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چکیده

تپهقشــاق یکــی از معــدود محوطههــای اســتقراری دورۀ روستانشــینی قدیــم در درۀ تالــوار شهرســتان
بیجــار مربــوط بــه هــزارۀ پنجــم ق.م .اســت کــه بــا توجــه بــه آزمایشــات تاریخگــذاری بــه روش تابشگرمــا
از تاریــخ  5500ق.م .لغایــت 3600ق.م .بــدون وقفــه مــورد ســکونت بــوده اســت .انجــام ســه فصــل کاوش
باستانشــناختی ایــن محوطــه ،اطالعــات ارزنــدهای درخصــوص وضعیــت فرهنگــی و باستانشناســی
منطقــه در اختیــار مــا قــرار داد .شــواهد باستانشناســی روســتای کهــن قشــاق نشــان داد کــه بافــت معمــاری
بــه لحــاظ کالبــدی شــامل اتاقهــای کوچــک متمرکــز و مشــرف بــه حیــاط مرکــزی هســتند کــه بــا توجــه
بــه یافتههــای منقــول میتــوان کارکــرد آشــپزخانهای ،انبــاری و نشــیمن را بــرای آنهــا تشــخیص داد.
ورودیهــای اصلــی بهســمت جنوبغربــی (آفتابگیــر) بــاز میشــوند .در اتصــال دیوارهــا در کنجهــا
از روش قفلوبســت اســتفاده شــده و در ارتفــاع باقیمانــده از بناهــا هیچگونــه نشــانهای از تــرک ناشــی از
تفــاوت بــار وارده در کنجهــا دیــده نمیشــود .بــا توجــه بــه اینکــه درۀ تالــوار بیجــار در گــذرگاه بینابینــی
شــمالغرب ایــران و زا گــرس مرکــزی قــرار گرفتــه ،لــذا نوعــی تعامــل روش و ســازهای از هــزارۀ پنجــم و
چهــارم ق.م .شــمالغرب ایــران ماننــد حاجیفیــروز و دالمــا و همچنیــن ویژگیهــای بومــی و محلــی و
تأثیــرات فرهنگهــای همزمــان در محوطههایــی ماننــد س ـهگابی و گودیــن در شــرق زاگــرس مرکــزی در
بافــت آن وجــود دارد .از لحــاظ روش ،ایــن پژوهــش متکــی بــر دادههــای نویافتــه از کاوشهــای میدانــی
باستانشناســی و ســپس مطالعــه و مقایســه بــا بافتهــای معمــاری شناختهشــده همزمــان در مناطــق
پیرامونــی اســتوار اســت .همچنیــن در برخــی مــوارد بــه نشــانههای معمــاری سنتیـروســتایی در محــل نیــز
اســتناد شــده اســت .در مجمــوع مشــخص شــده کــه معمــاری اولیــه ایــن منطقــه بهعنــوان یــک عنصــر
فرهنگــی هنــری از ارتباطــات فرامنطقــهای ،ویژگیهــای بومــی و فناوریهــای نوآورانــه ترکیــب یافتــه
اســت.
کلیدواژگان :دورۀ روستانشینی ،معماری هزارۀ پنجم ق.م ،.مصالح بومآورد ،تپهقشالق.
 .Iاستادیار پژوهشکدۀ باستانشناسی.
 .IIدانشیار گروه باستانشناسی ،دانشگاه بوعلیسینا (نویسندۀ مسئول).
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مقدمه

پرسشهای پژوهش

 -1نحــوۀ شــکلگیری معمــاری اســتقرار دائمــی دوران روستانشــینی در درههــای شــرقی زا گــرس مرکــزی
چگونــه بــوده اســت؟
 -2زمینههــای طبیعــی و زیســتمحیطی چگونــه موجــب شــکلگیری یــک الگــوی کارا و مــداوم
معمــاری در هــزارۀ پنجــم تــا ســوم ق.م .در مناطــق حاشــیهای زاگــرس مرکــزی را فراهــم آورده اســت؟

روش پژوهش

گــردآوری اطالعــات ایــن مقالــه براســاس ســه فصــل کاوش باستانشناســی انجــام یافــت .ســپس بــه روش
کتابخانــهای كلیــۀ منابــع هــزارۀ پنجــم قبــل از میــاد از شــمالغرب ،زاگــرس مركــزی ،فــات مرکــزی،
آناتولــی و بینالنهریــن گــردآوری گردیــد و ســپس آثــار معمــاری حاصــل از کاوش ،گونهشناســی و گاهنــگاری
گردیدنــد .بــا توجــه بــه اینکــه ایــن منطقــه جــزو پهنــۀ گســترده و وســیع فرهنــگ دالمــا در هــزارۀ پنجــم قبــل
از میــاد اســت ،لــذا پرداختــن بــه آن اهمیــت بســیاری دارد.
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بشــرقی
درۀ تالــوار از توابــع شهرســتان بیجــار یــک دشــت آبرفتــی کمعــرض در جهــت شمالغربی-جنو 
اســت کــه رودخانــۀ دائمــی تالــوار از مرکــز آن میگــذرد .از منظــر زمیــن ریختشناســی ،بخــش عمــدۀ دره را
آبرفتهــای ســاالنۀ همیــن رودخانــه پــر کــرده اســت .ایــن مــکان در منطقــۀ مرتفــع حــد فاصــل شــمالغرب
و زا گــرس مرکــزی در محــدودۀ فعلــی بیجــار در مرکــز درۀ تالــوار واقــع گردیــده ،درحالیکــه مســاحت آن حــدود
یــک هکتــار اســت و در طــول مــدت اســتقرار بیــش از  14متــر نهشــت باســتانی در آن شــکل گرفتــه اســت.
بــه لحــاظ توالــی زیســتی در ایــن محوطــه  5طبقــۀ اســتقراری و  7مرحلــۀ معمــاری از هــزارۀ پنجــم ق.م.
شناســایی گردیــد .ارتفــاع باالتــر از  1650متــری محــل موجــب شــده تــا طــول دورۀ ســرما در ایــن دره بیــش
از حــد معمــول باشــد .از ســوی دیگــر عــدم پوشــش جنگلــی و فقیــر بــودن مراتــع و کمبــارور بــودن خــاک
منطقــه ،مانــع از جــذب جمعیــت کافــی در ایــن دره شــده اســت .شــاید تنها مزیــت آن در حال حاضر اســتفاده
از مراتــع منطقــه توســط دامــداران باشــد .بــرای نخســتینبار مجموعــه دش ـتهای حدفاصــل شــمالغرب
تــا بیجــار در ســال  1350ش .توســط ســوینی مــورد بررســی باستانشناســی قــرار گرفــت (.)Swiny, 1975
هرچنــد در ایــن مطالعــه هیــچ اشــارهای بــه درۀ تالــوار نکــرده اســت .ســپس منطقــه مجــدد مــورد بررســی
باستانشناســی قــرار گرفــت کــه درنتیجــه هیــچ اســتقرارگاه انســانی ،کهنتــر از هــزارۀ پنجــم  5500ق.م .از
ایــن ناحیــه گــزارش نگردیــد (موچشــی و همــکاران .)1390 ،شــاید همیــن خصیصههــای اقلیمــی و طبیعــی
مانــع بزرگــی در جــذب جمعیــت بیشــتر بــرای ایــن دره حتــی در گذشــته بــوده باشــد .تپهقشــاق مــدت
ســه فصــل مــورد کاوش باستانشناســی قــرار گرفــت (مترجــم1390 ،؛ مترجــم و شــریفی1392 ،؛ 1393؛
 .)Motarjem & Sharifi, 2014در راســتای ایــن کاوش اطالعــات مهمــی در ارتبــاط بــا بقایــای معمــاری
هــزارۀ پنجــم و چهــارم ق.م .از اولیــن ســاکنان ایــن منطقــه و تــداوم آن تــا پایــان دورۀ روستانشــینی
(مسســنگی جدیــد) بــه دســت داد .ایــن اطالعــات تأثیــر محیطزیســت منطقــه ،مصالــح در دســترس و
ســازگاری اقلیمــی بافــت معمــاری را بــه خوبــی منعکــس مینمایــد؛ بــه نحویکــه از بــاب مطالعــات مــردم
باستانشناســی هنــوز هــم بخشــی از ایــن انطبــاق بیــن معمــاری بومــی روســتاهای محــل قابــل ســنجش
اســت .از ای ـنرو در ادامــۀ مقالــه بــه معرفــی نقشــه ،ترکیــب کالبــد و مصالــح مــورد اســتفاده و روشهــای
معمــاری اولیــه بهمثابــۀ تجربیاتــی کهــن از ایجــاد فضاهــای مقــاوم و منطبــق بــا زیسـتبوم محــل خواهیــم
پرداخــت.
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اهداف پژوهش

