .)Kleiss, 2008بــه اینترتیــب ،وی منشــأ تاالرهــای
ســتوندار حســنلو را آســیای صغیــر و معمــاری هیتیتهــا درنظــر میگیــرد کــه ســیر تحولــی
ی را تــا معمــاری هخامنشــی طــی کــرده اســت.
تکخط ـ 
ـتوندار
در همیــن رابطــه« ،فیروزمنــدی» بــدون درنظــر گرفتــن ســابقهی تاالرهــای سـ
ِ
حســنلو در دورههــای  Vو  ،IVcبهکارگیــری ایــن تاالرهــا را بــرای نخســتینبار در طبق ـهی
ً
 IVحســنلو و در قــرن نهــم قبلازمیــاد میدانــد کــه بعــدا در معمــاری مــاد و اورارتــو ادامــه
مییابــد (فیروزمنــدی )231-234 :1385 ،و احتمــال تأثیرپذیــری آنهــا از تاالرهــای
ســتونداربغازکوی را ،بــا توجــه بــه چنــد قــرن فاصلــه میــان آنهــا ،مــردود میدانــد .وی،
همچنیــن بــه تمایــز میــان تاالرهــای ســتوندار و مگارونهــا اشــاره میکنــد (همــان.)239 :
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شــکل  .4ســیر تحــول تاالرهــای ســتوندار از
نظــر کالیــس )a ،بغازکــوی ،دورهی هیتیــت؛ )b
حســنلو  IV، cنوشــیجان ،دورهی مــاد؛  )dگودیــن
تپــه ،دورهی مــاد؛  )eآرماویــر ،دورهی اورارتــو؛ )f
بســطام ،دورهی اورارتــو؛  )gپاســارگاد ،دورهی
هخامنشــی؛  )hدشــت گوهــر ،دورهی هخامنشــی؛
 )iآپادانــای تختجمشــید ،دورهی هخامنشــی؛
) jآپادانــای شــوش ،دورهی هخامنشــی (Kleiss,
.)2008: fig. 5

«اســتروناخ» و ُ«رف» در بررســی جزئیــات معمــاری نوشــیجان ،بــه تفــاوت تــاالر
ســتوندار نوشــیجان بــا تاالرهــای ســتوندار حســنلو و گودیــن از لحــاظ نداشــتن تختــگاه،
نیمکتهــای کنــاری ،اجــاق مرکــزی و پیشــخوان اشــاره میکننــد و معتقدانــد کــه بــرای
ریشــهیابی تاالرهــای ســتوندار مــادی ،درســت نیســت تنهــا بــه حســنلو توجــه شــود و در
ایــن زمینــه ،تجربیــات دیگــری نیــز در نقــاط دیگــر ایــران انجــام شــده اســت (اســتروناخ و
ُرف 199-198 :1390 ،و  .)214در واقــع بهنظــر میرســد کــه آنهــا بــرای توالــی و تحــول
معمــاری تاالرهــای ســتوندار از حســنلو تــا دورههــای بعــدی بــه مســیری واحــد ،مســتقیم و
تکخطــی اعتقــاد ندارنــد .بــا اینحــال اســتروناخ تاالرهــای ســتوندار حســنلو و نمونههایــی
ً
را کــه بعــدا در غــرب ایــران بنــا شــدهاند ،همچــون تاالرهــای نوشــیجان و گودیــن،
بهعنــوان پیشنمونههایــی بــرای تاالرهــای ســتوندار هخامنشــی مطــرح میکنــد؛ هرچنــد
کــه احتمــال دیگــری نیــز بــرای آن درنظــر میگیــرد مبنیبــر وجــود یــک توالــی از تاالرهــای
ســتوندار در فــارس کــه تاکنــون شــناخته نشــدهاند (.)Stronach, 2012: 309-320

