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(67-89) 
Dovecotes are among the most important native buildings of Iran and Turkey. 
Their importance in the rich culture of the two countries cannot be 
overemphasized. In Iran, Isfahan province has the most dovecotes, and they 
belong to the Safavid and Qajar periods, and in Turkey, Central Anatolia has the 
most and they belong to the Ottoman period. Iranian dovecotes were built only 
to produce fertilizers to enrich agricultural lands; however, in addition to 
fertilizer production, Turkish dovecotes were used for the production of meat 
and gunpowder, which were sold to European countries too—in Iran, for 
religious and cultural reasons, hunting doves was not common and their meat 
was not eaten. Turkey is one of the countries where a significant number of 
dovecotes have been built in different types. Since the construction of these 
dovecotes was almost simultaneous with the emergence Iranian dovecotes, a 
comparative study of them in terms of distribution pattern, function, antiquity, 
and architectural features seems necessary. Thus, the most important research 
question is what the similarities and differences between Iranian and Turkish 
dovecotes in the last few centuries are. In addition, the purpose of this study is to 
investigate the importance of these buildings in Iran and Turkey with regard to 
political, economic, and geographical relations in the two regions and determine 
their role in various aspects of economic, cultural, and social life. The results 
show that environmental conditions have played a significant role in the 
establishment, diversity of form, materials used, and the purpose of building 
dovecotes in the two countries. Turkish dovecotes are square, rectangular, or 
with a circular or oval base (two parts, below and above the ground) and are 
made of stone or brick in rocky cliffs and away from farms. But Iranian 
dovecotes are generally brick, larger than the Turkish ones, and are designed in 
the fields of the plains and along the rivers, in circular shapes and in some cases 
rectangular (Golpayegan, Khansar, Khomein and Miandoab). 
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کارکرد و جایگاه  ان و ترکیه: نگرشی تطبیقی بر نحوههای ایرکبوترخانه

 آنها در فرهنگ بومی منطقه
1یداله حیدری باباکمال

 

 دانشگاه هنر اسالمی تبریز، ایران. شناسی دانشکده حفاظت آثار فرهنگیاستادیار گروه باستان
 12/08/99: مقاله پذیرش تاریخ ؛13/06/99: مقاله دریافت تاریخ

 پژوهشی -علمی 

 چکیده
بومی ایران و ترکیه در رابطه با کشاورزی سنتی بوده که اهمیت و جایگاه  ترین بناهایکبوترخانه یکی از مهم

 استان اصفهان ایران در درها ین فراوانی کبوترخانهبیشتر آن در فرهنگ غنی دو کشور ناشناخته مانده است.
 .ستا عثمانی ۀر کشور ترکیه در آناتولی مرکزی و مربوط به دورو د قاجار تاصفوی  هایو مربوط به دوره

 اما شدند؛های کشاورزی ساخته میزمین منظور تولید کود جهت تقویتهای ایران صرفاً بهکبوترخانه
موجود در فضله  پتاسیم نیترات و با توجه به گوشت تولیدبا هدف  ،تولید کودهای ترکیه عالوه بر کبوترخانه

 شده است.هم استفاده می به کشورهای اروپایی و تجارت آن های گرمدر سالح باروت هتهی جهتاز آن کبوتر 
، مطالعه تطبیقی آنها با های ایران استتقریباً همزمان با کبوترخانه هاکه ساخت این کبوترخانهاز آنجایی

نظر ضروری به های معمارییژگیاهداف ساخت، قدمت و ووی پراکنش، عملکرد، الگ های ایران از نظرنمونه
از منظر مطالعات تطبیقی وجوه تشابه  ؛است اینسؤال پژوهش  ترین مهم، یادشدهبر مبنای ضرورت  رسد.می

هدف همچنین طی چند سده اخیر چیست؟  و تأثیر و تأثر آنها بر هم های ایران و ترکیهو افتراق کبوترخانه
با توجه به مناسبات سیاسی،  ر دو کشور ایران و ترکیهدبناهای مذکور  ، بررسی اهمیتپژوهش حاضر

ست. ا ی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعیتعیین نقش آنها در ابعاد مختلف زندگ ه واقتصادی و جغرافیایی منطق
شکلی،  تنوع نقش قابل توجهی در استقرار، مناسب محیطیشرایط زیست که دهدایج پژوهش نشان میـنت

به اشکال مربع،  ی ترکیههاکبوترخانه. های دو کشور داشته استکبوترخانه اهداف ساختکار رفته و مصالح به
در دل  شتی و یاـگی، خـالح سنـمتی زیر و باالی زمین( با مصـ)دو قس یا بیضی مدور هبا پای ،مستطیل

از  تر بزرگ تی،ـخشهای ایران عموماً اما کبوترخانه ؛دانشدهاخته ـس به دور از مزارع و های سنگیصخره
ر و در برخی موارد مستطیلی مدو ها و به اشکالها و کنار رودخانههای ترکیه و در میان مزارع دشتنمونه

 .اند( طراحی شدهو میاندوآب خمین، خوانسار گلپایگان،)
 

 بومی، کارکرد، مطالعات تطبیقی. کبوترخانه، ایران، ترکیه، معماری :های کلیدیواژه
 

 مقدمه

در بشر از دوران کهن تا به امروزه بوده است. ترین منابع معیشتی کی از مهمیکشاورزی 
، روی به حداکثر یشتمنظور گذران معبه و طبیعتبرداری بهتر از بهرهایران به منظور 

ایجاد اقدام به ؛ در همین راستا اندآوردهآن های استفاده از محیط بر اساس قابلیت
ارتباط نزدیکی دارد.  با فرهنگ مردم ایرانکه  ندمودبناهایی موسوم به کبوترخانه ن
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، آن برفهان، مبارکه، فالورجان، قهاب، های مرکزی اصدر بخشعموماً این بناها پراکنش 
هایی نیز اگرچه نمونه؛ بوده و شهرضا شهرآباد، خمینیلنجان، گلپایگان، خوانسار، نجف

و یک  نمونه در میاندوآب 5زد، در شهرستان خمین استان مرکزی، دو نمونه در شهر ی
موجب  و خاک حاصلخیزمعتدل  وهوای آبنمونه هم در مراغه شناسایی شده است. 

ها و در عموماً در میان مزارع کشاورزی، باغ شده که ها در این مناطقتمرکز کبوترخانه
 به کود دامیعدم دسترسی عمده کشاورزان  اند.برخی موارد در میان روستاها واقع شده

با توجه در دوره صفوی شده است.  هاصفوی منجر به رونق کبوترخانه حمایت شاهانو 
تأثر و تأثرات ساخت این بناها در  ،حکومت صفویان با دولت عثمانیبه همزمانی 

 کاپادوکیه، در منطقهکه  ای داشته است؛ به طوریهای دو کشور جایگاه ویژهسیاست
یز بناهای مشابهی نترکیه  و دیاربکر مرکزیسی در آناتولی جِ ،)قیصریه( کایسری
در هر دو مطالعات صورت گرفته  اند.برگرفته از فرهنگ بومی منطقه که شده ساخته
ها دهد، نیاز به تولید بیشتر محصوالت کشاورزی موجب شده، کبوترخانهنشان میکشور 
کار رفته در به روشباشند.  داشته عهده بهدر تأمین کود مزارع  ای کننده تعییننقش 

 منظور دستیابی به اهداف مورد نظر،پژوهش تطبیقی ـ تحلیلی است؛ در این راستا و به
بهره گرفته شده است.  از میراث نوشتاری و استخراج اطالعات از متون کهن کشاورزی

تطبیقی و مقایسه  )تهیه عکس، طرح و نقشه(های ایران همچنین با بازدید از کبوترخانه
الگوی  اهداف ساخت، کارکرد، معماری، فرمهای دو کشور، سعی شده تا هکبوترخان
به و  و تأثیر و تأثرات آنها بر یکدیگر مطالعه وضعیت کنونی ،استقراره نحو ،پراکنش

پاسخ داده شود و حوزه فرهنگی  دو ها در اینچرایی و چیستی و نقش این کبوترخانه
 به یکدیگر سنجیده شود. ای آنها نسبتای و فرامنطقهالگوی منطقه

