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The study of the architecture of prehistoric societies and the study of architectural 
findings is important as it provides us with valuable information about the rural 
spaces of the societies of the fifth to third millennia BC in eastern Central Zagros. 
Excavations at Tepe Godin, Qishlaq and Pisa drew light on a Chalcolithic site in the 
high region separating the east Central Zagros and the southern Lake Urmia Basin. 
Though cultural interface between the two regions that was alluded to in the earlier 
publications, nothing was known of the existence of intermediate sites between them. 

Through cultural studies of the archaeological sites, regarded as the regional key 
site and a major settlement from the Chalcolithic period with clear evidence of Dalma 
traditions, the present work attempts to illustrate the origin and development of the 
Dalma culture in the region and to study the evolution in the eastern Central Zagros 
hinterlands. Also, the cultural developments that took place in these hinterlands will 
be elucidated and the role of sites as a key settlement site in this regard will be 
determined and the trend of the economic, social and cultural changes of the site’s 
inhabitants over time will be explained in light of archaeological data. In this context, 
absolute dates of ceramics would greatly facilitate the precise identification of the 
strata through providing a chronology for the region. With regard to the architecture, 
it is interesting that the 9-meter deposit contains four architectural phases, a sequence 
so far unattested at any other site. The most characteristic feature of indigenous 
architecture is the use of plaster in coating purposes. The major adaptation concerns 
the formation of architectural units. The houses orient southward, while winds 
prevail from the west during the winter. The observations outlined above are, as 
stated, all typical of the eastern Central Zagros. In this article, in addition to 
describing the structural features of rural communities of the fifth to third millennia 
BC in the east of Central Zagros, attempts have been made to examine the 
architectural techniques resulting from archaeological excavations. 
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 پژوهشی مقالۀ    

 معماري استقرارهاي جوامع هزارة پنجم (سوم ق.م) در شرق زاگرس مرکزي 
 

 ی فیشر  مهناز
 

 ران یا  ،تهران  ،ی و گردشگريفرهنگ  راثیمپژوهشگاه    ،یشناسباستان   ةپژوهشکد  ار،یاستاد
 

 خالصه   اطالعات مقاله 

 1399/ 03/ 10 :افتیدر
 1399/ 06/ 01 :رشیپذ

 1399/ 07/ 01 :نیآنال انتشار
 

 

ي ا ارزنده ي معماري امري مهم است؛ زیرا اطالعات  هاافته و بررسی ی  خیتار   از  شی پ مطالعۀ معماري جوامع  
 با   . گذارد ی م ي پنجم تا سوم ق.م. شرق زاگرس مرکزي در اختیار ما  هاهزاره دربارة فضاهاي روستایی جوامع  

توجه به اینکه شرق زاگرس مرکزي در کریدور بینابین شمال غرب و دیگر نقاط زاگرس مرکزي قرار گرفته 
ي از هزارة پنجم، چهارم و سوم ق.م. بین روستاهاي شمال غرب ایران اسازه تکنیکی و    کنش برهم است، نوعی  

و قشالق، گودین و پیسا در شرق زاگرس مرکزي از سوي دیگر نشان   سوک و دالما از ی   روز ی ف ی اج حمانند  
در بافت   زمان هم ي  ها فرهنگ متقابل    راتی تأث   ن ی و همچن ي بومی، محلی  های ژگ ی و؛ بنابراین مطالعۀ  دهد ی م 

ي قشالق، گودین و پیسا شامل فضاهاي استقراري، ها محوطه بسیار اهمیت دارد. بافت معماري    ها محوطه این  
ي ساختمانی جوامع روستایی هزارة ها ی ژگ ی وپخت و پز و سکوهاي نشیمن است. در این مقاله، افزون بر شرح  

ی بررسی شناس باستان ي هاکاوش ي معماري حاصل از ها ک ی تکن پنجم تا سوم ق.م. در شرق زاگرس مرکزي، 
 معماري   بافت  اقلیمی  سازگاري   و  دردسترس   مصالح   منطقه،   ستی ز ط یمح   تأثیر   ، آمدهدست به نتایج  شده است.  