پیشینۀ کهنترین بقایای معماری

درۀ تالــوار از نظــر چشــمانداز جغرافیــای طبیعــی در محــدودۀ شــمالغرب ایــران جــای میگیــرد؛ چراکــه
ســاختار زمینشناســی و ریختشناســی آن هیــچ قرابتــی بــا زاگــرس مرکــزی نداشــته و از آن متفــاوت
اســت (تصویــر  .)1از ای ـنرو بــرای درک بهتــر بقایــای معمــاری ایــن محوطــه بــه تاریخچــۀ معمــاری کهــن
شناختهشــده در حــوزۀ شــمالغرب حدفاصــل جنــوب دریاچــۀ ارومیــه تــا کرانههــای شــرقی زاگــرس منتهــی
بــه زون سنندج-ســیرجان بهعنــوان یــک حائــل طبیعــی میپردازیــم .کاوشهــای تپهقشــاق طــی ســه
فصــل بــه انجــام رســید (مترجــم و شــریفی )1397 ،و نــه مرحلــۀ معمــاری را نشــان داد (تصویــر  2و .)3
تاکنــون کهنتریــن بقایــای معمــاری شناختهشــده از آذربایجــان در تپــۀ حاجیفیــروز متعلــق بــه هــزارۀ
ششــم قبــل از میــاد توســط مــری ویــت شناســائی شــده اســت ( .)Voigt, 1983; Dyson, 1967در ایــن
ً
مــکان حداقــل بقایــای  18واحــد مســکونی مســتقل از هــم کاوش گردیــد ،درحالیکــه نقشــۀ آنهــا عمدتــا
بهصــورت چهارگــوش بهصــورت مســتطیل یــا مربعشــكل (راستگوشــه) 1بودنــد و دیوارهــای اصلــی در
ً
جهــت شــمالی-جنوبی قــرار داشــتند ( )Voigt, 1983: 25-26و ورودیهــا عمدتــا بهســمت شــرق بودنــد.
رعایــت ایــن اســتاندارد درجهــت ســاختمانها در انطبــاق بــا شــرایط اقلیمــی منطقــه توجــه شــده اســت و
هــدف آن جلوگیــری از ورود مســتقیم بادهــای گــرم و خشــک تابســتانی بــوده کــه از ســمت غــرب میوزنــد؛
چراکــه در یــک مــورد کــه یــک ورودی بهســمت غــرب بــاز شــده بــود ،در مقابــل آن یکپــاره دیــوار بهمنظــور
بادشــکن احــداث شــده بــود ( .)Voigt, 1983از دیگــر مشــخصات معمــاری ســاخت آن بــا چینــه و در برخــی
مــوارد خشـتهای دستســاز بــوده و از نظــر تفکیــک بــه دوبخشــی بــودن فضــای هــر واحــد میتــوان اشــاره
کــرد کــه یــک بخــش مربــوط بــه فعالیتهــای روزمــره و آشــپزخانهای و محــل نگهــداری خمرههــای ذخیــرۀ
آذوقــه و انبارکهــای زیرزمینــی بــوده و بخــش دیگــر بهعنــوان فضــای نشــیمن اســتفاده میگردیــد (همــان:
 .)287ایــن ســنت در فضاهــای معمــاری قشــاق نیــز دیــده شــده اســت .پــس از مرحلــۀ حاجیفیــروز ادامــۀ
معمــاری هــزارۀ پنجــم قبــل از میــاد در دالماتپــه مطالعــه شــده اســت ( .)Hamlin, 1975ایــن مرحلــه
همزمــان بــا اولیــن بخــش معمــاری شناسائیشــده در تپهقشــاق اســت .در ایــن مرحلــه ضمــن حفــظ

Downloaded from journal.richt.ir at 9:09 IRST on Tuesday January 8th 2019

معمــاری یــا خلــق فضــا بــرای ســکونت ،یکــی از کهنتریــن هنرهــای کاربــردی بشــری اســت؛ هنــری کــه بــا
گــذر زمــان و در پــی هرچــه کاراتــر شــدن آن از منظــر کارائــی و زیباتــر شــدن ،از منظــر هنــری از دیگــر صنایــع و
علــوم زمــان خــود بهــره بــرده اســت .بدونشــک هرگونــه مطالعــه و پژوهــش درخصــوص ایجــاد ســبکهای
متفــاوت در معمــاری ،انتخــاب مــواد و مصالــح مناســب و ســازگار نیازمنــد مطالعــه معمــاری در بســترهای
بومــی و محلــی خواهــد بــود ،چرا کــه درواقــع معمــاری پایــدار هــر منطقــه نتیجۀ کنــش و وا کنش هزارانســاله
بیــن تفکــر و ابــداع و نــوآوری انســان از یکســو و مواجهــه بــا عوامــل مخــرب طبیعــی و زیس ـتمحیطی از
ســوی دیگــر بــوده اســت .از ایــن دیــدگاه معمــاری ســنتی نمــادی از غلبــه و انطبــاق بافــت موجــود بــر شــرایط
ناحیـهای در طــول زمــان محســوب میشــود و لــذا در مقولــۀ میراثفرهنگــی ،گنجینـهای از دانــش تجربــی
انســان را در بطــن خــود دارد .آنچــه در ایــن مقالــه بهعنــوان هــدف اصلــی مدنظــر اســت ،همانــا بررســی
و دریافــت گوشــههایی هرچنــد انــدک و کهــن از دســتاورد هنری-فرهنگــی از حیــث بهکارگیــری مــواد و
مصالــح ،تعییــن جهــت جغرافیایــی ،ترکیــب فضاهــا بــا هــم و حدا کثــر بهرهگیــری از انــرژی طبیعــی در بافــت
آن خواهــد بــود .بدونشــک معرفــی ایــن شــیوهها و دســتاوردها بــرای درک عمیقتــر از نحــوۀ شــکلگیری
و تکامــل معمــاری بومــی بســیار اهمیــت دارد.
همچنیــن مطالعــۀ تعامــات و ارتباطــات فرهنگــی ســاکنان مختلــف مناطقــی در شــمالغرب ایــران و
حاشــیۀ غربــی فــات مرکــزی و دامنههــای شــرق زاگــرس مرکــزی در هــزارۀ پنجــم ق.م .از طریــق انتقــال
دانــش و شــیوههای بـهکار رفتــه در ایجــاد ســازههای معمــاری از دیگــر اهــداف ایــن پژوهــش خواهــد بــود.
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تصویر .2نمای شمالی ترانشههای مورد کاوش (مترجم،شریفی.)16 :1397،

برخــی ویژگیهــای معمــاری دورۀ قبــل ،ترکیــب اتاقهــای مجــزا بــر دور یــک حیــاط مرکــزی ،امــکان
ً
اســتفادۀ روزانــه و بیشــتر ایــام ســال از فضــای بــاز را نشــان میدهــد .ایــن ویژگــی دقیقــا در معمــاری طبقــۀ
 IIIتپهقشــاق شناســائی گردیــد؛ چرا کــه در حدفاصــل دو اتــاق مجــزا و تعبیــه تنــور در فضــای بــاز ،نشــانۀ
تســطیح و کوبیــده شــدن (فضــای بــاز) بیــن دو اتــاق بهخوبــی نمایــان بــود (بنگریــد بــه تصویــر .)6-7
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تصویر  .1موقعیت تپهقشالق(شریفی.) 33 :1394،
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تصویر  .4کاوش باستانشناسی در ضلع غربی تپهقشالق (شریفی.)74 :1394،
ســپس ادامــۀ ســنت معمــاری دوران روستانشــینی در محوطههایــی ماننــد پیزدلــی  3900ق.مDyson,( .