 های پژوهشپرسش. 1
و تأثیر  های ایران و ترکیهـ از منظر مطالعات تطبیقی وجوه تشابه و افتراق کبوترخانه1

 طی چند سده اخیر چیست؟ و تأثر آنها بر هم
فعالیت،  ،گیری، بستر شکلاستقرار و الگوی پراکنش هعواملی در نحو چه عامل یاـ 2

 اند؟نقش داشته ایران و ترکیههای کبوترخانه ونیوضعیت کنرد و کارک

 ها در متون ادبی و تاریخیذکر کبوترخانه. 2

ه میان انسان و کبوتر وجود داشته و این رابطه در شکل ای دوستاناگرچه همواره رابطه
داخلی و  با این حال پژوهشگران د، در قالب کبوترخانه نمود یافته است؛کارکردی خو

در ها اطالعات درخور توجهی از نخستین کبوترخانهاند به طور دقیق تهنتوانس خارجی
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 Cook, 1920؛1372فرهادی، ) انداطالعبیها اختیار قرار دهند و اکثراً از ساخت اولین نمونه

Husselman: 1984; Hansell: 1998; Spandl: 1998, ).  اهمیت کبوترخانه در کشاورزی
ارائه های مهمی را ادبی و تاریخی در این زمینه سرنخ هایسنتی، منجر شده تا نگاشته

تاریخ  فارسی، ن منظوم و منثوربا استناد به متو (22 ـ18: 1369) فرهادیاگرچه دهند. 
اما با کند؛ پیشنهاد می ق قرن چهارم هـ. ا را در ایران،هاحتمالی ساخت کبوترخانه

در ایران حداقل به دوره  مراجعه به متون کهن کشاورزی تاریخ ساخت کبوترخانه
مربوط « فسطیوس اسکوراسیکه« »ورزنامه»گردد. در این خصوص کتاب ساسانی باز می

که در زمان  سند ارزشمند به قرن ششم میالدی قابل توجه است. در بخش نهم این
ها و توضیحاتی در مورد چگونگی فعالیت کبوترخانه شده ترجمهساسانیان به پهلوی 

 (.141 ـ139: 1388اسکوراسیکه، ش کبوتران آمده است )نگهداری و پرور

: 1338) خاقانی شروانیهمچون عالوه بر آن برخی از نویسندگان و شعرای ایرانی 

غزلیات  و (649: 1338گوهربین، ) موالنا در مثنوی معنوی، (289: 1385) نظامی، (117
در  را «برج کبوتر»و  «ورده» یا مترادف آن کبوترخانه هواژ، (330: 1381موالنا، ) شمس

مربوط به  (34: 1356) اسدی طوسی در لغت فرساند. عالوه بر آن کار بردههب اشعار خود
، ق ـ.الفرس مربوط به قرن هشتم هدر صحاح (292: 1355) نخجوانی ،ق سده پنجم هـ.

 هر دو (646: 1336تبریزی، ) قاطع برهان و (1500: 1341، کاشانی سروری) الفرسمجمع در
مربوط به قرن سیزده  (124: 1375 )رامپوری، اللغاتغیاثدر و  قـ.مربوط به قرن یازدهم ه

 هخان»به معنای کبوترخانه آمده است. همچنین ورده در فرهنگ نفیسی « ورده» ،ق هـ.
ذکر  (.159: 1343نفیسی، ) معنا شده است« کبوترخانه»و خصوصاً « کبوتر در سنگستان

و  هااین سازه حاکی از اهمیت ،ات مترادف آن در متون یاد شدهاسامی کبوترخانه و کلم
ها اشاره ها به اجاره دادن کبوترخانهبرخی دوره حتی در. بناهاستمردم با این آشنایی 

 (.64: 1358انصاری، جابری ) شده است

در کتاب تاریخ  (ق هـ.348 ـ286) ق هـ. از مورخان قرن چهارم (283: 1351) نرشخی
در  .(296: 1375) دانیـهمی ـمد طوسـاح ساخت کبوترخانه اشاراتی داشته استبه بخارا 

 (414: 1361)و قزوینی ذیل واژه کبوتر  قالمخلوقات مربوط به نیمه قرن ششم هـ.عجایب

به برج کبوتر اشاره  قالموجودات مربوط به قرن هفتم هـ.المخلوقات و غرایبدر عجایب
 اله همدانیرشیدالدین فضل. اندان کبوتر پرداختهبرخی از دشمنو به معرفی  کرده

مربوط به فنون « آثار و اخبار»یا « آثار و احیاء» باب دهم در (127و  125: 1368)
هد ـدر ع بوترانـش کرروـانه برای پـفواید کود کبوتر و وجود کبوترخبه کشاورزی 

 قوانینی ،ورزی ایرانجهت احیای کشاخان . عالوه بر آن، غازانپرداخته است خانغازان
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. (348: 1368 )همدانی، ها صادر کرده استحفظ و نگهداری کبوتران و کبوترخانهمنظور به

. ها قابل تأمل استدوره ایلخانی تا دوره صفوی سکوت منابع در مورد کبوترخانهبعد از 
اره ها اشکبوترخانهنگهداری از از متون تاریخی دوره صفوی که در آن به کود کبوتر و 

معرفت »و  (167و  81و  80: 1346) قاسم بن یوسف ابونصری هروی «ارشادالزراعه»شده 
 1.است (132و  131: 1387) عبدالعلی بیرجندی« فالحت

 های مختلف کبوترخانه در ایرانگونهـ 4
های چندگانه همچون فرم، ها به سبب گستردگی مؤلفهشناختی کبوترخانهتنوع گونه

ت، بستر استقرار، شرایط محیطی، مصالح و مالکیت در نظر گرفته ابعاد، حجم و ظرفی
مهم دشتی و خانگی  هها در ایران با دو گوناستقرار کبوترخانه هشود. در ارتباط با نحومی

 :ایمموجه
های دشتی به دو گونه کلی مدور و مستطیلی کبوترخانه های دشتی:کبوترخانه. 1 ـ4

 انداز یک یا چند استوانه متشکل تر از گونه مستطیلی(یج)را گونه مدورشوند. تقسیم می
مصالح این نوع  گیرند.صورت ساده و یا ترکیبی در کنار و یا داخل هم قرار میهکه ب

گل در چیدن دیوارها و خشت و اغلب خشت و گل، چوب و آجر است.  هاهکبوترخان

رود و کار میهگنبد بصورت هب )تیرپوش( مستطیلیهای خالف کبوترخانه ،پوشش سقف
عنوان هاست. از چوب نیز بهگونه کبوترخانهحاکی از مهارت معماران و استادکاران این

گونه دیگر  .شودمی فرش استفادهصورت کفهدان بکِش در بناها و از آجر عالوه بر فلفل
 (.1 تصویر) اندایران دیده شده غرب شمالکه در نواحی مرکزی و  است مستطیلی

 
 ( در ایران19: 1372( و مستطیلی )فرهادی، 71: 1393های مدور )رنجبر، ـ اجزای مختلف کبوترخانه1 صویرت
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ها اندازهها در وترخانهـاین کبهای خانگی: کبوترخانه. 2 ـ4
روی  ،هاقلعه هگوش ها، چهاربام یو اشکال متفاوت بر رو

کاری ها و گاهی از دستطویله ههای یک طبقساختمان
ها، این کبوترخانهآیند. وجود میههای قدیمی بکبوترخانه

های مسکونی و در داخل روستاها اغلب در مجاورت خانه
طبقه که از کف آن ورت یکـصهگیرند. این نوع، بقرار می

طبقه که قسمت  سازی شده و دوهتا نزدیک سقف آشیان
ها و شود و قسمت باالی آن پنجرهاستفاده می و علوفه به عنوان انبار کاهزیرین آن 

ی استفاده شده است، ساخته بانعنوان کبوترخانه دیدههای کبوتررو و در داخل بهمنفذ
کود  هتهیها جهت که از آن های خانگینوعی دیگر از کبوترخانه (.2 تصویر) ندشدمی