روستایی بومی حال حاضر   -ي معماري سنتی ها نشانه کند. همچنین در برخی موارد به  می   منعکس  ی خوب به   را 
استناد شده است. نیز  اولیه این منطقه،    در محل  ارتباطات   عنوانبه معماري  از  یک عنصر فرهنگی هنري 

ی دیگر، استفاده از فضاهاي باز ژگ ی و ي نوآورانه ترکیب یافته است. هاي فناور ي بومی و ها ی ژگ یو ي، ا فرامنطقه 
؛ سنتی که بعدها در د شو ی م که در نوع خود یک نوآوري و یک خصیصۀ بومی محسوب   هاست محوطه در این  

ی انطباق اولیۀ نوع به پدیده    نیا  ر ایوان، همین نقش را ایفا کرده است. ظهو  صورت به معماري روستایی و بومی  
ي ها ک ی تکن معماري با شرایط اقلیمی است. در این مقاله به معرفی پالن، ترکیب کالبد و مصالح مورد استفاده و  

 ایم.محل پرداخته   بوم ست یز تجربیاتی کهن از ایجاد فضاهاي مقاوم و منطبق با   مثابهبه معماري اولیه  

 زاگرس مرکزي  شرق  ی، شناسباستاني ها کاوش  ي معماري،فضاها :هادواژهیکل

 : مسئول ةسندینو
 ی فیشر مهناز

  ، یشناسباستان  ةپژوهشکد  ار،ی استاد
  ، ی و گردشگريفرهنگ  راث یمپژوهشگاه  

 ران ی ا  ،تهران
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 مقدمه 

 شمال  بسیار ناهموارتري از   طبیعی  سیماي   مرکزي   زاگرس 
 خود  ي خاصها فرهنگ قسمتی    هر  دلیل  همین  به  و  دارد  غرب 

  ) Henrickson, 1984, 1985; Mc Donald, 1979(داراست    را 
منطقۀ شمال غرب   از   تر ع ی سر   ار یبس فرهنگی در آن    تغییرات   و 

 در  )Levine  1  )52-16-Levine 1986, pp. افتاده است   اتفاق 
 عنوان زاگرس  با  ایران را  غرب   از  ي ا منطقه خود،    مقاالت  از  یکی

 ینتر مهم (  خراسان   بزرگ  جادة   مسیر   در   که برد  ی منام    مرکزي 
 تمدن  پست   يها قسمت   و   مرکزي   فالت  ارتباطی  عامل 

استیان م  از   رودان)  معابر  کوهییان م   يها دشت ،  هادره   و   و 
ي ر ی گ شکل مراحل اولیۀ  گذرد.  ی م  میانی زاگرس  بخش  طبیعی

حدود   به  زاگرس  منطقه  در  قبل   10معماري  سال  هزار 
در فاصلۀ زمانی   . ).Mollazadeh, 2010, P  112(  گرددی برم 

حدود   نخستین   4000  تا  8000طوالنی  برپایی  شاهد 
یکجانشین، و پرور دام کشاورزي،    مؤثر ۀ  توسع   روستاهاي  ي 

پیچیدگی  آسیاي پیدایش  و  ایران  غرب  در  اجتماعی  هاي 
(جدول   )Holle, 1987, 2002, P. 50(  ایمجنوب غربی بوده 

ي ها دوره ة  رند ی دربرگ ی  شناس باستان ي  بند طبقه که از نظر    ) 1
(نو  پنجم  و  ششم  هزارة  به  سنگ موسوم  و  مس  و  ) سنگی 

ۀ مثاب به ؛ بنابراین شروع دورة مفرغ حدود هزارة سوم ق.م.  2است 
و   شهرنشینی  آغازین  دوران  به  اولیۀ ر ی گ شکل ورود  ي 