 )1968و یانیقتپــه مطالعــه شــده کــه درواقــع ادامــۀ همیــن نقشــه و ترکیــب دورۀ دالمــا را نشــان میدهــد.
در الیههــای تحتانــی تپهیانیــق در شــرق دریاچــۀ ارومیــه نیــز ســنت ترکیــب اتاقهــای محــاط بــر فضــای بــاز
مرکــزی و همچنیــن اســتفاده از انــدود گــچ بــرروی دیوارهــا گــزارش شــده اســت (.)Burney ,1961
از ســوی دیگــر در زا گــرس مرکــزی ،تپــۀ گن ـجدره کرمانشــاه بهعنــوان کاملتریــن و کهنتریــن دهکــدۀ
پیشازتاریــخ ایــران شــناخته شــده کــه در طبقــۀ  Dآن ،منــازل مســکونی در ابعــاد کوچــک بــا چینــه و
خشــتهای دستســاز شــکل گرفتهانــد .خشــتها بهشــکل مکعبمســتطیل یکســوکوژ 2بــوده و
بــرای ســاختمانهای دو اشــکوبه مــورد اســتفاده قــرار گرفتهانــد ( )Smith, 1990: 329کــه در نــوع خــود
کهنتریــن فــرم ســازههای د و اشــکوبه در تاریــخ معمــاری محســوب میشــوند .در تپــۀ ســهگابی کنــگاور
نیــز دو ســاختمان مجــزا مربــوط بــه دورۀ مسســنگی میانــی کاوش شــدهاند کــه اتاقهایشــان توســط یــک
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تصویر  .3توپوگرافی و عکس هوایی تپه (مترجم،شریفی.)16 :1397،
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تصویر  .6نمایی از فضای باز مورد استفادۀ روزمره (شریفی.)120 :1394 ،

چکــدام از
راهــرو از یکدیگــر جــدا میشــدند ( .)Mc Donald, 1979: 326نکتــۀ قابــل توجــه اینکــه در هی 
بافتهــای معمــاری هــزارۀ ششــم و هــزارۀ پنجــم ق.م .منطقــۀ زا گــرس مرکــزی هیــچ نشــانهای دال بــر
ً
اســتفاده از گــچ بهعنــوان مصالــح ســاختمانی گــزارش نشــده اســت و دقیقــا ایــن موضــوع مرتبــط بــا بافــت
زمینشناســی منطقــه بــوده کــه تهــی از چنیــن کانســاری اســت و لــذا وابســتگی کامــل معمــاری اولیــه بــه
یتــوان
مصالــح در دســترس را نشــان میدهــد .بهطــور همزمــان در غــرب حاشــیۀ فــات مرکــزی نیــز م 
بــه آثــار معمــاری زاغــه اشــاره کــرد .معمــاری بناهــا بــا چینــه و خشــت بــوده و بــرای پوشــش ســقف آنهــا
از تیرهــای چوبــی اســتفاده شــده اســت .بــرای پختوپــز نیــز از انــواع اجــاق در اتاقهــا بهــره میجســتند
.اهمیــت زاغــه در خشــتها و ترکیــب بافــت معمــاری روستاســت (.)Majidzadeh, 1981
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 .5نیمرخ ارتفاعی شمالی -جنوبی تالوار (شریفی.)80 :1394،
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تصویر  .7نقشۀ فضاهای معماری (شریفی.)120 :1394 ،

فضاهــای معمــاری قشــاق حاصــل از کاوشهــای باستانشناســی :درمجمــوع از کاوشهــای
باستانشناســی تپهقشــاق ،پنــج طبقــۀ اســتقراری شناســایی گردیــد کــه هرکــدام شــامل مراحــل بیشــتری
بودنــد و بهترتیــب قدیمیتریــن طبقــۀ اســتقراری ( )Vمربــوط بــه دورۀ مسســنگی قدیــم (هــزارۀ پنجــم
ق.م) بــود ،شــامل  4مرحلــه (( ،)I, II, III, IVتصویــر  .)8طبقــۀ  IVفاقــد آثــار معمــاری و طبقــۀ  IIIشــامل
ســه مرحلــۀ معمــاری از دورۀ مسســنگی جدیــد بــود .بــر ایــن اســاس و بــا توجــه بــه نتایــج حاصلــه از اطالعــات
الیهنــگاری محــرز گردیــد کــه ایــن مــکان از  5500تــا  3600ق.م .بــدون وقفــه و ب هصــورت مــداوم مورد اســتقرار
بــوده اســت (تصویــر  )9و از ایننظــر مــکان مطلوبــی جهــت بررســی میــزان تغییــرات معمــاری ایــن دوره در این
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بخــش از ایــران محســوب میگــردد .نتایــج تاریخگــذاری قشــاق بــرای پایینتریــن الیــه از طبقــۀ  Vتاریــخ
 250±5500ق.م .و بــرای آخریــن مرحلــه از معمــاری طبقــۀ  IIIتاریــخ  3600± 220ق.م .را نشــان داد.