تاالرهای ستوندار حسنلو ،انتشارگرایی یا نوآوری

ُ
بــه تازگــی «گپنیــک» بــه مطالعــهی تاالرهــای ســتوندار هخامنشــی و عصــر آهــن
برپایــهی تئــوری معمــاری پرداختــه و ســعی کــرده نظراتــی را دربــارهی کارکــرد و معنــی
نمادیــن ایــن تاالرهــای ســتوندار ارائــه نمایــد .وی بــه تفــاوت میــان تاالرهــای ســتوندار
حســنلو بــا دو ردیــف ســتون و ا کثــر تاالرهــای بعــدی بــا چنــد ردیــف ســتون اشــاره میکنــد و
معتقــد اســت کــه در تاالرهــای حســنلو تأ کیــد و تمرکــز بــر راهــروی میانــی اســت ،کــه عرضــی
بیشــتر از راهروهــای کنــاری دارد و اجــاق و تختــگاه نیــز در امتــداد آن واقعانــد؛ در حالیکــه
در تاالرهــای چندردیفــه ،چنیــن تمرکــزی وجــود نــدارد .او تمایــز ایــن دو نــوع از تاالرهــای
ســتوندار را بیشــتر ناشــی از تفاوتهــای جغرافیایــی و فرهنگــی میدانــد تــا تفاوتهــای
گاهنــگاری و معتقــد اســت کــه تاالرهــای چندردیفــه از تاالرهــای دوردیفـهی حســنلو تکامــل
نیافتهانــد و ســنتهای معمــاری مجــزا ،ولــی مرتبطــی در نیمـهی اول هــزارهی اول وجــود
ُ
داشــتهاند کــه از فضاهــای ســتوندار اســتفاده میکردهانــد .گپنیــک ،همچنیــن بــا توجــه بــه
کشــف تاالرهــای ســتوندار جدیــد در نواحــی مختلــف ،مدلــی غیرخطــی بــرای توالــی ســبک
تاالرهــای ســتوندار از حســنلو تــا تختجمشــید قائــل اســت کــه دربردارنــدهی ابداعــات
ً
فرهنگــی و فنــی متعــددی در مکانهــا و زمانهــای مختلــف اســت و نهایتــا در آپادانــای
تختجمشــید بــه اوج میرســد (.)Gopnik, 2010: 195-199
چنانکــه پیداســت دربــارهی خاســتگاه و اســتمرار ســاخت تاالرهــای ســتوندار در
معمــاری فــات ایــران و از جملــه حســنلو ،دیدگاههــای متفاوتــی وجــود دارد و نمیتــوان
نظــری قطعــی و نهایــی را در ایــن مــورد مطــرح کــرد؛ ولــی بااینحــال ،میتــوان دریافــت کــه
بــا گذشــت زمــان و کشــف نمونههــای جدیــدی از ایــن ســبک معمــاری در مناطــق مختلــف
ایــران و خــاور نزدیــک ،دیدگاههــای محققیــن مختلــف از تحلیلهایــی مبنیبــر انتشــار یــا
تحــول تکخطــی معمــاری ایــن ســاختمانها ،بهســمت تحلیلهایــی بــر پای ـهی تحــول
چندخطــی کــه بــر اقتباسهــا و الگوبرداریهــای مســتقیم و مشــخص مبتنــی نیســتند،
گرایــش یافتــه اســت؛ بهعبــارت دیگــر وجــود نمونههــای متعــدد ایــن ســبک در مناطــق دور
و نزدیــک خاورنزدیــک ،کــه تشــابهات و تفاوتهایــی نیــز بــا هــم دارنــد ،باعــث گردیــده کــه
نتــوان همگــی آنهــا را در چهارچــوب یــک مــدل تحولــی تکخطــی بهشــکل تسلســلی از
ســاختمانهای مختلــف گنجانــد کــه مبــدأ و مقصــد مشــخصی داشــته باشــد.