. ویژگی Henrickson, 1985(3(است  ساختارهاي شهرنشینی  
ایران داشتن    ن ی تر کهن  با  ها خانه روستاهاي  ي ها اتاق ي گلی 

ۀ زیربنایی این روستاها به نحوي بوده که نقش   چهارگوش است.
را   برابر آنها  مقاوم می   در  است؛ تغییر  نیز حت  کرده  امروزه  ی 

mailto:mhsharifi588@yahoo.com
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ي را  دار گله ي و  دار مزرعه ي یک زندگی آمیخته از  ها ي ازمند ی ن 
ي دورة ها ی ژگ ی و   از  ).Holle, 2002, P. 53(  کندمیبرطرف  

پدیدارشدن  بر  مبنی  روشنی  مدارك  جدید  روستانشینی 
به ها ه محوط  وسیع  به ي  مقاله  این  در  که  است  آمده  دست 
ي ها کاوش ي نویافتۀ حاصل از  ها محوطه هاي معماري  ویژگی 
 ایم.ی پرداخته شناس باستان 

دریافت   و  بررسی  نوشتار،  این  اصلی  یی هاگوشه هدف 
دستاوردهاي از  کهن  و  حیث - هنري   اندك  از  فرهنگی 

جهت  ر ی کارگ به  تعیین  مصالح،  و  مواد   بی ترک   جغرافیاي،ي 
ي از انرژي طبیعی در بافت ر ی گ بهره فضاها با یکدیگر و حداکثر  

و دستاوردها براي   هاک ی تکن شک معرفی این  آن بوده است. بی 
نحوة    تر ق ی عم درك   بومی ری گ شکل از  معماري  تکامل  و  ي 

دارد. اهمیت  ارتباطات   کنش برهم مطالعۀ    ن ی همچن   بسیار  و 
مناطقی مختلف  ساکنان  و   فرهنگی  ایران  غرب  شمال  در 

ي شرق زاگرس مرکزي ها دامنه حاشیۀ غربی فالت مرکزي و  
ي ها سازه در ایجاد    هاک ی تکن در هزارة پنجم، با انتقال دانش و  

مطالعه   هرگونه   معماري از دیگر اهداف این پژوهش بوده است.
 انتخاب  ي متفاوت در معماري وها سبک و پژوهش دربارة ایجاد  

نیازمند مطالعۀ معماري در مواد و مصالح منا  سب و سازگار، 
بسترهاي بومی و محلی است؛ زیرا معماري پایدار هر منطقه 

و نوآوري انسان   ابداع  نتیجۀ کنش و واکنش هزاران سالۀ تفکر، 
ی ط ی مح ست ی ز و مواجهه با عوامل مخرب طبیعی و    سو ک از ی 

از سوي دیگر بوده است. از این دیدگاه، معماري سنتی نمادي 
ي در طول زمان ا ه ی ناح غلبه و انطباق بافت موجود بر شرایط    از 

 شود.محسوب می 
 

 روش تحقیق 
نویافته   معماري  بقایاي  مطالعۀ  بر  پژوهش   ازاین 

میدانی  ها کاوش  در  شناس باستان ي  ( ها تپه ی   ةهزار ي گودین 
پیسا (هزارة سوم ق.م)   ) و(هزارة پنجم ق.م   قشالق   ق.م)،   پنجم 

سه شناس باستان ي  ها کاوش   ج ی نتا   . استمتکی   این  در  ی 
محوطه به شناسایی بقایا و ساختارهاي معماري از هزارة پنجم 

ي ها بافت انجامید. سپس به مطالعه و مقایسه با    تا سوم ق.م 
 پرداخته شد.  جوار هم در مناطق  شده شناخته معماري  

 ي پژوهشهاپرسش 
 هاي زیر پاسخ داده شده است:به پرسش در این پژوهش  

پنجم تا سوم   ة هزار   ی مسکون  ي معمار   تکامل   روند  .۱
  است؟  بوده  بی ترت   چه   بهق.م  