معرفی شیوه و فضاهای معماری تپهقشالق

 -Iبافتــار معمــاری نمــادی  -آئینــی؛ دیوارهــای کپــری گلانــدود و تعبیــۀ ســکوی نشــیمن در پیرامون
فضاهــا :ابتداییتریــن بقایــای معمــاری محوطــۀ قشــاق بالفاصلــه بــر روی خــاک بکــر و در عمــق 14×10
ســانتیمتر بــه دســت آمــد .بافــت ایــن معمــاری ترکیبــی اســت از معمــاری کپــری ،خشــکهچین و چینــه
کــه در ترکیــب بــا هــم اســتفاده شــدهاند .متأســفانه بهعلــت محدودیــت ســطح کاوش در چنیــن عمقــی مــا
تصــوری دقیــق از نقشــۀ ایــن معمــاری در دســت نداریــم ،امــا براســاس جزئیــات روشــن اســت کــه بخــش
ً
عمــدۀ دیوارکهــای داخلــی و احتمــاال غیــر باربــر بــا اســتفاده از نــی و جگــن ســاخته شــده ،ســپس دو ســوی
ایــن الیــه بــا کاهــگل نــازک انــدود شــده اســت .بدیهــی اســت در طــول زمــان و بــا پوســیده شــدن نــی در
بافــت ،دیوارهــا فــرو میریزنــد ،امــا آثــار نــی بــر روی شــفته گل حفــظ شــده اســت؛ چرا کــه بافــت آن بــا بافــت
ً
همســطح آنســوی دیــوارک نــی و جگــن کامــا متفــاوت اســت ،درحالیکــه بــرای دیوارهــای باربــر در همیــن
مرحلــۀ معمــاری از قلوهســنگهای رودخانـهای و چینــۀ گل اســتفاده شــده بــود (تصویــر  .)10ایــن بقایــا بــر
روی الیـهای از خــا ک رس ریزدانــه مســتحکم واقــع شــده اســت .در درون ایــن فضــا یــک شــاخ اســتخوانی
یشــود .ایــن شــاخ
گوسفندســان بالــغ وجــود دارد کــه آثــاری از رنگآمیــزی توســط گل اخــری روی آن دیــده م 
همــراه ظــرف ســفالی کوچکــی اســت کــه بــا توجــه بــه آیینــی بــودن شــاخ تزئینشــده و تشــابه آن بــا دیگــر
نمونههــای مشــابه و همســان ،ارتبــاط مفهومــی بــا کیشهــای کهــن برزیگــری را نشــان میدهــد (الیــاده،
 .3)168 :1373در باستانشناســی خاورمیانــه وجــود شــاخهای تزئینــی بهعنــوان عنصــری از یــک مــکان
لتــر و متقد متــر
مقــدس یــا معابــد اولیــه در مکانهــای باســتانی زیــادی تکــرار شــده کــه از جملــه نمونــۀ کام 
ایــن ترکیــب بهصــورت  4جمجمــه بــز نــر بالــغ بــا شــاخهای بلنــد و رنگآمیزیشــده بــا گل اخــری کــه درون
یــک ســکوی گلــی تعبیــه شــده بودنــد ،از دورۀ نوســنگی کهــن از محوطــۀ شــیخیآباد در نزدیکــی بیســتون
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گــزارش شــده اســت (بنگریــد بــه .)Matthews et al, 2013: Fig 4.29, p: 45:پــس از آن میتــوان بــه
فضایــی مقــدس از محوطــۀ گنـجدره اشــاره کــرد کــه وجــه تمایــز آن تعبیــۀ جمجمههــای شــاخدار گوســفند
در داخــل آن اســت ( .)Smith, 1990عالوهبــر آن در فضاهــای آئینــی در تپــۀ چاتالهویــوک در مرکــز آناتولــی
نیــز شــاخهای گاوســانان از دیگــر فضاهــای روزمــره تفکیــک شــده (Mellaart, 1967: 58, 124, 125,
 .)128جــدای از بحــث کاربــرد آئینــی و از دیــد سبکشناســی ،اســتفاده از شــیوۀ معمــاری کپــری گلانــدود
را میتــوان از طبقــۀ  Iتپــۀ ســیلک کاشــان از حــدود  5500ق.م( .گیرشــمن ،)23 :1379 ،طبقــۀ I-A
تپهحســونا مربــوط بــه حــدود  6000ق.م )Seton et al., 1945( .و همچنیــن معمــاری دورۀ عبیــد در
جنــوب بینالنهریــن از حــدود  4700ق.م )Gurdil, 2005: plate 42, p: 403( .مشــاهده کــرد.
در قشــاق درکنــار دیوارهــای داخلــی برخــی فضاهــا کــه از آنهــا بــه اتاقهــای نشــیمن یــاد میشــود،
در بخشهایــی متصــل بــه دیــوار اصلــی ســکوهایی از گل و خشــت ســاخته شــده کــه بــرای نشــیمن مــورد
اســتفاده بودهانــد .ارتفــاع ایــن ســکوها از کــف اتــاق حــدود  50ســانتیمتر و عــرض آنهــا هــم بیــن  50تــا 60
ســانتیمتر اســت .وجــود ایــن ســکوها قابلیــت اســتفاده از فضاهــا را بهبــود بخشــیده اســت .ســابقۀ اســتفاده
از ســکوهای نشــیمن درون بافتهــای مســکونی از هــزارۀ ششــم ق.م .گــزارش شــده و پدیــدۀ جدیــدی
نیســت .شــاید قدیمیتریــن نــوع ایــن ســکوها بــه محوطــۀ چاتالهویــوک بازگــردد کــه عــاوه بــر اســتفادۀ
روزمــره ،در زیــر آنهــا بقایــای اجســاد نیــز دفــن شــده اســت ( .)Mellaart, 1967: 83در باستانشناســی
ایــران نیــز مــوارد مشــابه از چنیــن ســکوهایی در بافتهــای آئینــی مذهبــی ماننــد معبــد منقــوش زاغــه
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گــزارش شــده اســت ( .)Majidzadeh, 1981در مرحلــۀ  Iقشــاق ،کاملتریــن واحــد مســکونی کاوش
شــد .در ایــن فضــا دیوارهــای بیرونــی واحــد مســکونی بــه عــرض  1متــر ،دیوارهــای داخلــی بــه عــرض 37
ســانتیمتر و ابعــاد خش ـتها  10×37×37ســانتیمتر هســتند .در مقابــل آن ،فضــای انبــار آذوقــه در ابعــاد
 3×2متــر بــا جهــت طولــی شــرقی  -غربــی بــه دســت آمــد (تصاویــر  12و  )11کــه بخشــی از دیوارهــای آن
دارای انــدود گــچ اســت .از ایــن واحــد ســاختمانی حداقــل ســه فضــای متفــاوت شــامل اتــاق ،راهــرو و فضــای
آشــپزخان ه و بخشــی از یــک حصــار بیرونــی شناســائی گردیــد .اتاقهــا در ســمت شــمالی متصــل بــه یــك
راهــرو میگردنــد كــه در انتهــای آن فضــای آشــپزخانهای قــرار دارد .درون ایــن فضــا حداقــل  4عارضــه
قابــل توجــه اســت؛  -1وجــود ســكوی نشــمین كــه در آنجــا بــه امــور روزانــه میپرداختنــد  -2وجــود  4عــدد
خمــرۀ بــزرگ ذخیــرۀ آذوقــه تثبیتشــده در کــف بــا تزئینــات بســیار جالــب کنــده و طنابــی كــه بــر روی یــك
ســكوی گلــی نصــب شــده بودنــد -3 .وجــود دو سنگســاب بــزرگ و حجیــم زینیشــکل از ســنگ بازالــت
همــراه بــا مشــتههای كنــاری كــه نشــانۀ اســتفاده طوالنیمــدت از ایــن فضاســت -4 .ویژگــی چهــارم،
ســطح نقشــۀ فضــای پختوپــز بــا ســطح اتاقهــا همســان نبــوده و نوعــی اختــاف ارتفــاع بیــن فضاهــای
نشــیمن بــا ایــن فضــا وجــود دارد (فضــای آشــپزخانه پائینتــر اســت) كــه عیــن ایــن قضیــه در مــورد ا كثــر
واحدهــای بومــی  -روســتای مجــاور نیــز دیــده میشــود .جالــب اینکــه زندگــی در فضاهــای  2بخشــی
روبــاز و مســقف یکــی از الگوهــای اصلــی زیســت ایــن دره اســت کــه توســط ســاکنین اســتفاده میشــود .در
گرمــای تابســتان از فضاهــای روبــاز و در فصــول ســرد از اتاقهــا اســتفاده کردهانــد .درمجمــوع فــرم معمــاری
ً
فضاهــا راستگوشــه بــوده کــه کامــا بــا مصالــح بومــی و محلــی شــامل خشـتهای قالبــی و چینـهای ســاخته
شــدهاند ،درحالیکــه ضخامــت دیوارهــای اصلــی نســبت بــه دیوارکهــای تقســیمکننده حداکثــر دوبرابــر
و بیشــتر بیــن  40تــا  55ســانتیمتر اســت و اغلــب در رج اول از یــک ردیــف ســنگ بهعنــوان شــالودۀ بنــا
اســتفاده شــده اســت .امــا دیوارکهــا از همــان ابتــدا بــا چینــه ســاخته شــدهاند.
 -IIاســتفاده از فضــای بــاز مرکــزی بــرای بخشــی از ایــام ســال :در طبقــات  IIIو  IVدر بافــت معمــاری
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تصویر  .11فضاهای استقراری  مرحلۀ  Iمسسنگی جدید (شریفی.)109 :1394،