بحث و تحلیل

معمــاری عصــر آهــن حســنلو ،نماینگــر ســبک خاصــی اســت کــه در دورهی  Vآغــاز میشــود
و در دورههــای بعــدی  IVcو  IVbادامــه مییابــد .ایــن ســه دورهی متوالــی و پیوســته،
معــرف فرهنــگ واحــدی هســتند کــه مراحــل تحولــی خــود را از  1450تــا  800ق.م .در تپــه
حســنلو طــی کــرده و در معمــاری تاالرهــای ســتوندار ایــن دورههــا نیــز ایــن مراحــل تحولــی
قابــل پیگیــری اســت .بــا وجــود آنکــه در مــدت ایــن چنــد قــرن تغییــرات و تحوالتــی در
معمــاری تاالرهــای ســتوندار حســنلو رخــداده ،ولــی طــرح کلــی ایــن ســاختمانها و بســیاری
از عناصــر و اجــزاء تشــکیلدهندهی آنهــا پابرجــا ماندهانــد؛ بهطوریکــه بــا سـ ّـنت معمــاری
پایــداری در ســاخت ایــن بناهــا در حســنلو روبـهرو هســتیم کــه چنــد قرن دوام داشــته اســت.
ایــن ســبک معمــاری ،ا گرچــه پیــش از ایــن در فــات ایــران ســابقهای نداشــته اســت ،امــا
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مختــص بــه تپــه حســنلو نبــوده و همزمــان بــا آغــاز آن در دورهی  Vحســنلو ،در شــمالغرب
ُ
ایــران در تپــه کردلــر نیــز معمــول بــوده اســت؛ از طــرف دیگــر ،پــس از ویرانــی اســتقرارگاه IVb
حســنلو در حــدود  800ق.م ،.ســاخت تاالرهــای ســتوندار در مرا کــز دیگــری در غــرب ایــران
ادامــه مییابــد و ســپس در معمــاری کاخهــای هخامنشــی نمــود مییابــد.
بــا وجــود آن کــه تاالرهــای ســتوندار حســنلو قدیمیتریــن نمونههــای شــناخته شــده در
ایــران و حتــی در زمــرهی قدیمیتریــن نمونههــا در کل خاورنزدیکانــد ،ولــی کوشـشهایی
از جانــب برخــی پژوهشــگران بــرای تعییــن خاســتگاه و الگــوی اولی ـهی آنهــا در مناطــق
ً
دیگــر و خصوصــا فــات آناتولــی صــورت گرفتــه اســت .ایــن دیدگاههــا ،کــه پیشتــر برخــی
ً
از آنهــا را مــرور کردیــم ،عمومــا ســعیبر توضیــح انتشــارگرایانهی ایــن شــیوهی معمــاری
ً
دارنــد؛ در حالیکــه مراحــل تکامــل تدریجــی ایــن ســبک را ،از تاالرهایــی نســبتا کوچــک تــا
تاالرهایــی بــزرگ و پرتفصیلتــر ،میتــوان در حســنلو پیگیــری کــرد .بــر پای ـهی نظری ـهی
انتشــار ،تغییــرات فرهنگــی از طریــق انتشــار یــک مشــخصهی فرهنگــی از منطق ـهای بــه
منطق ـهای دیگــر رخ میدهنــد و البتــه امــروزه انتقــادات متعــددی بــر ایــن نظریــه مطــرح
اســت (دارک .)238-236 :1379 ،البتــه در اینجــا قصـ ِـد آن نیســت کــه همچــون برخــی
دیگــر از پژوهشــگران ،و دوبــاره بــر پایــهی توضیحــی انتشــارگرایانه ،حســنلو و ســرزمین
ایــران را بهعنــوان خاســتگاه ایــن شــیوهی معمــاری مطــرح ســازیم؛ بلکــه طــرح موضــوع
از دیدگاهــی متفــاوت مبتنیبــر نظریــه نــوآوری اســت .براســاس ایــن نظریــه ،تغییــرات
فرهنگــی میتواننــد حاصــل نوآوریهــای مســتقل در مناطــق مختلــف و بــدون تمــاس بــا
یکدیگــر باشــند (همــان .)240-238 :از ایــن دیــدگاه پیدایــش ســاختمانهای دارای تــاالر