ساخته  ها(خوان ایوان)پیشکونی ـنازل مسـتلف مـهای مخمتـشده، در قساستفاده نمی
خانه صاحب هتفننی و اعتقادی دارند و عالق ههای مزبور بیشتر جنبخانهکبوتر شدند.می

از نظر کشاورزی و اقتصادی ، چنانکه دهدداشتن کبوتر را در منزل نشان میبه نگاه
بندی نظرات با جمع (.350: 1380و میرمحمدی،  22 ـ20: 1369)فرهادی، ندارد ارزش چندانی 

 Amirkhani)امیرخانی و دیگران (،88 ـ83: 1381) کاخکی ،(1376) سازو چیت محمودیان

& etal, 2010) ،زادحوریو ( 43: 1392) انصاری (،52 ـ37: 1391) ضرغامی و دیگران 

گونه  شششکل ظاهری، پالن و نوع معماری به  نظر از ی ایرانهاکبوترخانه( 81: 1393)
 شوند:تقسیم می

با قطر کم از یک استوانه  هااین نوع کبوترخانه :(پوستهتک اینوع اول )استوانه. 3 ـ4
تا خارجی  هبدنتر جهت ایستایی بیش اند.شده ساخته
های النه که آنداخلی  هو بدن شده ساختهمتمایل  حدی

 تا زیر سقف ادامه یافته است. کبوتران بر آن قرار دارند
ضای پرواز، ف پرواز چرخشی کبوتران در هنگام علت به

-از نمونه شده است. باز چرخشی آنها به خوبی تعبیه

ن و اردال و جوزدا شهر خمینیهای آن در والشان 
 (.3 تصویر) توان نام بردفالورجان اصفهان می

 

 

های ـ نمونه کبوترخانه2تصویر
خانگی محله هورستانه خوانسار 

 (1391اصفهان )نگارنده، 

 
ای ـ پالن و مقطع برج استوانه3 تصویر

زاده، تک پوسته اردال اصفهان )جهرمی
1389 :12) 
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شکل ظاهری شبیه به گونه  این گونه از نظر :(ای دو یا سه پوستهاستوانهنوع دوم ). 4 ـ4
در لوله مرکز و به صورت لوله اول است با این تفاوت که از دو و یا سه استوانه داخلی هم

. با افزودن یک استوانه است خارجیساخته شده که ارتفاع لوله داخلی بیشتر از لوله 
: 1392، )انصاری یابدخارجی و زدن تاق بین دو استوانه، قطر و گنجایش برج افزایش می

پوسته فقط یک فلفلدان در سطح بام وجود دارد؛ ولی در تفاوت دیگر آنکه در تک(. 43
های داخلی، چندین فلفلدان گونه دو یا سه پوسته عالوه بر یک فلفلدان بر روی بام لوله

بر گرداگرد لوله خارجی آرایش یافته 
 آبادهای دوپوسته در رحیماست. از نمونه

های سه نمونهاز  وو گورت  (4 تصویر)
توان اصفهان می (5 تصویر) پوسته در هویه

 نام برد.
دار، ای موجنوع سوم )استوانه. 5 ـ4

در این نوع دیوار داخلی یا  دالبری(:
خارجی دارای موج یا 

-هایی بهجرز و دهانه

منظور پایداری بیشتر و 
ایش ظرفیت برج افز

است. این جرزها از پائین 
تا بام کبوترخانه امتداد 

یابد و تعداد می
تقسیمات آن متفاوت 

-است. در این نوع می

 (.8 ـ6 تصویر) ای در داخل آن باشد یا نباشدتواند استوانه

ساده که در یک یا دو ردیف  هها از چند استواناین کبوترخانه نوع چهارم )چندقلو(:. 6 ـ4
از این گونه در انواع دو، چهار،  اند.به تعداد مختلف در کنار هم قرارگرفته، تشکیل شدهو 

 پنج، شش، هشت، ده، دوازده، بیست و سی و چهار قلو در اصفهان شناسایی شده است.
 پایداری کبوترخانه ازو بدون اینکه  یافته افزایشها ظرفیت کبوترخانه در این حالت

های چندقلو برج .شده استکاسته  قلونسبت به نوع تک هاریواضخامت دکاسته شود، از 

 
ای ـ کبوترخانه استوانه4 تصویر

آباد اصفهان دوپوسته رحیم
 (43: 1392)انصاری، 

 
ـ کبوترخانه 5 تصویر
ای سه پوسته استوانه

هویه فالورجان 
 (43: 1392)انصاری، 

 
ـ نقشه 6 تصویر

 همکف کبوترخانه

هزارجریب اصفهان با 
طرح دالبری در بیرون 
 و جرزبندی در داخل

(Beazely, 1966: 

106) 

 
ـ طرح سه بعدی 7 تصویر

نحوه قرارگیری تاج بر روی 
هسته مرکزی و سایر 

وترخانه اجزای کالبدی کب
هزارجریب اصفهان 

 (39: 1389زاده، )جهرمی

 
ـ پالن 8 تصویر

کبوترخانه عبدالحمید 
بدیعی، روستای گورت 

 (79: 1392)انصاری، 
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و ارتفاعی در حدود  5/2اند و قطری در حدود در فالورجان، لنجان و مبارکه ساخته شده
 (.9 تصویر) متر دارند 10

 
 
 
 
 
 
 
 

های کبوترخانه ها نسبت بهاین کبوترخانه هتغییر عمد نوع پنجم )مکعبی ساده(:. 7 ـ4
استان  غرب شمالاست. این نوع بیشتر در نواحی ایره به مستطیل تغییر پالن از ددیگر، 

مراغه و میاندوآب  ،خمین استان مرکزی، (گلپایگان و خوانسار های شهرستان)اصفهان 
در های اندک یافت شده مستطیلی در نمونه (.10 تصویر) اندواقع شده آذربایجان شرقی

کنج های چهاروار کبوترخانهـمتر دی 2لی ا 5/1مناطق سردسیر مانند آذربایجان تا ارتفاع 
 ،ردیف خشت هرچندآوردند. در بین سپس بقیه بنا را با خشت باال می، از سنگ بوده

عوامل طبیعی مانند  پرواز همزمان کبوترها و مقداری چوب برای ایجاد مقاومت در برابر
منفذهای  (.15ـ6: 1389)آزاد،  بردندکار میدر ساخت کبوترخانه به برف و باران و باد

ورودی کبوتران اغلب از 
سفالی و متناسب  هتنبوش

ابعاد پرنده در نظر گرفته  با
 (.11)تصویر شده است

جز در موارد استثنایی    
این نوع بناها دارای 
تزئینات خاصی برای 
زیبایی بنا نیستند، ولی 
معموالً برای محافظت بنا 

ها چهار گوشه بیرونی این نوع کبوترخانه. ارندگمهمت می گل کاهاندود آن با از خارج به 
پخ کرده و با گچ اندود  متری به منظور جلوگیری از باال رفتن گربه، دورا تا ارتفاع حدود 

سانتیمتر بدنه خارجی  50کردند. همچنین کمربند گچی به ضخامت حدود می
-جه کبوتران میمنظور جلوگیری از نفوذ مار به داخل و نیز جلب توکبوترخانه را به

  
ای ـ پالن کبوترخانه چند استوانه9 تصویر

)چندقلو( روستای اجگرد، شهرستان 
 (.117: 1393، فالورجان اصفهان )رنجبر

های ـ پالن متداول کبوترخانه10 تصویر
مستطیلی ساده نواحی گلپایگان، خوانسار 
اصفهان و خمین مرکزی )آرشیو سازمان میراث 
فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری استان 

 (.1384اصفهان، 

 
گذاری کبوترخانه ـ تنبوشه11تصویر

غالمرضا عابسی روستای وارنیان 
 (.1391ان )نگارنده، گلپایگ

 
ـ پخ شدن متداول چهارگوش 12تصویر

های مستطیلی و شال گچی کبوترخانه
اطراف کبوترخانه محمدباقر سلطانی 
روستای قودجان خوانسار )نگارنده، 

1391) 
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: 1394و حیدری باباکمال،  88ـ83: 1381کاخکی،  ؛22: 1369)فرهادی،  (12)تصویرپوشانید 