معمار   ی طی مح ست ی ز   ي ها مؤلفه   ر ی تأث  .۲ بافت   يدر 
 داشته است؟   ي معمار  ي بر اجزا  ي ر ی منطقه چه تأث 

ا نگارنده   به  پاسخ  در    ی دان ی م   ي ها کاوش   با   ، سؤاالت   ن ی در 
  ل ی تحل   و   ه ی تجز   به ،  ها محوطه   گر ی د   در   ي ا کتابخانه   ۀ مطالع قشالق و  

 . پرداخته است   استفاده   مورد   مصالح   و   ي معمار   ي اجزا   و   عناصر 
 هافرضیه 

 یشناس باستان   يها افته ی نو   به   توجه   با  مقاله  این  در 
مرکزي،   در   اخیر   ي ها سال   تبیین  و  چگونگی  به   زاگرس 

و    معماري   يها وه ی ش  مس   و  پرداخته   مفرغ  - سنگ عصر 
دوران  در   رسد ی م به نظر   .ایمکرده   ارزیابی  را ها  آن   ي ها ی ژگی و 

 و  طبیعی  ستی ز ط ی مح   میان   زیادي  وابستگی  پیش از تاریخ،
ي مؤثر اولیۀ روستایی برقرار بوده که عامل    يها فرهنگ   ساختار 

مداوم  ر ی گ شکل در   الگوي  یک  نظر است ي  به  همچنین   .
 کاربري بناها مسکونی و گاهی مذهبی بوده است.  رسدی م 

 
ترین بقایاي معماري در هزارة پنجم و  پیشینۀ کهن 

 سوم ق.م
آثار مربوط به مراحل اولیۀ دورة روستانشینی از درة کنگاور 

بقایاي معماري غرب ایران در   نی تر کهن   است.  آمده  دست به 
 ةدهکد ن ی تر و کهن   ن ی تر عنوان کامل به  کرمانشاه   ةگنج در تپۀ  

منازل   آن   Dایران شناخته شده که در طبقات  پیش از تاریخ  
ساز شکل دست   اي ه کوچک با چینه و خشت   سکونتی در ابعاد 

مستطیل  به شکل  ها  خشت   . اندگرفته   4کوژ    سو ک ی مکعب 
براي    بوده  دوا ها ساختمان و  استفاده   شکوبه ي  مورد 

نوع که  )  Smith, 1990, P. 329(اند  قرارگرفته  خود   در 
در تاریخ معماري محسوب   دواشکوبه هاي ترین فرم سازه کهن 
معماري  کهن   شوند. می  بقایاي  حوز   شده شناخته ترین   ةاز 

حاجی  تپۀ  در  غرب  ق.م شمال  هزارة ششم  به  متعلق  فیروز 
 ;Dyson, 1968(  است   شده یی  شناسا  Voigt  Maryتوسط  

Voigt Mary, 1983(.   مکان   در واحد   ،این  هجده  بقایاي 
درحالی  شد؛  کاوش  هم  از  مستقل  پالن  مسکونی   هاآن که 

  5گوشه) راست (   مربع   یا   ل یمستط   چهارگوش،  صورت به   عمدتاً 

 داشتندجنوبی قرار  - اصلی در جهت شمالی  بوده و دیوارهاي 
)Voigt Mary, 1983, PP. 25-26 (.   به سمت   عمدتاً   هاي ورود

است. بوده  ساختمان   شرق  جهت  با استاندارد  انطباق  در  ها 
شده که هدف این کار جلوگیري   تی رعا شرایط اقلیمی منطقه  

 نی ا   از ورود مستقیم بادهاي گرم و خشک تابستانی بوده است.
اي وزند. در یک مورد، در مقابل ورودي بادها از سمت غرب می 
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به  پاره  که به سمت غرب،  بود، یک  باز ساخته شده  صورت 
 ,Voigt Mary(بادشکن احداث کرده بودند    منظوربه دیوار  