ســتوندار در حســنلو  Vو توســعه و تکامــل آنهــا در دورههــای بعــدی ،میتوانــد بهعنــوان
ـوآوری فرهنگــی درونــزا در پاســخ بــه نیازهــای جدیــد جامعــه مطــرح گــردد ،تــا آن کــه
یــک نـ
ِ
اقتباســی از الگویــی در یــک جامع ـهی دیگــر .شــاهد ایــن مدعــا ،بنــای همزمــان دیگــری
درحســنلو اســت کــه از طــرح کلــی مشــابهی بــا ســاختمانهای دارای تــاالر ســتوندار برخــوردار
اســت ،ولــی فاقــد تــاالر ســتوندار میباشــد.
در کاوشهــای تپـهی جانبـ ِـی حســنلو ،بنایــی کاویــده شــده کــه بــه «خانـهی هنرمنــد»
یــا ســاختمان ســوختهی  XIIIمشــهور اســت .ایــن بنــا کــه در دورهی  IVc-bتاریخگــذاری
شــده ،وســعت زیــادی نــدارد و فاقــد تــاالر ســتوندار اســت ،ولــی طــرح کلــی و برخــی از اجــزاء
ـتوندار دورهی  Vو همچنیــن ســاختمان ســوختهی  IIIاز
آن بــا ســاختمان دارای تــاالر سـ
ِ
دورهی  IVcقابــل مقایســه اســت ( .)Dyson, 1977: 552; Danti, 2011: 26-34ایــن بنــا
دارای ورودی کوچــک رواقماننــدی (از سـهطرف بســته و از یکطــرف بــاز) در جلــو اســت
کــه از طریــق یــک درگاه باریــک بــه یــک اتــاق کوچــک راه مییابــد و درگاه دیگــری بــر دیــوار
مقابــل ورودی ایــن اتــاق وجــود دارد کــه بــه یــک اتــاق مرکــزی بــزرگ راه دارد؛ و همچنیــن
یــک اتــاق جانبــی باریــک وجــود دارد کــه ورودی آن از اتــاق مرکــزی اســت (شــکل .)5
ســتوندار
چنانکــه پیداســت ،طــرح عمومــی ایــن بنــا بــا ســاختمانهای دارای تــاالر
ِ
اولیـهی حســنلو (دورهی  Vو  )IVcمشــابهت زیــادی دارد؛ یــک فضــای نیمهبــاز در محــل
ورودی کــه مشــابه رواق تاالرهــای ســتوندار اســت ،یــک اتــاق کوچــک در بعــد از ورودی
ـخوان تاالرهــای ســتوندار
و قبــل از اتــاق اصلــی و مرکــزی بنــا کــه مطابقــت کاملــی بــا پیشـ
ِ
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دارد ،یــک اتــاق مرکــزی بزرگتــر کــه فضــای اصلــی بناســت و معــادل تاالرســتوندار در
ســاختمانهای تــاالردار اســت و یــک اتــاق کوچــک و باریــک کــه از اتــاق مرکــزی راه دارد و
ً
کامــا شــبیه اتاقهــای جانبــی تاالرهــای ســتوندار اســت .در واقــع ایــن بنــای بــدون ســتون
و ســاختمانهای دارای تــاالر ســتوندار برپای ـهی یــک طــرح کلــی واحــد و یکســان ســاخته
شــدهاند و تفــاوت عمــدهای بــا هــم ندارنــد (شــکلهای  5و  1را بــا هــم مقایســه کنیــد).
مهمتریــن تفــاوت میــان ایــن بنــا و تاالرهــای ســتوندار ،در عــدم اســتفاده از ســتون در اتــاق
ً
مرکــزی اســت کــه اصــوال بــا توجــه بــه ابعــاد کوچکتــر آن ،نیــازی بــه اســتفاده از ســتون
نبــوده اســت .البتــه اجــزای فرعــی دیگــر معمــول در تاالرهــای ســتوندار ،یعنــی تختــگاه و
ً
اجــاق مرکــزی ،در ایــن بنــا وجــود ندارنــد کــه احتمــاال بــه کارکــرد غیرتشــریفاتی آن مربــوط
ت خشــتی نیــز بهدســت آمــده اســت.
میشــود ،ولــی شــواهدی از یــک نیمک ـ 