های ساخته شده در شکل با نمونههای مستطیلاین کبوترخانه دِوان عقیده به(. 92ـ61
 (.Dewan, 1956اند )اطراف شهر کابل افغانستان قابل قیاس

این گونه  نوع ششم )ترکیبی(: .8ـ4
ای های مکعبی و استوانهترکیبی از برج

است و از پایداری کمتری نسبت به سایر 
انواع برخوردارند. تعداد بسیار کمی از این 

است؛ کبوترخانه  شدهنوع ساخته 
-محمودیان و چیت) آبادغالمعلی در نجف

 (52: 1392)انصاری، شهر روستای دینان خمینیها در و کبوترخانه ترکی( 211: 1379ساز، 

از نظر  (27: 1369) فرهادی عقیده بهبندی دیگر تقسیم (.13)تصویر از این نوع هستند
: ، بهای آباد )فعال(کبوترخانهالف:  به سه گروه، هامیزان تخریب و فعالیت در کبوترخانه

هایی کبوتر، کبوترخانههای بیکبوترخانهاست.  کبوتر و سالم های دشتی بدونکبوترخانه
زئی ـاند و با جها متواری شدهولی کبوترهای آن ؛هستند که از نظر ساختمان سالم بوده

های مخروبه آنهایی هستند که کبوترخانه :توانند دوباره آباد شوند. جتعمیر و مرمت می
اند و ها فروریخته و از شکل اصلی خود خارج شدهها و دیوارهای آنپنجرهاغلب سقف و 

 .توانند ارزش تاریخی داشته باشندفقط می

 های ترکیهکبوترخانه. 5
 قیصریه و دیاربکر است )کاپادوکیه(،های ترکیه در ناحیه آناتولی مرکزی تمرکز کبوترخانه

 آنکارا و دومین شرق جنوبکیلومتری  300ناحیه آناتولی مرکزی در حدود  (.14)تصویر
ناحیه بزرگ در ترکیه بوده که از پیشینه فرهنگی و طبیعی بسیار غنی برخوردار است. 
 وجود آثار کهن روستاها و بناهای کاپادوکیه، دلیلی بر ادعای فوق است. استقرار

یز در ای در شهر نوشهیر در آناتولی و نها به صورت طولی با معماری صخرهکبوترخانه
 .(Korumaz, 2002: 23) منطقه جسی قابل توجه است

 

 
ه ترکیبی غالمعلی ـ پالن همکف کبوترخان13تصویر

 (211: 1379ساز، آباد )محمودیان و چیتنجف
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در سیواس م. 13در ترکیه به قرن  شده شناختههای ترین نمونه کبوترخانهقدیمی
عنوان شود و از آنها بهگردد. پس از آن به ساخت و ساز این بناها توجه بیشتری میبرمی
 ودـشرح میـمیالدی در تجارت دوره عثمانی مط 19ای قابل توجه تا قرن نمونه

(Tekin, & Oğuz, 2013: 322, Türkmen, 2000: 102- 105) .چه امروزه از تعداد اگر
میالدی  17ر شهر آناتولی نسبت به گذشته کمتر شده، اما در قرن ها داین کبوترخانه

کود برآورد شده است. این  هبه منظور تهیکبوترخانه  26000تعداد آنها در حدود 
ها عالوه بر اینکه منبع مناسبی جهت تأمین کود مزارع تاک، مو، سبزیجات و کبوترخانه

اند و به همین بوده تفنگ باروت هتهیمنظور به پتاسیم نیتراتجالیز بودند، سرشار از 
 105-102 ,2000) شدخاطر به طور ویژه در دوره عثمانی به کشورهای اروپایی صادر می

Imamoglu & etal, 2005:83Türkmen,) . پروش کبوتر در آسیای صغیر فراتر از یک
شغول صورت تمام وقت به خود مسرگرمی بوده و افرادی را در رابطه با پروش آنها به

-های ترکیه از نظر ویژگیدر ادامه انواع کبوترخانه(. Imamoglu, 2001: 67) کرده است

شان های معماری، بستر استقراری، کارکرد و اهمیت آنها در بافت بومی منطقه زیستی
 شود.بررسی می

 ای کاپادوکیههای صخره. کبوترخانه1ـ5

سلطنت ترکان سلجوقی )قرن هفتم ای کاپادوکیه به دوره های صخرهقدمت کبوترخانه
و  19اگرچه استفاده مستمر از آنها تا قرن  (.Tibet, 2018: 226-235)گردد ( برمیق هـ.
 :Iscen, 2008) ها باقی مانده استمیالدی ادامه داشته با این حال تعداد اندکی از آن 20

-ها و نیز در قسمتهها، چشمها در کنار رودخانهاز نظر الگوی استقراری کبوترخانه(. 44

در شیب دره ایجاد های شرق و جنوب کاپادوکیه جهت استفاده بهتر از نور خورشید 
ها اند. این توفهای آتشفشانی ساخته شدههای این ناحیه با حفر توفکبوترخانه د.انشده

 
 های ترکیه در کاپادوکیه، کایسری و دیاربکرـ موقعیت استقراری کبوترخانه14تصویر

 تغییرات نگارنده( همراه به Buyukmihci, 2006: 98 )نقشه پایه از 
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ی فضاها ها،ها، خانهراحتی برای برش و ایجاد اتاقاز سختی باالیی برخوردار نبوده و به
ها و کلیساها و انبارهای ذخیره غله یا مکانی عمومی مناسب هستند. زیرزمینی، صومعه

متر مربع است. دیوار  10تا  5 ایجادشدهای های صخرهمساحت داخلی کبوترخانه
 20×20به ابعاد  های گودیحفرهحفره برای ورود دارد و  5تا  4خارجی هر کبوترخانه 

ها گذاری کبوتران تعبیه شده که به آنا جهت تخمهداخل کبوترخانه در سانتیمتر
آوری ای کاپادوکیه جهت جمعهای صخرهکبوترخانه. شودگفته می «1نیس»اصطالحاً 

 اند.های کشاورزی و منبعی از گوشت برای انسان ساخته شدهکود برای تقویت زمین
اهمیت تاریخی هوا و  عواملی از قبیل توپوگرافی، پوشش گیاهی، محیط زیست و آب و

 منطقه در استقرار

های فوق کبوترخانه
-نقش مؤثری داشته

 ,Buyukmihci) اند

2006: 100-106, 
Beysanoglu, 

1982: 17-37.) 
از نکات جالب در 

های مورد کبوترخانه
ساخته شده با 

ای زیرزمینیِ دوره بیزانس در تبدیل دو کلیسای صخره های توف آتشفشانی،سنگ
 ترخانه در دوره عثمانی استکبو به )آناتولی مرکزی(، قیصریه در 2کایابگ منطقه جسی

(İnceköse, 2019: 6 )ها در دوره این موضوع به اهمیت و کارکرد کبوترخانه (؛15)تصویر
های عثمانیان داللت دارد که منجر به تغییر کاربری این کلیساها به کبوترخانه در صده

همانند برخی  اخیر به علت متروک شدن و عدم کاربری مذهبی آنها شده است.
ی هاکاپادوکیه نقاشیای های صخرههای مدور اصفهان، در اطراف کبوترخانهترخانهکبو

های قرمز و خاکستری به منظور جذب بهتر با انواع رنگانسانی، حیوانی و گیاهی 
ها رنگی که برای نقاشی نمای بیرونی کبوترخانه (.16)تصویر کبوترها کشیده شده است

 های هرز وحشی و متشکل از علف« 3یوشا»سوم به استفاده شده از خاکی در منطقه مو

                                                           
1. Nis 

2. Gesi (Kayabağ Village) 
3. Yoşa 

 
ـ تبدیل کلیسای اوایل 15تصویر

و  18مسیحیت به کبوترخانه در قرن 
 :Buyukmihci, 2006) میالدی 19

105) 

 
ورودی برخی از  تزئینـ 16تصویر
ای کاپادوکیه های صخرهخانهکبوتر

نی انسانی، حیوانی و با نقوش تزئی
 (Tibet, 2018: 230) گیاهی
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 ,Tekin, & Oğuz) اکسید آهن بوده است