محوطه،دیگر    از  ).1983 این  معماري    ساخت  مشخصات 
بوده.    سازدستي  هاخشت فضاها با چینه و در برخی موارد  

می تفکیک  نظر  به  از  واحد  یدوبخشتوان  هر  فضاي  بودن 
ي اآشپزخانهي روزمره و  هاتیفعالاشاره کرد که یک بخش به  
خمره نگهداري  محل  انباركو  و  آذوقه  ذخیرة  هاي  هاي 

فضاي نشیمن   عنوانبهزیرزمینی مربوط بوده و بخش دیگر  
سنت در   نیا.  )Voigt, 1983  287:(شده است  استفاده می

فضاهاي معماري قشالق در شرق زاگرس مرکزي نیز دیده  
پس  .  ),Sharifi and Motarjem, 2018 a, P. 90(  استشده  

تپه ادامۀ معماري هزارة پنجم در دالما  روزیفیحاجاز مرحلۀ 
اولین    نیا  .)Hamlin, 1975(   است  شدهمطالعه   با  مرحله 

معماري   بین    شدهییشناسابخش  (کریدور  قشالق  تپۀ  در 

این مرحله،   در  است.  زمانهمغرب و زاگرس مرکزي)   شمال
برخی   حفظ  ترکیب  هایژگیوضمن  قبل،  دورة  معماري  ي 

استفادة هااتاق  امکان  مرکزي،  حیاط  یک  دور  بر  مجزا  ي 
دهد. این  روزانه و بیشتر ایام سال از فضاي باز را نشان می

یی شد؛  شناساتپۀ قشالق    IIIدر معماري طبقۀ    قاً یدقویژگی  
دو اتاق مجزا و تعبیۀ تنور در فضاي باز،    فاصل  حدزیرا در  

ی  خوببهشدن (فضاي باز) بین دو اتاق  نشانۀ تسطیح و کوبیده
ادامۀ سنت معماري دوران روستانشینی  بود. سپس  نمایان 

مانند  هامحوطه در   یانیق  )Dyson, 1968(پیزدلی  یی  تپه  و 
)Burney,1961(    مطالعه شده که درواقع ادامۀ همین پالن و

نشان   را  دالما  دورة  تحتانی  هاهیال   در  . دهدیم ترکیب  ي 
ي  هااتاق رکیب  در شرق دریاچۀ ارومیه نیز سنت تتپه  یانیق

محاط بر فضاي باز مرکزي و همچنین استفاده از اندود گچ  
.)Burney, 1961(است روي دیوارها گزارش شده 

 

 

 ی نیروستانش کنگاور در دورة -ي آذربایجان. گاه نگار1جدول 
 کنگاور جانیآذربا دوره 

 III ن یگود ) VI,V( حسنلو د یجد /یانیم مفرغ
 ی نیپس از روستانش ةدور

 ینیشهرنش آغاز
 )میقد مفرغ(عصر 

 ) VII( حسنلو
 کوراارس  / یحسنعل سنت

 IV ن یگود
3300-2800 

 ق یان ی  فرهنگ

 د یجد ینیروستانش ةدور
 ) دیجد سنگ و مس(عصر 

 )VIII(حسنلو  
 3 دی جد سنگ و مس

 V ن یگود
 اوروك

 VI ن یگود
 نوش چشمه

 VII ن یگود
 آباد نیحس

3600-3200 
 

 انهیم ینیروستانش ةدور
 )انهیم سنگ و مس(عصر 

 ) 2/ 1  د ی جد   / انه ی مس و سنگ م   عصر (   ی زدل ی پ 
 ) VIII(حسنلو 

4700-3900 

 VIII ن یگود
 طاهرآباد 

 IX ن یگود
 یگاب  سه

4400-3800 

 م یقد ینیروستانش ةدور
 )میقد سنگ و مس(عصر 

 ) IXحسنلو (- دالما
5200-4700 

 X ن یگود
4500 

 XI ن یگود
 آباد شهن

5200-5000 

 نیآغاز ینیروستانش ةدور
 ) X(حسنلو  روز یفیحاج

5400-6100 
 
- 

 