شــکل  .5نقش ـهی بازســازی شــدهی ســاختمان
موســوم بــه «خان ـهی هنرمنــد» کــه از تپ ـهی جانبــی
حســنلو بهدســت آمــده (.)Danti, 2011: fig. 5

نتیجهگیری

بــه اینترتیــب ،ســاختمانهای دارای تــاالر ســتوندار و بناهــای فاقــد تــاالر ســتوندار در
حســنلو َنهتنهــا تفــاوت عمــدهای بــا یکدیگــر ندارنــد ،بلکــه از طــرح کلــی و نقشـهی پایـهی
تــر
یکســانی برخوردارنــد و در واقــع ســاختمانهای تــاالردار شــکل توســعه یافتــه و بزرگ ِ
بناهــای فاقــد تــاالر هســتند کــه بــرای اســتفادهی طبق ـهی برگزیــدهی جامعــه در ابعــادی
بزرگتــر و بــا برخــی اجــزاء جدیــد ســاخته میشــدند .در اینصــورت ،اســتفاده از ســتون
بــرای ایجــاد فضاهایــی وســیعتر ،تنهــا یــک نــوآوری فنــی در چهارچــوب شــیوهی معمــاری
معمــول در حســنلو اســت کــه در پاســخ بــه نیازهــای جدیــد طبقــهی برگزیــدهی جامعــه
ً
بهوجــود آمــده اســت و برخــاف نظــرات انتشــارگرایانه ،لزومــا بــه مفهــوم پذیــرش و ورود
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یــک شــیوهی معمــاری جدیــد از مناطــق و جوامــع دیگــر نیســت .اســتفاده از عناصــر و
اجزایــی همچــون تختــگاه و اجــاق مرکــزی در تاالرهــا نیــز میتوانــد در همیــن راســتا و در
ارتبــاط بــا کارکــرد متفــاوت ایــن ســاختمانها بــرای مراســم تشــریفاتی و عمومــی تفســیر
گــردد ،کــه بــه طــرح کلــی و پای ـهی معمــاری محــل افــزوده شــدهاند؛ بنابــر ایــن ،میتــوان
پیدایــش تاالرهــای ســتوندار در معمــاری حســنلو ،یــک نــوآوری بــا منشــأ درونــی دانســت کــه
در مــدت چنــد قــرن بهتدریــج توســعه و تکامــلیافتــه و بــه ســنتی دیرپــا در معمــاری عصــر
آهــن حســنلو بــدل گشــته اســت.
عالوهبــر حســنلو ،در مرا کــز عصــر آهــن دیگــری در غــرب فالت ایــران نیز ســاختمانهایی
دارای تــاالر ســتوندار ســاخته شــدهاند کــه همگــی تاریخــی جدیدتــر از حســنلو دارنــد،
همچــون :نوشــیجان ،گودیــن ،باباجــان ،زیویــه و نمونههــای اورارتویــی .هیچیــک از ایــن
تاالرهــای ســتوندار از طــرح کلــی و پایـهی تاالرهــای ســتوندار حســنلو پیــروی کامــل ندارنــد
و حتــی دربردارنــدهی تمامــی اجــزاء و جزئیــات آنهــا نیســتند؛ از طــرف دیگــر ،تاالرهــای
ســتوندار ایــن مرا کــز بــا یکدیگــر نیــز مطابقــت کاملــی ندارنــد .ایــن در حالیســت کــه در
حســنلو تمامــی تاالرهــا ســتوندار از الگــو و طــرح پایــهای پیــروی میکننــد و دارای اجــزاء
ً
و عناصــر تقریبــا یکســانی هســتند؛ بنابــر ایــن ،صــرف اســتفاده از ســتون در تاالرهــای ایــن
ســاختمانها ،نشــانگر الگوبــرداری آنهــا از تاالرهــای ســتوندار حســنلو نیســت و نمیتــوان
ســاخت آنهــا را تنهــا بــا تکیــه بــر نظــرات انتشــارگرایانه توضیــح داد .در ایــن وضعیــت ،تنهــا
میتــوان احتمــال انتشــار ایــدهی کلــی «فضاهــای بــزرگ ســتوندار» را از حســنلو بــه ایــن
مرا کــز مطــرح نمــود کــه در هــر یــک از ایــن مرا کــز ،بنابــر ضرورتهــا و نیازهــا ،تغییــرات و
نوآوریهایــی در ســاخت آنهــا صــورت گرفتــه اســت.

پینوشت
نشــناختی و حفــاری تجارتــی در حســنلو انجــام گرفتــه بــود؛ نخســتین حفــاری بــا
 .1البتــه پیــش از ایــن ،چنــد کاوش باستا 

مجــوز تجارتــی بــه ســال  1313هــ.ش .انجــام گرفــت و گیرشــمن برخــی از نتایــج آن را منتشــر کــرد (Ghirshman, II, pp. 78-79,
 ،)253-54, pl. Cپــس از آن در ســال  1936م 1315( .هـــ.شِ ).ســر ارول اشــتاین در طــی بررســی خــود در ایــران ،چنــد گمانــه
در محــدودهی تپ ـهی جانبــی حســنلو حفــر مینمایــد کــه منجــر بــه کشــف گورهایــی میشــود (Stein, 1940: 389-404, figs.
 ،)106, 108-10, pls. XXIV-XXVI, XXX, XXXIدر ســال  1326هـــ.ش .حفــاری تجارتــی دیگــری توســط فــردی بــا نــام