 ها با فضای میان این کبوترخانه(. 324 :2013
یابی کبوتران به اهراهروهایی به منظور ر

 تعبیه شده است. همهای النه
ها در ارتفاعی باالتر از این کبوترخانه

اند تا از خطرات سطح زمین استقرار یافته
 انسانی و حیوانی بیشتر محافظت شوند

(Imamoglu & etal, 2005: 83, Tibet, 

طبق مطالعات نَیلی چوراگان (. 234 :2018
1کاراکایا

کیلومتری  19در جسی واقع در  
های کبوترخانه)قیصریه( کایسری  شرق شمال
میالدی  10تا 9ای جالبی از قرون صخره

از  .بوط به دوره بیزانس شناسایی شدندمر
های آنجایی که از کود کبوتران کبوترخانه

های غنی این جسی برای پرورش تاکستان
شده، در نتیجه در کنار منطقه استفاده می

کند، تأسیسات های صخرهوترخانهـکب
شراب نیز  ای مرتبط با تولید و فراوریصخره

های یافت شده است. نقشه کبوترخانه
به صورت ارگانیک و با توجه به  ایجادشده

ای که در آن ماهیت و موقعیت صخره
ها با فضایی مربع، دایره یا ، طراحی شده است. بر این اساس برخی نمونهشده کنده

های در نمونه(. 17)تصویر  اندآوری کود کبوتر ایجاد شدهمستطیلی و صرفاً جهت جمع
دیگر تأسیسات بیشتری عالوه بر محل ذخیره کود، جهت انبار غالت و یا تولید شراب 

 (.Çoragan Karakaya, 2014: 335- 358) (19و  18 )تصویر نیز ایجاد شده است

 سی(در قیصریه )کایسری ج های منطقه کایابگ جسیکبوترخانه. 2ـ5 

 )کاپادوکیه(در آناتولی مرکزی  )کایسری(کیلومتری شرق قیصریه  20روستای جسی در 
 انداستقرار یافته مانند برج ها کبوترخانهواقع شده است که در قسمت غربی آن، ده

                                                           
1. Nilay Çoragan Karakaya 

 
ای ای از نقشه کبوترخانه صخرهـ نمونه17تصویر

 Çorağan) فاقد تأسیسات مرتبط، دره آگیرانس

Karakaya, 2014: 347 

 
ای با ای از نقشه کبوترخانه صخرهـ نمونه18تصویر

تأسیسات مرتبط با فراوری و تولید شراب، دره 
 (ğan Karakaya, 2014: 349Çora) آگیرانس

 
ـ نمای داخلی بخشی از نمونه 19تصویر

ای دره آگیرانس با تأسیسات های صخرهکبوترخانه

 ,Çorağan Karakaya) مرتبط با تولید شراب

2014: 355) 
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(Altina, 2001: 

طی بررسی (. 336
 1میدانی اینچکوز

(İnceköse, 

2019: 1-21 )

کبوترخانه  147
در منطقه 

شناسایی شدند. آناتولی مرکزی  3و منطقه نوشهیر« 2درهدگیرمن»دره « جسی کایابگ»
اند. این دره از درجه واقع شده 40تا  35کیلومتر و با شیب  1ای در حدود آنها در دره

شیب شمالی دره  که طوری بهنظر پوشش گیاهی برای تغذیه کبوتران بسیار غنی بوده؛ 
 یل به تاکستان شده است.تبد

 با پالن دایره، مربع یا مستطیل های کایابگ جسی از چند قسمت متفاوتکبوترخانه
اند؛ قسمتی در زیر زمین با عنوان النه، قسمتی در باالی زمین موسوم به ساخته شده

و توخالی به منظور محافظت از کبوتران، ورودی پرندگان،  دودکش یا برج با دیواری بلند
ای مختص هر کبوتر هستند. قسمت ورودی انسان، مخزن فضوالت، تونل تغذیه و النه

 اند متفاوتو مصالح ساخت با یکدیگر  ها فنباالیی و پائینی کبوترخانه از نظر فضایی، 

تا  60در سقف با قطری در حدود  ها عموماً دو ورودی دارند: یکیکبوترخانه (.20)تصویر
متر برای ورود و خروج پرندگان که به النه  5/3تا  5/1سانتیمتر و طولی در حدود  150

شود و دیگری برای خروج و ورود انسان که در داخل در قسمت زیرزمینی متصل می
ی صخره کنده شده و از قسمت برج فاصله دارد. اندازه ورودی انسان به شیب و توپوگراف

محل استقرار کبوترخانه بستگی دارد. عرض ورودی پهن بوده، اما ارتفاع آن اندک و با 
بام( )رخ آمده و سنگیخزیدن باید به آن وارد شد. باالترین قسمت برج، به حالت پیش

 به منظور نشستن کبوتران ایجاد شده است. تفاوت در پالن سانتیمتر( 20تا  15)
های ساخت، شیب و توپوگرافی زمین، تواند ناشی از تفاوت در دورهها میکبوترخانه

های در دسترس باشد. با این حال به خوبی با شرایط سنگمیزان مصالح سنگی و قلوه

                                                           
1. İnceköse 

2. Değirmendere 

3.Nevşehir 

 
 

 
 ,İnceköse) های جسیبا مصالح سنگی کبوترخانه ـ انواع برج )دودکش(02رتصوی

2019: 11) 



 منطقه بومی فرهنگ در آنها جایگاه و کارکرد نحوه بر تطبیقی نگرشی: ترکیه و ایران های/ کبوترخانه80

ها، عموماً کار رفته در برجاند. مصالح بهزیست محیطی و توپوگرافی منطقه انطباق یافته
 (.21)تصویر سنگ در داخل استسنگ تراشیده شده در نمای بیرونی و قلوه

ای و های دایرههای استفاده شده، دو نوع مالط آهکی در پالنهمچنین با آنالیز مالط
 های مستطیلی شناسایی شدند.مالط سیمانی در پالن

جسی  ۀهای ناحیعثمانی به کود کبوترخانه ۀنکته جالب توجه دیگر آنکه در دور    
ها و پرورش گیاه ه عنوان کود برای تقویت تاکستانشد که از آن بگفته می« 1کوگا»

وجود  شده است.آمیزی ابریشم و پشم استفاده میمنظور رنگبا اهداف تجاری به 2چری
 ,Buyukmihci, 2006: 97-119) اسناد رسمی در این زمینه مؤید ادعای فوق است

İnceköse, 2019: 2-6.) 

 
کند(، برش (، قسمت پائین )النه صخرهمانند دودکشدی از قسمت باال )با اسکنر سه بع شده تهیهـ تصویر 21تصویر

 (İnceköse, 2019: 8) های جسیمتداول کبوترخانه و نقشه
فراهم بودن شرایط مناسب برای کشت گیاه چری، برخی  علت بههمچنین 

میالدی تقاضای باالیی  19کشورهای اروپایی مانند هلند، انگلستان و فرانسه در قرن 
ای واردات این گیاه به منظور تولید مواد اولیه صنعتی داشتند. به طوریکه تجارت این بر

م. محسوب  19منبع درآمد مردم منطقه قیصریه در اواخر قرن  ترین مهمگیاه به عنوان 
 اگرچه. (Buyukmihci, 2006: 100-106, Beysanoglu, 1982: 17-37)شده است می

همانند گذشته نیست، اما  قیصریهو  3ی سنلرورفاامروزه توجه به کبوتر در شهرها
برخی از آنها سنلرورفا به پای  عنوان مثال در شهر به ؛شودها توجه میهمچنان به آن

 ،شودکه به کبوتر در آناتولی می دیگر توجهاتیآویزند. از های طال میمروارید و یا حلقه
مرکزی شهر، مساجد، مدارس،  هایها در مسابقات و نیز در ساختماناستفاده از آن

 Akay, 2004: 108-114) ستهادر خانه ها و نمای خارجی و یا سرها، کتابخانههتل

                                                           
1. koğa 

2.Buckthorn, cehri  

3. Sanlrurfa 
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Altintas, 2001: 337-351; Barista, 2000: 27; Önge, 1977:86-91.) به عقیده امام-