 نوشتار نیا بری مبتن  راتییتغ با همراه ، Hole, 1987: منبع
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زاگرس  در  ق.م.  سوم  و  پنجم  هزارة  معماري 
 مرکزي 

تاریخ   معماري  از    با   مرکزي   زاگرس   شرق   در   پیش 
  و   گابی   سه   ي ها تپه   ي ها کاوش از    حاصل   نتایج   از   استفاده 
 ,Young and Levine, 1974, P. 1; Henrickson(گودین  

1983, Levin, 1986, P. 21, Henrickson and Vitali 
1987, P. 38 ،(  )  ,Motarjem and Sharifi, 2014قشالق 

2017; Sharifi and Motarjem, 2018 a(    سا ی پ و  
)Motarjem, 2010(   است   مشخص   ). 1شکل  (   شده 

 ,Young(شد    شناسایی   1961  سال   بررسی   در   تپه ن ی گود 

  در   گودین   . آن پرداخت   به کاوش   Young  سپس   و )  1969

  از   جاده   ن ی ا .  دارد   قرار   بزرگ   خراسان   جادة   اصلی   مسیر 
  با  است و   شده  آغاز   دیاله   رودخانۀ   ي ها کرانه  و  ن ی النهر ن ی ب 

  در   مسیر   این .  وندد ی پ ی م   شرق   به   زاگرس   ي ها کوه   از   عبور 
جادة دوران   گرفت   ابریشم   بعدي،  نخست نام    استقرار   ن ی . 
  هزارة   استقرار تا   که   بوده   متعلق   هزارة پنجم ق.م   به   گودین 

است    اول  داشته  تداوم  آن   ,Gopnik and Rothman( در 

2011, P. 1-2(  . ي قشالق در هزارة پنجم  ها کاوش   ن ی همچن
و   لحاظ  ها کاوش ق.م.  از  ق.م.  سوم  هزارة  در  پیسا  ي 

اهمیت  ها ی ژگ ی و  معماري  ادبیات  ا ژه ی و ي  در  ي 
عناصر  شناس باستان  و  جزئیات  زیرا  دارند؛  منطقه  ی 

 اند. ی نشان داده خوب به معماري را  
 

 
 مورد مطالعه يهامحوطه ییایجغراف تی موقع.  1 شکل

 نگارندهمنبع:  
 

 گابیگودین و سه 
اطالعات را از دورة   ن ی ترمهم ی،  گابسه در گودین و    کاوش 

 .Hole, 2002دهد ( روستانشینی در سراسر زاگرس نشان می 

P. 114 (  .گودین    يها افته یVII    ي  ها تپه ازA-E-F   گابی و سه
 چند مرحله معماري دارد  نی گود  آمده است.  دستبه گودین  

سه سطح، معماري ابتدایی روي   در   ). 2- 4هاي شماره  شکل ( 
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 سنگقلوه دلیل فروریختگی آجر و  به   هرچند .  شودی م تپه دیده  
واحدهاي   بوده نگار ه ی ال تفکیک  مواجه  بسیار  مشکالت  با  ي 

معماري   مراحل   . )Young and Levine, 1974, P. 10(است  
 از:  اند عبارت 

و   A1شامل دو مرحله است:   Aمعماري   : A.B.Cمرحلۀ  
A2  که مرحلۀ ،A2    در شواهد است   ترمقدم از لحاظ زمانی .