اســتفاده از خش ـتهای دستســاز بــا شــاموت ماســه و کاه رایــج میشــود .هرچنــد هنــوز اســتفاده از چینــه
بــه مراتــب بیشــتر اســت ،لکــن بهکارگیــری خشــت در معمــاری پدیــدهای نــو محســوب میشــود .ابعــاد
ً
خش ـتها عمدتــا متغیــر اســت ،ولــی در حــدود  35×35×10ســانتیمتر هســتند کــه بــا مــاط نازکــی از گل
بــا رنــگ روشــنتر از بافــت ،خشــتها بــه ضخامــت تقریبــی  3ســانتیمتر بــر روی هــم چیــده شــدهاند.
در ایــن مرحلــه عــاوه بــر خشــتهای دستســاز و چینــه بهصــورت انــدک از الشهســنگهای رســوبی
محــل در ر جهــای زیریــن نیــز اســتفاده گردیــده اســت ،پدیــدهای کــه بعدهــا در طبقــات بــاال ادامــه یافــت.
همچنیــن در همیــن مرحلــه اســتفاده از معمــاری خشــکهچین قلــوهای در نقشــۀ مــدور نیــز رواج داشــته کــه
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در بافــت حفــاری طبقــه  IIIمرحلــۀ  IIIیــک فضــای مــدور شناســائی گردیــد .بهنظــر میرســد اســتفاده از
معمــاری خشــکهچین ،تــداوم یــک ســنت کهنتــر در معمــاری ایــن دوران بــوده کــه در تمــام زمــان هــزارۀ
ً
ً
پنجــم و چهــارم ق.م .رواج داشــته اســت .از ای ـنرو احتمــاال کاربــری خــاص ایــن معمــاری کــه محتمــا
بهصــورت فضاهــای بــدون ســقف و بــرای نگهــداری دام بــوده ،مطــرح اســت؛ چراکــه بــر طبــق مطالعــات
استخوانشناســی بیــش از  %67کل اســتخوانهای حیوانــی بهدســتآمده از ایــن طبقــه ،گونههــای
اهلــی چارپایــان تشــخیص داده شــده اســت .لــذا دامــداری رکــن اصلــی اقتصــاد معیشــتی ســاکنان قشــاق
بــوده اســت .در میــان همــان بافــت ،تعــدادی از گونــه ســفالهای شــبه ســینیهای پوسـتکنی 4بــه دســت
آمــد کــه ایــن نــوع ســفال در ادبیــات باستانشناســی شرقباســتان یــک دادۀ مهــم و اختصاصــی از فرهنــگ
حســونا در بینالنهریــن اســت (Lloyd, Safar & Braidwood, 1945, Plate: XIV, Braidwood et
ً
 )al., 1983: 667بــرای ســاخت ســازۀ فــوق از قلوهســنگهای رودخان ـهای اســتفاده شــده بــود .احتمــاال
ایــن بنــا فاقــد ســقف بــوده و بــه شــکل انبــاری یــا مکانــی بــرای نگهــداری حیوانــات اهلــی مــورد اســتفاده
یشــود .در ایــن
قــرار میگرفت ـه و بهعنــوان مهمتریــن پدیــدۀ معمــاری در ایــن مرحلــه از طبقــۀ  IIIدیــده م 
مرحلــه در فضــای بــاز حدفاصــل دو واحــد معمــاری ،بقایــای یــک تنــور دیــده میشــود کــه درکنــار آن هــم
یشــود .امــا تمامــی
یــک انبــارک گلــی ســاخته شــده کــه بدونشــک مکانــی بــرای پخــت روزانــه محســوب م 
فضــای پیرامــون ایــن تنــور بــا خــاک نــرم کوبیــده و تســطیح شــده و بقایایــی از اثــر بافــت حصیــر بــر روی آن
بــر جــای مانــده بــود .ایــن دادههــا بــه خوبــی نشــان میدهنــد کــه بــا توجــه بــه محــدود بــودن فضاهــای
مســقف ،حداقــل در بخشــی از فصــل گــرم از ایــن فضاهــا بــرای نشــیمن و امــور روزمــره اســتفاده گردیــده
کــه در نــوع خــود یــک نــوآوری و یــک خصیصــۀ بومــی محســوب میشــود ،ســنتی کــه بعدهــا در معمــاری
روســتایی و بومــی بهصــورت ظهــور ایــوان ،همیــن نقــش را داشــته اســت .ایــن پدیــده بهنوعــی انطبــاق
اولیــۀ معمــاری بــا شــرایط اقلیمــی بــه حســاب میآیــد.
 -IIIســاخت انبارکهــای زیرزمینــی در کــف اتاقهــا و اســتفادۀ فــراوان از انــدود گچــی:
کهنتریــن نشــانههای اســتفاده از گــچ و یــا بهصــورت مخلــوط بــا آهــک بــرای آمــود ســاختمان و همچنیــن
ســاخت مهرهــا و بازســازی اســکلتهای آئینــی از حــدود اواخــر  12000ق.م .در فرهنــگ کبــارا و در فرهنــگ

Downloaded from journal.richt.ir at 9:09 IRST on Tuesday January 8th 2019

تصویر  .12نقشۀ فضاهای مرحلۀ ( Iمترجم و شریفی.)30 :1393 ،

|| مدارک نویافته از کهنترین بقایای معماری|| 35 || ...

Downloaded from journal.richt.ir at 9:09 IRST on Tuesday January 8th 2019

ناتوفیــان ( 8500- 10300ق.م ).گــزارش شــده اســت .امــا از دورۀ نوســنگی پیــش از ســفال بهتدریــج در
اغلــب مناطــق شرقباســتان رایــج گشــت ( )Kingery et al., 1988از نظــر زمینشناســی محــدودۀ درۀ
تالــوار در میــان زون ســنندج -ســیرجان قــرار گرفتــه کــه ایــن زون بــه لحــاظ زمینســاخت در پــی فرونشســت
عمیــق ایــن زون بــا رســوبات آوارى و گاه کربناتــى ،همــراه بــا ســنگهاى ماگمایــى انباشــته شــده اســت
(افتخارنــژاد )1359 ،درحالیکــه از لحــاظ معدنشناســی ،ســنگ گــچ متشــکل از تبلــور مجــدد رســوبات
آواری پــس از فرونشســت آب اســت کــه بهصــورت ورقههــای شــفاف مایــل بــه ســفید تهنشــین میگردنــد.
ایــن رســوبات گاه در برخــی نقــاط بــرونزد آن نزدیــک ســطح زمیــن پدیــدار میگــردد ،بهطوریکــه هما کنون
یکــی از مرغوبتریــن گچهــای منطقــه از معــدن روســتای پیرتــاج بهفاصلــۀ انــدک از تپهقشــاق در حــال
بهرهبــرداری اســت .عــاوه بــر آن بــه فاصلــۀ کمــی از ضلــع شــمالی تپهقشــاق بخشــی از ایــن رگــۀ گچــی در
تــراس شــمال رودخانــه کــه طــی ســالیان متمــادی بــه علــت جریانــات ســیالبی بریــده شــده ،رخنمــون یافتــه
اســت .از ایــن منظــر گــچ را میتــوان یکــی از مصالــح بومــی منطقــه قلمــداد کــرد .امــا تفــاوت اســتفاده از گــچ با
دیگــر مصالــح بومــی ماننــد گل و ســنگ بــه نــوع عمـلآوری آن برمیگــردد؛ چرا کــه بهکارگیــری گــچ مســتلزم
یــک فنــاوری مبتنــی بــر دانــش پخــت و بازتولیــد اســت و بهصــورت خــام قابــل اســتفاده نیســت .از ســوی
دیگــر دانــش پخــت و فنــاوری بهکارگیــری ایــن مــاده در حــوزۀ شــمالغرب ایــران در تپــۀ حاجیفیــروز و
همچنیــن در فرهنگهــای دورۀ نوســنگی امــری رایــج بــوده اســت ( .)Voigt, 1983در ایــن مــکان نیــز گــچ
بهصــورت مطلــوب پختــه و در دو بخــش اصلــی مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت .ممکــن اســت بهکارگیــری
محــدود آن ناشــی از محدودیــت منابــع ســوخت و انــرژی قابــل توجیــه باشــد ،لکــن در فنــاوری تولیــد آن
کمتریــن کاســتی دیــده نمیشــود .بنابرایــن در قشــاق از گــچ بــه دو صــورت اســتفاده شــده اســت:
 -1اســتفاده از گــچ بهعنــوان یــک مــادۀ مســتحکم در انــدود تمــام کــف و دیوارهــای درونــی انبارکهــا
کــه مکانــی جهــت نگهــداری غــات و دیگــر فرآوردههــای خورا کــی بــوده اســت.
 -2اســتفاده از گــچ بــرای مســتحکم کــردن و تعبیــه جــای ثابــت بــرای خمرههــای ذخیــرۀ آذوقــه در
کنــج اتاقهــا.
همچنیــن گــچ بهدلیــل دارا بــودن ترکیبــات ســولفاته و اســتحکام خــود موجــب دور شــدن انــواع حشــرات
میشــود ،از ایـنرو میتــوان دریافــت کــه اســتفادۀ اختصاصــی از گــچ درمــورد انبارکهــا و خمرههــای ذخیــره
کــه دارای کارکــردی یکســان هســتند ،یــک امــر اتفاقــی و یــا بهمنظــور زیبائــی نبــوده اســت؛ چرا کــه همافــق
بــا ایــن مرحلــه در فرهنــگ ســامره در نواحــی دیالــه در عــراق بــرای ســاخت و انــدود ســیلوهای ذخیــره از گــچ
اســتفاده فراوان شــده اســت (.)Mellaart, 1967: 26, Abu al soof , 1968
 -IVتعییــن جهــت دیوارهــای اصلــی و انطبــاق ورودیهــا بــا شــرایط جغرافیائــی :براســاس
مطالعــات کهــن اقلیمشناســی 5در منطقــۀ زاگــرس کــه بــر پایــۀ مطالعــات گردهشناســی رســوبهای
تهنشســت دریاچههــای جــوان دورۀ کواترنــری انجــام گرفتــه اســت و محــدودۀ جغرافیایــی آن شــامل
حوضــۀ آبریــز زریبــار کردســتان ،میرآبــاد لرســتان و نیلوفــر کرمانشــاه (& Wasylikowa, 2006, Van ziest
 )Bottema, 1991بــوده اســت ،مشــخص شــده کــه شــرایط اقلیمــی فعلــی حاکــم بــر منطقــه از حــدود 6500
ق.م .بهتدریــچ پدیــدار گردیــده و از بــرودت هــوا کاســته شــده ،لــذا تعمیــم انطبــاق زیس ـتمحیطی آثــار بــا
ً
شــرایط امــروزی بــرای آثــاری جدیدتــر از ایــن تاریــخ ممکــن و میســر اســت .چــون کاوش طبیعتــا از طبقــات
بــاال بــه پاییــن بــوده ،لــذا در اولیــن مرحلــۀ معمــاری ( 3600ق.م ).مشــخص گردید که واحدهای مســکونی
ً
متشــکل از اتاقهــای کوچکــی در ابعــاد تقربــی  3×2متــر هســتند کــه عمومــا در اطــراف یــک فضــای بــاز قــرار
دارنــد .دیوارهــای اصلــی بــا اندکــی انحــراف بیــن  15تــا حداکثــر  25درجــه در امتــداد جهــت شــمالی  -جنــوب
ســاخته شــدهاند .در رج اول بنــا از ســنگهای رســوبی محلــی و در ادامــه اغلــب بــا چینــه و خشــت ســاخته
شــدهاند کــه از واحدهــای طبقــۀ  IIIحداقــل تــا ارتفــاع  55ســانتیمتر از آنهــا باقــی مانــده بــود .کــف اتاقهــا
بــا گل و بهصــورت کوبیدهشــده غیــر انــدود بــود ،لکــن در ســطح داخلــی دیوارهــا نشــانههای متعــددی
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از انــدود گل قابلمشــاهده بــود .هرچنــد از نــوع پوشــش ســقفها چیــزی برجــای نمانــده ،ولــی بــا توجــه
ً
بــه عــرض کــم اتاقهــا و همچنیــن آوار موجــود درون هــر واحــد ،احتمــاال ســقفها بهصــورت تخــت و بــا
چــوب و شــفته گل ســاخته شــده بودنــد ،هرچنــد در کاوشهــای ه ـمدوره در محوطــۀ س ـهگابی ،کاوشــگر
ً
احتمــال پوشــشهای خرپشــتهای را پیشــنهاد کــرده اســت .تقریبــا در بافــت کاوششــده هیــچ ورودی
بهســمت شــمال وجــود نداشــت .علــت ایــن امــر را بایســتی در انطبــاق جغرافیایــی واحدهــای مســکونی بــا
ً
اقلیــم منطقــه جســت چرا کــه در فصــل زمســتان و خصوصــا در ایــن منطقــۀ مرتفــع ســرد و اســتپی ،اغلــب
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نتیجهگیری