استفاده از کودهای  (Imamoglu & etal, 2005:19, İnceköse, 2019:17) اغلو و انچکوز
شدن برخی از کبوتران و در نتیجه های کشاورزی باعث مسمومشیمیایی در زمین

ها در برابر عدم محافظت از ساختمان کبوترخانه عالوه،. بهشدمیکاهش جمعیت آنها 
باران و برف و حساسیت باالی مصالح در برابر تغییرات ناگهانی سرما و گرما، وجود خزه 

-ها به عنوان عاملی بیولوژیکی، عدم مرمتکبوترخانهبه خاطر رطوبت در ساختار سنگی 

 های اخیر، مسدود شدن مسیر ورودی های اصولی با استفاده از مالط سیمان طی دهه
کار فقدان استحکام مصالح سنگی به سنگ،های قلوهها و انسان با تودهکبوترخانه

های زندگی شدن و تغییرات در شیوهگسترش و روند روبه رشد شهریرفته در ساخت، 
یت نشینی و تمایل به زندگی شهری( در آناتولی مرکزی، بر کاهش جمع)ترک روستا

 .کبوتران و عدم توجه به کبوترخانه مؤثر بوده است
 های خشتی دیاربکر. کبوترخانه3ـ5 

-های خشتی نمونه دیگری از کبوترخانهکبوترخانه

های ترکیه هستند که فقط در ناحیه دیاربکر واقع 
اند. این در جنوب شرق آناتولی مشاهده شده

عی بلند طبیعی یا مصنو ها بر روی تپهکبوترخانه
اند و هدف از ساخت آنها که در ساخته شده

شود، گفته می« 2هانهبُران»اصطالح محلی 
های انگور و جالیز بوده حاصلخیز کردن تاکستان

است. همچنین از پرورش کبوتران جهت تهیه 
گوشت و از پر آنها برای بالش و لحاف نیز استفاده 

 283شده است. به گفته اهالی در این منطقه می
روستا وجود داشته که از  17ترخانه خشتی در کبو

 8عدد در  24فقط  2006در سال  این تعداد
( Bekleyen, 2009: 452) روستا باقی مانده است

ها منافذ ورود و در این کبوترخانه(. 23و  22)تصویر 
سانتیمتر  25×30خروج کبوتران در باالترین قسمت دیوار، نزدیک به سقف و به ابعاد 

                                                           
1.Sukurlu 
2. Boranhane 

 
های ای از کبوترخانهـ نمونه22تصویر

 منطقه دیاربکر 1خشتی روستای سُکورلو
(Bekleyen, 2009: 457) 

 
-ـ پالن و مقطع رایج کبوترخانه23تصویر

 :Bekleyen, 2009) ای خشتی دیاربکره

462) 
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-معموالً دو تا سه بار در سال به سانتیمتر( 70×150)است. از ورودی انسانی  واقع شده

ها شود. معموالً یک نما از این کبوترخانهآوری کود و یا تعمیرات استفاده میمنظور جمع
اندازی باز و مستقیم دارد که بیشترین ورودی کبوترها در این نما تعبیه شده است. چشم

 اند.یلی، با سقفی مسطح و با یک اتاق ساده ساخته شدهها مستطاین کبوترخانه
سانتیمتر است که در  55متر و ضخامت حدود  4ارتفاع دیوارهای خشتی حدود  

سانتیمتر است. فضای  10×16×35ها تر از باال هستند. ابعاد خشتقسمت پائین ضخیم
ه تیرهای چوبی داخلی ساختمان کبوترخانه، به یک، دو یا بیش از دو قسمت با استفاد

های خشتی شود. تنها تفاوت کبوترخانهاند، تقسیم میکه به داخل دیوار کالف شده
در داخل آنها با استفاده از تیرهای  شده تقسیمدیاربکر با یکدیگر، در تعداد فضاهای 

سانتیمتر و ارتفاعی در حدود  200تا  190. هر فضا پهنایی در حدود است چوبی
 150سانتیمتر دارد. فاصله میان تیرهای چوبی افقی در حدود  300ـ250یا  160ـ145

داخل هر فضا تعداد زیادی نشینند. سانتیمتر است که کبوتران بر روی آنها می 200تا 
عنوان النه کبوتران از تیرهای چوبی آویزان و یا به دیوار الصاق شده سبد حصیری به

م. تقاضا برای کود 1960و  1950های بعد از رواج کودهای شیمیایی در دهه .است
 های مناطق قیصریه و دیاربکر کاهش یافت و رونق آنها از بین رفتکبوترخانه

(Bekleyen, 2009: 451-464, Tekin, & Oğuz, 2013, 327.)  عالوه بر موارد یاد شده
هایی از شدند، نمونهکه بیشتر با هدف کارکردی و در مقیاس انبوه ساخته می

ها، ها، کاروانسراها، حمامای کوچک در مساجد، مدارس، کتابخانهدر اندازه هاکبوترخانه
اند. این های چوبی ساخته شدهها، کلیساها و خانهها، کنیسهها، قناتمقابر، پل
ها فاقد جنبه تجاری و بیشتر جهت عالقه و احترام به نگهداری کبوتران کبوترخانه

استانبول در مسجد سلیمانیه و اوزکودور آیازما در هایی از آنها اند. نمونهترسیم شده
ها از چوب، سنگ، آجر و مصالح ترکیبی در ساخت آنها این نمونه دیده شده است.

 اند.شده ، سنگ و یا آجر تزئینبری گچاستفاده شده و با نقاشی، 
 بحث و تحلیل. 6

تواند وجوه می شناسیشناسی و مردمهای معماری، باستانمطالعات تطبیقی در زمینه
ها را روشن های مشترک در فرهنگهای موجود میان پدیدهبسیاری از تشابهات و تفاوت

های الزم جهت شناسایی الگوهای ایجاد آنها را فراهم آورد. کبوترخانه با کند و زمینه
محیطی یکی کارکردهای چند منظوره فرهنگ بومی، اقتصادی، هنری، معماری و زیست

قاره مشاهده شده است. یکی از دالیل  5که آثار آن در  است جالبی هایاز نمونه
ذیر آنها ـپیت زوالـاهـها در ایران، به مانهـبوترخـدشواری تخمین استفاده از اولین ک
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ها البیضاء عمان، استفاده از این سازههای صورت گرفته در عینگردد. طبق کاوشمیبر
کبوترخانه یاد شده از نوع . (Kakish, 2012) گرددحداقل به اوایل هزاره اول ق.م برمی

های همین دلیل بقایای آن تا به امروز باقی مانده است؛ اما نمونه ای بوده و بهصخره
شناسی در ایران تاکنون اند. اگرچه شواهد باستانایران بیشتر از خشت ساخته شده

 شده شناختههای ن نمونهتریها را مشخص کند )قدیمینتوانسته قدمت دقیق این سازه
گردد(، با این حال و بر اساس متون تاریخی و پیشرفته در ایران به دوره صفوی برمی

در عمان  شده شناختهتوانسته کمتر از نمونه های موجود، استفاده از آنها نمیبودن نمونه
ن و رونق ها در دوره صفوی مقارن با پایتختی اصفهارسد رونق کبوترخانهنظر میباشد. به

گیری قدرت امپراتوری عثمانیانِ کشاورزی در این منطقه و نیز در ترکیه همزمان با اوج
ها در ایران و ترکیه در دو مقارن صفویان باشد. همزمانی و استفاده گسترده از کبوترخانه

دهد. تعامل دست میدوره یاد شده، تحلیل مناسبی از وضعیت این سازه در دو کشور به
، در ق هـ. 12تا  10عصرشان در قرون های همها با صفویفرهنگی عثمانی سیاسی و

های دو با مطالعه کبوترخانه چراکهتأثیر نبوده است؛ ها بیایجاد و استفاده از این سازه
توان به اشتراکات زیادی در خصوص کارکرد و اهداف ایجاد آنها دست یافت. از کشور می