بار دیگر سطح دیگر   نکهی ا ي مدارکی وجود دارد دال بر  نگار ه ی ال 
ي ها سازه در    وجود داشته است.   Aاز استقرار پس از مرحلۀ  

این سطح   در  امکان کاوش وجود داشت.ي  تا حد   A2سطح  
اتاقه، بهترین مورد از بقایاي این مرحلۀ معماري یک خانۀ سه 

 2× 5است. یک اتاق مرکزي طویل در محور این خانه با ابعاد  
دارد. وجود  ابعاد    وارهای د   متر  و سانتی   7×17× 52با  متر 

از آجر و ارتفاع سه متر هستند که با گچ پوشیده   شدهساخته 
ودند. در دیوارة شمالی یک طاقچه و درمقابل آن یک شده ب 

 ,Young and Levine(  شدي مشاهده  ا ره ی دا نیم   )bin( انبارك  

1974, P. 5( .   کوچک محوطۀ  یک  اصلی،  اتاق  جنوب  در 
یی روي کف آن قرار هاسنگ مانند مشخص شده که تکه ایوان 

بود. محوطۀ  اتاق کوچک  داشت. سومین قسمت شامل یک 
 در  بوده است.  اندودگل کوچک ضمیمه شده و اتاق کوچک،  

ساختمان، غرب  و   روباز محوطۀ    ک ی   قسمت  دیوار  چند  با 
یی پراکنده وجود داشت که هیچ طرح منسجمی هاسنگ تک 

ا پایۀ دیوار آغل ی   عنوان به در ابتدا    هاسنگ نداشت. شاید این  
، A  :A1ۀ بعدي فاز  مرحل  شدند. یک ساختار مدور استفاده می 

نشان   پیشین  مرحلۀ  از  را  اندکی  این   در   . دهد ی م تغییرات 
(حیاط) در سمت  باز  فضاي  به  رو  اتاق  یک  افزودن  مرحله، 

آمده است   دست به جنوب وجود دارد. همچنین یک آتشدان  

انتهاي غربی دیوار  مقابل  دیوار شده    ساخته   که  دو  و شامل 
که در هریک از دو طرف، نیم ستون در انتهاي   است کوچک  

در  استخوان  از  فراوانی  مقادیر  بود.  شده  ساخته  دیوار  این 
ارتباط با این آتشدان یافت شده است. در این مرحله در انتهاي 

فالخن   گلی  شیء  تعدادي  اصلی،  اتاق  آمده   دستبه شرقی 
همچنین   . )Young and Levine, 1974, P. 5(است  

از  ا مجموعه  در ها شاخ ي  باز  فضاي  در  نر  گوزن  شکستۀ  ي 
 .اندشده قسمت شرقی اتاق یافت شد که در این مرحله اضافه  

Level B:   محدود در قسمت   صورت به معماري این سطح
. ) Henrickson, 1983, P. 165(   ه است شد کاوش    G20جنوبی  

آمد که در کنار یکی   دست به همچنین دیوارهایی با ارتفاع کم  
 از آنها یک خمرة ذخیره یافت شد.

Level C :   در این مرحله، نیمی از آروارة یک گاو و نیز یک
هاون سنگی روي سطح دیوارها یافت شد. روي یکی از دیوارها 

و   داشته  وجود  موجی  ماده هاقسمت شکل  یک  با  آن  از  یی 
 )Young and Levine  )1974, P. 7  پودري پوشانده شده بود.

امر   این  چوبی به   تواندی م معتقدند  تیرهاي  از  استفاده  دلیل 
باشد که در سطح دیوار کار گذاشته شده و سپس تمام سطح 

دوام    .است شده    پوشانده(شاید حصیري از نی) با پودر سفید  
دیگري از استفاده آنها در تمام طول سال   ل ی دل   ،ها ساختمان 

تاکنون ا محوطه   تنها   . )Holle, 2002, P. 113(  ت اس  که  ي 
موادي   که  داراي  شده  در   سه ی مقاقابل دانسته  دالما  دورة  با 

ی گاب سه تپۀ    در   . )Hamlin, 1975(  دالماست ی است، تپه گابسه 
دو ساختمان مجزا مربوط به دورة مس و سنگ میانی کاوش 

کمک یک راهرو از یکدیگر جدا به   هااتاق در آنها    اند کهشده 
). Mc Donald, 1979, P. 326(شدند  می 

 

