ﻏﺎرﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧ ﮐﻨﺰق
ﻏﺎرﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧ ﮐﻨﺰق در روﺳﺘﺎی ﮐﻨﺰق ﺷﻬﺮ ﺗﻮرﯾﺴﺘ ﺳﺮﻋﯿﻦ اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧ ﺷﺎﻣﻞ
ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﺗﺎرﯾﺨ ،ﺗﭙﻪ و دﺧﻤﻪ ﻫﺎی ﺻﺨﺮه ای ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻮاﻫﺪ ﺳﻄﺤ اﻻرﺿ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻧﺸﺎﻧﺮ اﺳﺘﻘﺮار ﻗﺒﻞ از
اﺳﻼم ﻣ ﺑﺎﺷﺪ در دوره ﻫﺎی اﺳﻼﻣ روی ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻗﺪﯾﻤ ﺧﺎﻧﻪ ﭼﯿﻨﻪ ای و ﺧﺸﺘ دوره ﻣﺘﺄﺧﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻃ زﻟﺰﻟﻪ ﺳﺎل  ۱۳۷۵ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻣﺘﺮوک و دﺧﻤﻪ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ در زﯾﺮ اﻧﺒﻮﻫ از آوار ﻧﺎﭘﺪﯾﺪه
ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت روﺷﻤﻨﺪ ﻋﻠﻤ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨ ﺧﺼﻮﺻ ﻓﺮﻫﻨ و ﺗﻤﺪن اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.از ﺳﻮی ﺷﻮرای ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﺛﺒﺖ ﻣﺤﻮﻃﻪ و ﻏﺎرﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨ ﮐﻨﺰق ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ آﺛﺎر ﻣﻠ ﮐﺸﻮر اﺿﺎﻓﻪ
ﺷﺪ.ﺑﻪ ﻫﻤﺖ اداره ﮐﻞ ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨ اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ ،ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺗﺎرﯾﺨ و 10ﻏﺎر دﺳﺖﮐﻦ ﮐﻨﺰق ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﺛﺎر ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨ ﮐﺸﻮر
ﻣﻌﺮﻓ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﻮرای ﯾﺎﺳﺖﮔﺬاری ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪﻧﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﻃﺒﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺳﻄﺤ و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ
آﻣﺪه اوﻟﯿﻪ ،ﻗﺪﻣﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺗﺎرﯾﺨ ﺑﻪ دوره اﺳﻼﻣ ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ زﻟﺰﻟﻪ اردﺑﯿﻞ ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻤ از اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ
دﭼﺎر آﺳﯿﺐدﯾﺪﮔ ﺷﺪه اﺳﺖ .روﺳﺘﺎی ﮐﻨﺰق ﻗﺪﻣﺘ دﯾﺮﯾﻨﻪ دارد ،ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾ از آن در ﺑﻘﺎﯾﺎی روﺳﺘﺎی ﻗﺪﯾﻤ ﮐﻨﺰق و ﻏﺎرﻫﺎی
ﻃﺒﯿﻌ روﺳﺘﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﺳﺖ .روﺳﺘﺎی ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧ ﮐﻨﺰق ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺘ ﻣﺘﺮاﮐﻢ ،در ﺟﻮار ﯾ از درهﻫﺎی زﯾﺒﺎی ﺳﺒﻼن اﺳﺘﻘﺮار ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .ﺑﺎﻓﺖ ﮐﻠ روﺳﺘﺎ ﻃﺮﺣ ﻣﻨﻈﻢ و اﻟﻮﯾ ﺷﻄﺮﻧﺠ دارد .ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺻﺨﺮهای و زﯾﺮزﻣﯿﻨ ﮐﻪ اﺑﻌﺎدی ﻣﺘﻨﻮع و اﺳﺘﻘﺮاری
ﻧﺎﻫﻤﻮن دارﻧﺪ ،از وﯾﮋﮔﻫﺎی اﺻﻠ اﯾﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣروﻧﺪ .ﺑﺮﺧ از اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ دارای روزﻧﻪ و ﻧﻮرﮔﯿﺮ اﺳﺘﻮاﻧﻪای و ﺑﺮﺧ
دﯾﺮ ،داﯾﺮهای ﺷﻞ و ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻫﻨﺪﺳ ﻫﺴﺘﻨﺪ.در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺻﺨﺮهای ﻃﺎﻗﭽﻪﻫﺎﯾ ﺑﺎ ﻃﺎقﻫﺎی ﻗﻮﺳ ﯾﺎ ﮐﻨﺪهﮐﺎری ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺰدﯾ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ را ﻣﺗﻮان در ﺑﺎﻓﺖ ﺳﻨﺘ روﺳﺘﺎی ﻣﯿﻤﻨﺪ در اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺮد .در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪ روﺳﺘﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺗﯿﺮآﻫﻦ ،آﺟﺮ ،ﺳﯿﻤﺎن ،ﮔﭻ و ﺳﻨ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﮐﻠ روﺳﺘﺎ ﺗﻠﻔﯿﻘ از ﮐﻮه ،درﺧﺖزار و
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺻﺨﺮهای اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دو ﻧﻮع اﻟﻮی ﺳﻮﻧﺖ ﻗﺪﯾﻤ و ﺟﺪﯾﺪ در روﺳﺘﺎ وﺟﻮد دارد .ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺻﺨﺮهای ﮐﻪ در
ﺳﺮاﺳﯿﺒ ﺗﭙﻪای ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨ و ﺑﺎ اﺷﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻔﺎری ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺟﻨﺲ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ از ﺳﻨﻫﺎی رﺳﻮﺑ و ﻣﺎﺳﻪ
ﻓﺸﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮﺧ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﮔﺎﻫ ﻗﺪﻣﺖ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ را ﻫﺰارة اول ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد ﻧﺴﺒﺖ ﻣدﻫﻨﺪ.