مطالعــۀ دادههــای نویافتــۀ باستانشناســی از دورۀ روستانشــینی قدیــم و میانــه در ایــن محوطــه نشــان
میدهــد کــه از حــدود  5500ق.م .ارتبــاط نزدیــك بیــن ســاکنان ایــن منطقــه بــا فرهنگهــای مجــاور در
شــرق زا گــرس مركــزی ماننــد دش ـتهای كنــگاور و اســدآباد از یكســو و ارتبــاط بــا فرهنگهــای همزمــان
در حــوزۀ دریاچــۀ ارومیــه و ســاكنان فرهنــگ حســونا در شــمال بینالنهریــن از ســوی دیگــر برقــرار بــوده،
بهطوریکــه میتــوان ایــن محــدوده را بهعنــوان یــک پهنــه از فرهنگهــای همســان دوران روستانشــینی
قدیــم و میانــه تلقــی نمــود .تأثیــر و تأثــرات دســتاوردهای فنــی و فرهنگــی در شــیوۀ معیشــت و فناوریهــای
معمــاری بــا همدیگــر قابــل ردیابــی اســت و از منظــر تاریــخ معمــاری اولیــه ایــن بقایــا بهروشــنی نشــان
میدهنــد کــه ســاختار اصلــی شــکلگیری و تــداوم معمــاری براســاس ســه مؤلفــۀ ذیــل شــکل گرفتــه و در
طــول زمــان تکمیلتــر شــده اســت:
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بادهــای موســوم بــه ســیاه 6بــا ســرمای شــدید از جبهــۀ شــمال میوزنــد و بدیــن وســیله تــا حــدود زیــادی از
ورود مســتقیم ایــن بادهــای ســرد بــه درون اتاقهــا جلوگیــری شــده اســت .امــا اغلــب ورودیهــا بــه ضلــع
جنــوب و جنوبغربــی قــرار داشــتند کــه ایــن امــر عــاوه بــر نفــوذ مســتقیم ایــن بادهــا در فصــل ســرما بــا توجــه
بــه زاویــۀ تابــش آفتــاب در بیشــتر ایــام ســال ،امــکان بهرهمنــدی از انــرژی خورشــیدی و گذرانــدن بخشــی از
امــور روزمــره در فضــای بــاز را امکانپذیــر ســاخته اســت .ایــن الگــو بهصــورت نســبی هنــوز در نظــام معمــاری
بومی-روســتائی منطقــه پایــدار اســت و تنهــا درخصــوص معمــاری جدیــد کــه در آنهــا از مصالــح جدیــد و
وســایل حرارتــی مــدرن اســتفاده میشــود ،نادیــده گرفتــه میشــود .الزم بــه ذکــر اســت کــه بحــث انطبــاق
معمــاری بــا شــرایط اقلیمــی در هــزارۀ ششــم و پنجــم ق.م .پیشــتر هــم توســط برخــی از باستانشناســان
گــزارش شــده اســت (.)Voigt, 1983
مســطح بــودن کــف بناهــا بهعنــوان نشــانهای از گســترش ارگانیــک بافــت معمــاری:
 -Vغیــر ه 
مطالعــۀ هــر واحــد مســکونی از نظــر طــرح و ارتبــاط فضایــی بــا هــم نشــان میدهــد کــه الگــوی شــکلگیری
بافــت براســاس یــک طــرح قبلــی نبــوده ،بلکــه بنــا بــه فراخــور نیــاز بــه هــر واحــد بنــا ،بــه ضــرورت یــک
اتــاق بــه مجموعــه افــزوده شــده اســت .از دیــدگاه انسانشناســی تغییــر بافــت جامعــه از خانــوادۀ گســترده
و کالن بهســمت مالکیــت خصوصــی و شــکلگیری رتبــه و طبقــه در جامعــه ،دلیلــی آشــکار از جایگزینــی
بناهــای راستگوشــه بهجــای منــازل مــدور اســت ،چراکــه امــکان الحــاق در فضاهــای راستگوشــه ممکــن
و بهصرفهتــر از ایجــاد الحــاق بــه منــازل مــدور قلمــداد شــده اســت .در ایــن دوره نیــز رواج و اســتفادۀ تجــاری
از مهرهــای مســطح ،دلیــل آشــکاری از شــکلگیری اقتصــاد خصوصــی و مالکیــت فــردی در طبقــۀ  IIIو IV
اســت .عــاوه بــر آن نامتجانــس بــودن ترکیــب نــوع چینــۀ آنهــا بــا هــم میتوانــد دلیلــی بــر ســاخت غیــر
همزمــان باشــد.
بافــت معمــاری کاوششــده در طبقــۀ  IIIاســتقراری نشــانگر آن اســت کــه چــون ســطح مــورد اســتفاده
بــرای ســاخت هســتۀ اولیــه منــازل ناهمــوار و شــیبدار بــوده ،لذا در ادامۀ گســترش فضاهای مســکونی هیچ
تالشــی در جهــت همســطح کــردن آن انجــام نشــده اســت .بنابرایــن اغلــب ایــن واحدهــا بــا هــم اختــاف
ً
ســطح قابلتوجهــی دارنــد .نظــر بــه اینکــه اغلــب اتاقهــای مرکــزی تقریبــا بــا ســطح حیــاط یــا فضــای بــاز
ً
مرکــزی همســطح هســتند ،احتمــاال نقطــۀ شــروع و مبنــای کار ساختوســاز از آنجــا شــکل گرفتــه و دیگــر
واحدهــا بهصــورت الحاقــی بــه مجموعــه افــزوده شــدهاند .براســاس الگــوی رایــج در دوران روستانشــینی،
بهنظــر میرســد نوعــی نظــام اجتماعــی اقتصــادی مبتنیبــر مالکیــت خصوصــی درحــال شــکلگیری بــوده
اســت .ایــن اصــل بــا توجــه بــه تفــاوت ســطح اشــغال متفــاوت واحدهــا قابلتوجیــه اســت .در ایــن نظــام بــا
افزایــش جمعیــت و نیــاز جدیــد ،واحدهــای الحاقــی تعبیــه شــدهاند (هنریکســون )1381 ،و ایــن شــرایط
تنهــا در مراحــل معمــاری طبقــۀ  IIIکــه تاریــخ آن (3600- 3800ق.م ).اســت ،دیــده میشــود.
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پینوشت
 .1در تاریــخ معمــاری اولیــن تــاش بشــر بــرای ایجــاد فضــای ســکونت از دورۀ فراپارینهســنگی ( )Epi palaeolithicدر مناطقــی از
شــمال هــال حاصلخیــزی( )Fertile crescentو در محوطههایــی ماننــد پالــگارا؛ کریمشــهیر؛ معلفــات گــزارش شــده اســت(Braidwood,
ً
 )1960کــه عمدتــا حالــت گودالهــای نیمــه زیرزمینــی بــا ورودی بــه بیــرون ســاخته شــدهاند ســپس در محوطههــای نوســنگی کهــن ماننــد