«فرهــادی» صــورت میگیــرد (معصومــی )37 :1355 ،و در ســال  1328هـــ.ش .از طــرف اداره کل باستانشناســی ،علــی حاکمــی
شهــای باستانشناســی
و محمــود راد ،مبــادرت بــه کاوش علمــی در حســنلو مینماینــد و نتایــج کاوش خــود را در مجل ـهی گزار 
منتشــر میکننــد (حاکمــی و راد)1329 ،؛ بــا اینوجــود بیشــترین یافتههــا و مــدارک علمــی بهدســت آمــده از حســنلو نتیجــهی
کاوشهــای دایســون اســت.
 .2برای جزئیات این تغییرات ر .ک .به.Muscarella, 2006 :
 … Burned Building I, II, III .3یا به اختصار … BB I, BB II, BB III
 .4در ایــن نوشــتار ،منظــور از «تــاالر ســتوندار» ســاختمانهایی اســت کــه -تــاالر ســتوندار یکــی از اجــزاء آنهاســت -و در واقــع
بایــد آنهــا را «ســاختمان دارای تــاالر ســتوندار» خوانــد کــه اجــزاء و قســمتهای دیگــری نیــز دارنــد؛ ولــی بــرای جلوگیــری از طوالنــی
ً
شــدن عنــوان آنهــا و جلوگیــری از خســتگی خواننــدگان ،ترجیحــا از عنــوان خالصهشــدهی «تــاالر ســتوندار» اســتفاده شــده اســت.
5. Antechamber.

 .6محــل ایــن راهپلــه در بازســازی اولی ـهی ایــن بنــا در ســمت چــپ پیشــخوان در نظــر گرفتــه شــده بــود ،ولــی در تازهتریــن
بازســازی انجــام شــده محــل آن در ســمت راســت پیشــخوان واقــع اســت.
7. Megaron.

ـاالر ســتوندار دورهی  Vحســنلو آ گاه نبــوده و
 .8البتــه بایــد خاطرنشــان کــرد کــه در زمــان نــگارش ایــن مقالــه یانــگ از وجــود تـ ً
آن را در تحلیــل و فرضیـهی خــود لحــاظ نکــرده اســت .ایــن ســاختمان ،تاریخــی احتمــاال قدیمیتــر از نمونـهی مــورد اســتناد یانــگ
در بیج هســلطان یــا حداقــل همزمــان بــا آن اســت.
9. Gallery.
10. Balcony.
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11. Bit Hilani.
12. Quotation Style.

کتابنامه

 اســتروناخ ،دیویــد؛ و ُرف ،مایــکل ،1390 ،نوشــیجان  :1بناهــای بــزرگ دورهی مــاد،ترجمـهی کاظــم مــازاده ،همــدان :انتشــارات دانشــگاه بوعلیســینا.
 دارک ،کــن .آر ،1379 ،.مبانــی نظــری باستانشناســی ،ترجم ـهی کامیــار عبــدی،مرکــز نشــر دانشــگاهی.
 دایســون ،ر .هـــ1391 ،.الــف« ،معمــاری عصــر آهــن اول در حســنلو و اشــارات ضمنــیبــه نظریههــای مهاجــرت» ،در :مجموعــه مقــاالت معمــاری حســنلو ،گــردآوری و ترجمـهی
صمــد علیــون (خواجــه دیــزج) و علــی صدرائــی ،پــروژهی ترجمـهی حســنلو ،صــص-47 :
.27
 دایســون ،ر .هـــ1391 ،.ب« ،مســأله وجــود ایوانــگاه در بناهــای حســنلو» ،در:مجموعــه مقــاالت معمــاری حســنلو ،گــردآوری و ترجمـهی صمــد علیــون (خواجــه دیــزج)
و علــی صدرائــی ،پــروژهی ترجمــهی حســنلو ،صــص.59-70 :
 روف ،م« ،1391 ،.مقدمــه دکتــر مایــکل روف» ،در :مجموعــه مقــاالت معمــاریحســنلو ،گــردآوری و ترجم ـهی صمــد علیــون (خواجــه دیــزج) و علــی صدرائــی ،پــروژهی
ترجم ـهی حســنلو ،صــص :هفــت تــا نــوزده.
 حاکمــی ،علــی و محمــود راد« ،1329 ،شــرح و نتیجــه کاوشهــای علمــی حس ـنلوشهــای باستانشناســی ،مجلــد اول ،بخــش دوم.
"ســلدوز"» ،گزار 
ـای حســنلو ،ترجمـهی علــی صدرائــی و صمــد علیــون،
 ماســکارال ،ا .و ،1387 ،.عاجهـ ِگنجینـهی هنــر /ســازمان میراثفرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری آذربایجــان غربی.
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