 ها در سفرنامه سیاحان و مورخان هر دو کشور حاکیانهسوی دیگر فراوانی ذکر کبوترخ
ها سال اخیر بوده است. این سازه 80ـ  70صده اخیر تا حدود  5از اهمیت آنها در حدود 

-های جدید در تولید باروت بهو نیز روش)شیمیایی( تا قبل از پیدایش کودهای مصنوعی 

 اند.ودهای بالعادهویژه در حکومت عثمانی، حائز اهمیت فوق

 های دو کشور ایران و ترکیهدر مورد کبوترخانه شده انجامبا توجه به مطالعه تطبیقی 
ها در ایران بیشتر از ترکیه بوده و مشخص شد که تنوع و پراکندگی کبوترخانه( 1جدول)

ها در متون با توجه به پیشینه و اشاره فراوان به استفاده از کود کبوتر و کبوترخانه
 .ایران از قدمت بیشتری برخوردار باشند های موجود دررسد نمونهنظر می تاریخی به

وِیژه )بهگونه کبوترخانه در ایران که بیشتر در نواحی مرکزی ایران  ششدر این میان 

 شدهکه در ترکیه فقط سه گونه کبوترخانه شناسایی  در حالی ،اندشناسایی شده اصفهان(
های خشتی با پالن های معماری میان نمونهگیاست. بیشترین شباهت از نظر ویژ

های خوانسار و گلپایگان با نمونه (Bekleyen, 2009: 452) مستطیلی در دیاربکر ترکیه
نمونه در  5و  (1369)فرهادی،  خمین استان مرکزی، (1394)حیدری باباکمال،  اصفهان

شود، با این حال یمشاهده م (1392محمدی و صدرایی، )خانمیاندوآب آذربایجان غربی 
: 1396)ستارنژاد و دیگران،  قشالق در مراغه کند تازهای روستای کبوترخانه صخره



 منطقه بومی فرهنگ در آنها جایگاه و کارکرد نحوه بر تطبیقی نگرشی: ترکیه و ایران های/ کبوترخانه84

در ایران است که شباهت بسیاری با  شده شـناختهای خرهـص ۀتنها نمون( 142ـ127
های جسی رسد از نمونهای جسی در آناتولی مرکزی دارد و به نظر میهای صخرهنمونه

نمونه کبوترخانه مستطیلی خشتی در میاندوآب و نمونه  پنجشد. وجود الگو گرفته با
 شمالدر منطقه  وسازها ساختای شناسایی شده در مراغه اشاره به وجود این صخره
ایران به  غرب شمالهای منطقه های کبوترخانهایران دارند. ماهیت دقیق و گونه غرب

در نواحی مرکزی ایران بیشترین  خانهطور دقیق شناسایی نشده است، اگرچه انواع کبوتر
 غرب شمالرسد چند مورد شناسایی شده در فراوانی را داشته با این حال به نظر می

از  چراکههای ایران مرکزی؛ های ترکیه و آناتولی باشند تا نمونهایران بیشتر مشابه نمونه
های نمونه نظر معماری، مصالح، نحوه استقرار و محیط زیست شباهت بیشتری میان

های بیشتر و شود. تا شناسایی نمونهمشاهده می ایران با آناتولی مرکزی غرب شمال
توان در ایران، نمی غرب شمالهای منطقه های بعدی در خصوص نمونهانجام پژوهش

 .های ترکیه اظهار نظر قطعی نمودخصوص الگوپذیری آنها از نمونه

 
 ایران و ترکیههای جدول تطبیقی کبوترخانهـ 1جدول

های استقراری، معماری و کارکردی دهد که اگرچه از نظر ویژگینشان می 1جدول
شود، با این حال یکی از های دو کشور دیده میهای اساسی میان کبوترخانهتفاوت
های کشاورزی اصلی از ایجاد آنها در دو کشور تولید کود برای حاصلخیزی زمین اهداف

های ایرانی، تنوع های بیشتر در نمونهر با وجود تنوع گونهبوده است. از طرف دیگ
های ترکیه بیشتر بوده است. به همین منظور در کنار کوددهی به کارکردی کبوترخانه
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کارکردهای آنها، تجارت کود  ترین مهمهای ترکیه، یکی از های کشاورزی در نمونهزمین
های اروپایی، با هدف تهیه باروت و کبوتر و صادرات آن در امپراتوری عثمانی به کشور

گیری امپراتوری عثمانی و نیاز به رنگرزی و تولید مواد اولیه صنعتی بوده است. قدرت
ها و توسعه امپراتوری عثمانی، اهمیت فراوری سالح گرم جهت تقویت سپاه در جنگ

قاضای خاطر ت همین بهکند؛ فضله کبوتر جهت تهیه باروت در این دوره را دوچندان می
فضله کبوتر از ترکیه به منظور ساخت باروت و  واردکردنکشورهای اروپایی جهت 

ها در کشور ترکیه مؤثر بوده و به همین افزار، در رونق ساخت و ساز کبوترخانهجنگ
خاطر صادرات فضله کبوتر به اروپا در بسیاری از متون این دوره نگاشته شده است. 

صفوی، از کاربرد مشابهی از فراوری فضله  ۀران دوراگرچه سیاحان و مورخین در ای
دهند، با این حال وجود هزاران کبوترخانه در اصفهان کبوتر در تهیه باروت خبر نمی

کبوتر جهت  ۀپایتخت صفویان احتمال الگوبرداری از عثمانیان در تهیه باروت از فضل
مان دو کشور طی تولید سالح گرم دور از ذهن نیست. این عوامل سبب شده تا حاک

ها به ای از این بناها داشته باشند. از آنجایی که کبوترخانهاخیر حمایت ویژه ۀچند صد
عنوان سمبل توانند بهاند؛ میمانند بسیاری از بناهای بومی دیگر کمتر شناخته شده

های خشتی توریستی بسیاری از شهرها در ایران و ترکیه معرفی شوند؛ مثالً کبوترخانه
کند که ربکر نمونه منحصر به فرد و شاخص این گونه را در کشور ترکیه معرفی میدیا

 شود.مشابه آن در سایر شهرها دیده نمی

 نتیجه. 7

ها با توجه به ارتباطی که با سبک زندگی مردم و دانش بومی آنها دارند، در کبوترخانه 
اطق مختلف، به تفاوت های مندنیای امروز بسیار اهمیت دارند. تنوع در کبوترخانه

های گردد. پس از بررسی گونهو تعامل آنها با محیط زیست برمی ها انسانفرهنگی 
ای های ایران و آناتولی مرکزی و بررسی نیارش و کارکردهای سازهکالبدی کبوترخانه

در ترکیه توان به وجوه افتراق و اشتراک بسیاری در مورد آنها پی برد. ها، میآن
 های کشاورزی و رنگرزی()تولید کود به منظور تقویت زمین هایی با کارکردهای مشابهکبوترخانه

 و تولید اولیه مواد صنعتی( های گرمدر تولید سالح )استفاده از گوشت کبوتر، تهیه باروتو متفاوتی 
در ایران  هاکبوترخانه مصالح ساختمانیاند. ایران ساخته شدههای نسبت به کبوترخانه

اند. ساخته شده بیشتر از سنگ و یا در دل صخره ترکیهاما در  ؛از خشت بوده بیشتر
های کشاورزی و یا در های ایران که بیشتر در داخل زمینهمچنین برخالف کبوترخانه

های دور از مزارع و زمینبه های ترکیه اکثراًاند، کبوترخانهها استقرار یافتهامتداد رودخانه
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اگرچه . اندهای مسکونی و یا بر روی بلندی ساخته شدهر کنار خانهبیشتر د وکشاورزی 
دو با این حال  ،است ایرانیهای خشتی و مستطیلی خشتی دیاربکر مشابه نمونه ۀگون
از نظر  در کاپادوکیه و جسی (در زیر و باالی زمین)واقع قسمتی  ای و دوصخره ۀگون

 .هستند های ایرانی )عموماً خشتی(از نمونه تراستحکام و امنیت کبوتران به مراتب بادوام
 نوشتپی

به مقاله شود های قرون میانی و متأخر اسالمی رجوع ها در سفرنامههت اشاره به اهمیت کبوترخانهـ ج1
 نشریه مطالعات تاریخ فرهنگی به چاپ رسیده است. 26 ۀکه در شمار 1394همین نگارنده در سال 

 منابع
، «استفستانج؛ شاهکار ترکیب خشت و چوب در معماری روستایی ایران هبوترخانک»، 1389، آزاد، میترا

 .15ـ6، صص 4 ۀشمار نشریه میراث ملی،

، سیاقی، تهرانبه کوشش محمد دبیر لغت فرس، ،1356، منصور بن احمد بن علیطوسی، ابونصر اسدی

 طهوری.