ً
نمریــک و قرمــزیدره و تــل مغزلیــه بهتدریــج معمــاری از حالــت نیمــه زیرزمینــی خــارج و بهصــورت فضاهایــی تمامــا ســاخته شــده بــا همــان
نقشــۀ گــرد تغییــر یافتنــد .در ایــن توالــی بهتدریــج گوش ـهها از حالــت منحنــی بهصــورت راستگوشــه تغییــر یافتنــد .ازای ـنرو در مطالعــۀ
بافتهــای معمــاری کهــن میــزان انحنــا و راستگوشــه بــودن دیوارهــا بهعنــوان یــک عنصــر اصلــی مــورد توجــه و تأ کیــد باستانشناســان
اســت .بــرای مطالعــه بیشــتر در ایــن خصــوص بنگریــد بــه. )Kozlowski, 1990; Watkins, 1995 & Bader, 1993( :
 .2ایــن واژه معــادل  Plano Convex brickتوســط عبــدی باستانشــناس ایرانــی پیشــنهاد شــده اســت .در واقــع اشــارهای بــه نوعــی
خشــت دستســاز غیــر قالبــی اســت کــه چانــۀ گل بــا دســت فــرم داده میشــود در حالیکــه ســطع فوقانــی آن حالــت گردهماهــی و منحنــی
ً
اســت ،لکــن ســطح زیریــن آن کــه موقــع شــکلدهی روی زمیــن قــرار داشــته کامــا تخــت اســت.
 .3میرچــاه الیــاده اسطورهشــناس معــروف شــاخ را نمــاد زمینــی از هــال مــاه میدانــد کــه تقویــم کشــاورزی براســاس آن بــوده اســت.
وی مینویســد کــه شــاخهای گاوســانان مشــخصۀ خدایــان بــزرگ بــاروری اســت و نشــانۀ زن ایــزد مهیــن مــادر  Magana Matarاســت.
ظهــور ایــن خدایــان بــزرگ بــاروری؛ همــه جــا در فرهنگهــای دوران نوســنگی و در شــمایلنگاری و بــر بتهــای گاوســار؛ همــواره نشــانۀ
ً
حضــور الهــۀ بــزرگ بــاروری اســت و امــا شــاخ چیــزی جــز تصویــر مــاه نــو نیســت .یقینــا شــاخ گاوســانان؛ رمــز مــاه شــده اســت ،زیــرا یــادآور هــال
مــاه اســت؛ و مســلم اســت کــه شــاخهای مضاعــف ،بایــد نمــود گار دو هــال باشــند یعنــی کامــل (و پرشــدن) مــاه بــه تمامــی .بــی دلیــل
نیســت داسهــای اولیــه در دوران نوســنگی از شــاخهای بلنــد و خمیــده کــه درون لبــه داخلــی آنهــا بــا تیغــۀ ســنگی کار گذاشــته شــده بــود
بــرای درو کــردن محصــوالت اســتفاده میشــد.
4. Husking tray ware
5. paleo climatology

 .6بــاد ســیاه؛ عنوانــی اســت کــه اهالــی بــه بادهــای ســرد و خشــک شــمالی کــه در فصــل زمســتان از شــمالغرب بــه ســمت جنوبشــرق
میوزنــد و ســرمای آن بســیار ســخت اســت ،اطــاق میشــود.
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 -1حدا کثر بهرهگیری از شرایط زیستبوم و مصالح قابل دسترس.
 -2تأثیــرات فنــی و فناورانــه عم ـلآوری برخــی مصالــح کــه بهصــورت خــام و مســتقیم قابــل اســتفاده
نیســتند.
 -3انطبــاق فضایــی آثــار معمــاری بــا الگوهــای جغرافیــای غالــب منطقــه (بــاد ،زاویــه تابــش نــور
خورشــید ،منابــع آب و نظــام معــاش).
از دیــدگاه باستانشناســی در دوران پیشازتاریــخ وابســتگی زیــاد بیــن محیــط طبیعــی و ســاختار
فرهنگهــای اولیــه روستانشــینی موجــب چنیــن وحدتــی بــوده و بهتدریــج بــا غلبــۀ هرچــه بیشــتر بشــر بــر
گتــر شــدن
شــرایط طبیعــی از میــزان انطبــاق محیطــی معمــاری کاســته شــده اســت کــه ایــن مهــم در بزر 
فضاهــای مســکونی در اواخــر دورۀ روستانشــینی و در آســتانۀ ورود بــه دوران شهرنشــینی بــا ضخامــت بیشــتر
دیوارهــا پدیــد آمــده کــه از ســوی دیگــر حرکــت جامعــه بهســوی شــکلگیری طبقــات ممتــاز و بهرهمنــدی
بیشــتر در شــکلگیری ایــن ســاختار نویــن مؤثــر بــوده اســت .عــاوه بــر آن اســتفاده از شــرایط و امکانــات
خــاص محیــط منطقــه موجــب شــده تــا وجــه تمایــز و مشــخصۀ معمــاری بومــی ایــن محــل بــا نشــانههای
ذیــل شــکل گیــرد  -1فنــون فــرآوری و اســتفادۀ بیــش از حــد گــچ در انــدود کــردن کــف منــازل و انباریهــا
بهعنــوان یــک پدیــدۀ شــاخص بومــی -2 .انطبــاق جغرافیایــی واحدهــای ســاختمانی بــا زاویــۀ تابــش نــور
آفتــاب و ممانعــت از ورود بادهــای ســرد شــمالی -3 .حدا کثــر اســتفاده از مصالــح بــومآور و محلــی ماننــد
قلوهســنگهای رودخانــهای و ســنگهای رســوبی.
درحقیقــت بهدلیــل ســرمای هــوا ،الگــوی فضاهــای معمــاری تابــع شــرایط جــوی بــوده اســت .چنانچــه
ورودی منــازل بهســمت جنــوب بــاز میشــود ،درصورتیکــه بادهــای غالــب منطقــه از غــرب میوزنــد .ایــن
الگــو در منطقــۀ ســرد و اســتپی منطقــه کــه در ارتفــاع  1650متــری واقــع شــده ،بســیار مطلــوب بــوده و هنــوز
هــم الگــوی غالــب در معمــاری روســتایی منطقــه بهشــمار مـیرود .هیــچ نشــانهای از تزئینــات در معمــاری
ً
دیــده نمیشــود ،زیــرا بناهــا صرفــا کاربــردی بودهانــد .همچنیــن هیــچ نشــانهای مبنیبــر اســتفاده از هیــچ
مــادۀ غیربومــی دیــده نمیشــود.
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 افتخارنــژاد ،ج« .)1359( .تفكیــك بخشهــای مختلــف ایــران از نظــر وضــع ســاختمانی در ارتبــاط بــاحوضههــای رســوبی» .مجلــۀ انجمــن نفــت .شــمارۀ  ،82صــص.19-28 :
 الیــاده ،میرچــاه ( .)1372رســاله در تاریــخ ادیــان .ترجمــۀ جــال ســتاری .چــاپ اول ،تهــران:انتشــارات ســروش.
 شــریفی،مهناز (« .)1394بررســی رونــد تغییــرات فرهنگــی دورۀ مــس و ســنگ در کرانههــای شــرقزاگرسمرکــزی بــر اســاس کاوشهــای قشــاق» .رســالۀ دکتــری باستانشناســی (منتشــر نشــده).
 موچشــی ،امیرســاعد؛ نیکنامــی ،کمالالدیــن؛ مشــکور ،مرجــان؛ فاضلینشــلی ،حســن؛ وشهــای
فیروزمندیشــیرهجین ،بهمــن (« .)1390گاهنــگاری نســبی و مطلــق تپهکلنــان بیجــار» .پژوه 
باستانشناســی ایــران ،دورۀ  ،1شــمارۀ  .1پاییــز .1390صــص.31-56 :
 گیرشــمن ،رومــن ( .)1379ســیلک کاشــان .ترجمــۀ اصغــر کریمــی ،تهــران :ســازمان میراثفرهنگــیکشــور.
 مترجــم ،عبــاس (« .)1390گــزارش کاوش فصــل اول قشــاق» ،تهــران :پژوهشــکدۀ باستانشناســی(گــزارش منتشرنشــده).
 مترجــم ،عبــاس (« .)1392گــزارش فصــل دوم کاوش قشــاق» ،تهــران :پژوهشــکدۀ باستانشناســی(گزارش منتشرنشــده).
 مترجــم ،عبــاس (« .)1393گــزارش فصــل ســوم کاوش قشــاق» ،تهران :پژوهشــکدۀ باستانشناســی(گزارش منتشرنشــده).
 مترجــم ،عبــاس و شــریفی ،مهنــاز (« .)1393تحلیلــی بــر کارکــرد و ماهیــت نمادکاالهــا و پیکرکهــایشهــای باستانشناســی ایــران .دورۀ  ،4شــمارۀ  .7پاییــز و زمســتان  .1393صــص:
گلــی قشــاق» .پژوه 
.27-46
 مترجــم ،عبــاس و شــریفی ،مهنــاز (« .)1397فرآینــد گــذار از ســنتهای فرهنگــی نوســنگی جدیــدشهــای باستانشناســی ایــران ،دورۀ
بــه مسســنگی قدیــم در پســکرانههای شــرق زا گــرس مرکــزی ،پژوه 
هشــتم .شــمارۀ  .16بهــار  .1397صــص.83-101 :
 هنریکســون ،رابــرت (« .)1381گاهنــگاری غــرب مرکــز ایــران» .در :باستانشناســی غــرب ایــران.بهکوشــش :فرانــک هــول .ترجمــۀ زهــرا باســتی ،تهــران :انتشــارات ســمت :صــص.405-430 :

Downloaded from journal.richt.ir at 9:09 IRST on Tuesday January 8th 2019

|| 1397  || ســال دوم || تاب ــستان۴ ش ــمارۀ

|| 40 ||

exploration”. Archaeologia viva vol I .pp: 83-90.
- Dyson, Jr. R. H. & Young, C. T. Jr. (1960).”The Solduz Valley, Iran: Pisdeli Tepe “
Antiquity 34: 19-28.
- Gurdil, B. (2005). Architecture and social complexity in the Late Ubaid period:A
study of the Built Environment Degirmentepe in East IRAN Anatolia, University of
California, Los Angeles.
- Hamlin, C. (1975). “Dalma Tepe”, Iran. Vol. 13. pp:111-127.
- Kingery, W.; David, P.; Vandiver B. & Martha P. (1988). “Production and Use of
Lime and Gypsum Plaster in the Pre-Pottery Neolithic Near East”. Journal of Field
Archaeology, Volume 15. Issue 2.
- Kozlowski, J. K. A. (1990). “multi-Aspectual approach to the origins of the
upper palaeolithic in Europe”. The emergence of Modern Humans an Archaeological
perspective, Edinburgh university: 419-437.
- Lloyd, S.; Safar, F. & Braidwood, R. J. (1945). “Tell Hassuna Excavations by the
Iraq”. Government Directorate General of Antiquities in 1943 and 1944. Journal of
Near Eastern Studies, Vol. 4, No. 4: 255-289.
- Majidzadeh, Y. (1981). “Sialk III and the Pottery Sequence at Tepe Ghabristan: the
Coherence of the Cultures of the Central Plateau”. IRAN, 19. pp: 141–146.
- Matthews, R.; Matthews, W. & Mohammadifar Y. (2013). The Earliest Neolithic of
Iran, Excavations at Sheikh-E Abad and Jani, Published by: Oxbow Booksvol I.
- MCDonald, M. (1979). An Examination of Mid-Holocene settlements patterns in
the Central Zagros ,Region of Western Iran. Department of Antropology University of
Toronto.
- Mellaart, J. (1967). Çatal Hüyük: A Neolithic Town in Anatolia. McGraw-Hill,
New York.
- Motarjem, A. & Sharifi, M. (2014). “The Cultural Development of Chalcolithic era
in the East of Central Zagros based on Archaeological Excavations at Tepe Gheshlagh
in Bijar, Kurdistan Province”. Iranian Journal of Archaeological Studies: Volume 4,
Issue 1. pp: 49-65.
- Smith, E. L. P. (1990). “Architectural Innovation and Experimentation at Ganj
Dareh, Iran”. World Archaeology, Vol. 21, No. 3. pp: 323-335.
- Swiny, S. (1975). ”Survey in North-West Iran, 1971“. East and West 25(2): 77-98.
- Van Ziest, W & Bottema, S. (1991). Late Quaternary Vegetation of The Near East.
Beiheftezum Tubinger Atlas, des vorderen Orients, Reihe . A (Naturwissenchaften) Nr
18, Reichert, Wiesbaden.
- Voight, M. M. (1983). Haji Firuz Tepe, Iran: The Neolithic Settlement. The
University Museum, University of Pennsylvania.
- Wasylikowa, A. (2006). Palaeolimnology of Lake Zeribar, Iran, and its climatic
implications. Krystyna Andrzej Witkowski b, Adam Walanus c, Andrzej Hutorowicz d.
- Watkins ,T. (1995). Qermez Dere, tell Afar Interim report, No 3, Edinburgh.
- Young ,T. C. & Levine, L. (1974). Excavation of the Godin Project: Second
progress Report Occasional Papers no:26 Art and Archaeology. Royal Ontario
Museum, Toronto.