 مرکز نشر دانشگاهی. ، تدوین حسن عاطفی، تهران،ورزنامه، 1388اسکوراسیکه، فسطیوس، 

گردشگری، گَوَرت  ۀ، طرح مرمت کبوترخانه میرزا احمد و طراحی محوط1392انصاری، عاطفه، 

 ۀهای تاریخی، دانشکدکارشناسی ارشد مرمت و احیای بناها و بافت منتشرنشدهنامه )اصفهان(، پایان

 هنر اصفهان. ۀحفاظت و مرمت دانشگا

به تدوین ایرج افشار، تهران، مرکز فالحت )دوازده باب کشاورزی(، معرفت ، 1387بیرجندی، عبدالعلی، 

 پژوهشی میراث مکتوب.

آرشیو دفتر حفاظت ، مهندس کسائیان، اصفهان ۀترجم ،های اصفهانکبوترخانه ،1345، بیزلی، الیزابت

 آثار باستانی.

 پرویز مرزبان، ۀترجم فریه،زیر نظر رونالد دبلیو  هنرهای ایران، مقاالت ۀمجموع ،1374بیزلی، الیزابت، 

 .نشر و پژوهش فرزان ،تهران ،118ـ 109صص 

 پور، جلد دوم، تهران، خرد نیما.، به کوشش م. سعیدیبرهان قاطع، 1336،محمدحسینتبریزی، 

به اهتمام جمشید  تاریخ اصفهان )بخش نخست(،، 1358خان، جابری انصاری، حاج میرزا حسن

 نا.مظاهری، اصفهان، بی

های استان اصفهان از نظر فرم و مطالعه تأثیر آن بر شناسی کبوترخانهگونه، 1393امیر، زاد،حوری
معماری و شهرسازی دانشگاه هنر  ۀنامه کارشناسی ارشد معماری، دانشکد، پایانایپایداری سازه

 اصفهان.

یت تاریخی و های گلپایگان و خوانسار: نگرشی بر اهم کبوترخانه»، 1394حیدری باباکمال، یداله،

 .92ـ61، صص 26 ۀ، شمار7ۀ، دورمطالعات تاریخ فرهنگی، «قاجار ۀفرهنگی آنها در دور

به تصحیح ضیاءالدین سجادی،  دیوان خاقانی شروانی،، 1338،بن علیالدین بدیلخاقانی شروانی، افضل

 زوار.، تهران
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، 63 ۀ، شماراثر، «اندوآبهای میپژوهشی در کبوترخانه»، 1392خانمحمدی، بهروز و صدرایی، علی،

 .16ـ2صص 

به کوشش نوادر التبادر لتحفه البهادر، ، 1350الدین ایوب،الدین محمد بن امیندنیسری، شمس

 پژوه، تهران، بنیاد فرهنگ ایران.محمدتقی دانش

های فالورجان و مبارکه های چندقلو: مطالعه موردی شهرستانبررسی کبوترخانه، 1393رنجبر، پریسا، 
 شناسی، دانشگاه شهرکرد.کارشناسی ارشد باستان منتشرنشده ۀنام، پایانتان اصفهاناس

کند پژوهشی در کبوترخانه صخره»، 1396ستارنژاد، سعید، عزیزی، شیما و همتی آرقون، توحید، 

، سال دوم، پژوهش در هنر و علوم انسانی ۀدوماهنام، «کند قشالق؛ شهرستان مراغهروستای تازه

 .142ـ127م )پیاپی هشت(، صص شش ۀشمار

الفرس، به کوشش محمد دبیر سیاقی، جلد ، مجمع1341حاجی محمد،  بن محمدقاسمسروری کاشانی، 

 سوم، تهران، علمی.

ای بناهای شناسی کالبدی و سازهگونه»، 1391ضرغامی، اسماعیل، اخوت، هانیه، عظمتی، حمیدرضا، 

مجله ، «ها(مرکزی )نمونه مورد بررسی بنای کبوترخانه المنفعه روستایی در اصفهان و آناتولیعام
 .52ـ37، صص 137 ۀشمار مسکن و محیط روستا،

ایران زمین،  ،های ایران؛ اعجاز معماری و خالقیت در کار کشاورزیکبوترخانه ،1372، فرهادی، مرتضی

 می.، معاونت امور سیاحتی و زیارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسال4و  3 ۀسال دوم، شمار

جلد دوم )چند برش در فرهنگ کشاورزی و دامداری شهرستان  کمره، هنام، 1369فرهادی، مرتضی، 

 امیرکبیر. ،تهران کمره(،

سال  شناسی و تاریخ،باستان ۀمجل، «های اصفهان در منابع خارجیکبوترخانه» ،1372فرهادی، مرتضی، 

 .47 ـ 38، صص 15 ۀهشتم، شمار

، چاپ دوم، تدوین نصراله المخلوقاتعجایب، 1361محمود المکمونی،  قزوینی، زکریا بن محمد بن

 کتابخانه مرکزی. ،صبوحی، تهران

 تعامل با طبیعت )طراحی باغ کبوترخانه در پارک جمشیدیه تهران(، ،1381،زادهکاخکی، سعید هادی

 ۀدانشکد نامه منتشرنشده کارشناسی ارشد معماری، تهران، دانشگاه تهران، گروه معماریپایان

 هنرهای زیبا.

 بلخی، حسین بن الدین محمدفرهنگ لغات و تعبیرات مثنوی معنوی جالل، 1337، گوهربین، صادق

 دانشگاه تهران.، تهران

 .ها گل، اصفهان، نشر های کبوتر اصفهانبرج، 1379ساز، علی، محمودیان، محمد و چیت

استاد  شده تصحیح هسخـریزی )مطابق نبـس تـکلیات شم ،1381، الدین محمد بلخیموالنا، جالل
 مهتاب.، تهران الزمان فروزانفر(،بدیع

بزرگداشت علمای  هکنگر، ، قمسیری در تاریخ و جغرافیای گلپایگان، 1380،میرمحمدی، حمیدرضا

 گلپایگان.
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 ـ.الفرس )فرهنگ لغات فارسی از قرن هشتم هصحاح، 1355، هندوشاه بن محمدالدین نخجوانی، شمس
 ترجمه و نشر کتاب. ۀنگاب، به کوشش عبدالعلی طاعتی، تهران (،ق

 تصحیح بهنصر قبادی،  بن احمدابونصر  ۀترجم تاریخ بخارا،، 1351،جعفر بن نرشخی، ابوبکر محمد

 بنیاد فرهنگ ایران.، بن عمر، تهرانزُفَر بن محمدعلی مدرس زنوزی، محمد

 خیام. ،ج چهارم، تهران فیسی،فرهنگ ن، 1343،(االطبا ناظم) ،اکبرنفیسی، علی

 دانشگاه تهران. ،به اهتمام محمد مشیری، تهران الزراعه،ارشاد، 1346،یوسف ابونصر بن قاسمهروی، 

انتشارات  نوچهر ستوده و ایرج افشار، تهران،، تدوین مآثار و احیاء، 1368،الههمدانی، رشیدالدین فضل

 مؤسسه مطالعات اسالمی.

سعی و اهتمام کارل یان،  به التواریخ )تاریخ مبارک غازانی(،جامع، 1368، الهضلالدین فهمدانی، رشید

 پرسش.، اصفهان

، به کوشش منوچهر الموجوداتالمخلوقات و غرایبعجایب، 1375،همدانی، محمد بن محمود بن احمد

 نشر مرکز.ستوده، تهران، 
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