     
 ن یگود پالن. 2 شکل

   )Rothman and Badler, 2011  )Mound and Godin VIIمنبع: 
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 II فاز ،5-4 مرحلۀ   نیگود. 3 شکل

 Young and Levine, 1974: منبع

 

 
 یکل پالن. 4 شکل

 Rothman and Badler, 2011 منبع:
 

 قشالق تپه 
یکی  تپه  معدود قشالق  دور ها محوطه   از  استقراري    ة ي 

پنجم   به هزارة  بیجار مربوط  تالوار  درة  قدیم در  روستانشینی 
ي مطلق این  گذار خ ی تار ي  ها ش ی آزما ق.م. است که با توجه به  

.م. بدون وقفه محل  ق   3600  تا   . ق.م   5500محوطه از تاریخ  
  ). Sharifi and Motarjem, 2018 a, P. 88(   ت اس   بوده سکونت  

ی قشالق به شناسایی روستایی از  شناس باستان ي  ها کاوش نتایج  
). Sharifi and Motarjem 2018 b(   پنجم ق.م. منجر شد   ة هزار 



     1398 تابستان  |  2، شماره 40دوره  |  فصلنامه علمی اثر

 
95 

 
 قشالق  انبارك. 5 شکل
 نگارنده: منبع 

 

محوطۀ  هاکاوش شمالی  ضلع    ن یترمهم:  قشالقي 
معماري   قشالق  هاسالساختار  شمالی  ضلع  در  اخیر،  ي 

اي ته وسیپ همبهشناسایی شد که از معماري منسجم، منظم و  
ادامه به توصیف مختصر فضاي معماري    در  برخوردار است.

این مکان پرداخته شده است. در ضلع شمالی محوطه، فضاي  
به که  شد  پدیدار  خشتی  مواد  هایژگیودلیل  معماري  ي 

به  آمدهدستبهفرهنگی   و  فضا  داخل  ي  هایژگیودلیل  از 
اتاق    عنوان  ،جوارهمساختاري و ارتباط فضایی با ساختارهاي  

  12ق شد. اتاق مرکزي با مساحت حدود  مرکزي به آن اطال
جنوبی   -شکل را با جهت طولی شمالی  L، فضایی  مترمربع

از خشت خام   اتاق یاصل يوارهاید).  6شکل ( شودشامل می
چ است.    نه،یو  شده  بنا  رس  گل  مالط  با    پشت همراه 

  ا الشه همراه ب   يهابا رج سنگ   یغرب  ضلع  یخشت  يوارهاید
موازات  که به  ياگونهبه ؛ستشده ا یبخشمالط گل استحکام

  شده سنگ بنا  الشه  از  گرید  يواریدر مجاورت آن د  و   واریهر د
غرباست جانب  ارتفاع    یخشت  ییسکو  ، يمرکز  اتاق  ی .  به 
ددارد  وجود  متریسانت  50  یبیتقر از    ي هایژگیو   گری. 

شمال   گوشۀ  در  یانبارک  وجود  ،يمرکز  اتاق   يفضا  يساختار
(  یغرب   يهاسنگ  قراردادن  با   انبارك  ن یا).  10  شکلاست 

به االشه  ابعاد    يو عمود  ستادهیصورت  در کنار هم    1×1با 
 ششم   ةهزارسنت ساخت انبارك در    ۀنیشیاند. پ شده  دهیچ
و  شده    گزارش  روزیفیحاج  از..م  ق  گودین  در  اما  است، 

ة  وارید  یو غرب   یشرق  ، یشمال  ضلعگابی دیده نشده است.  سه 
جنوبی آن    ضلع  و داده شده    هیتک  ی خشت  دیوارهايانبارك به  

گل،اغه یتۀ  لیوسبه مالط  از  است. بخشاستحکام  ي  شده    ی 
با مالط  هاوارهید انبارك و کف آن  شده    اندودگچي داخلی 

ي معماري و ساختاري اتاق مرکزي،  هایژگیودیگر    از  است.

به پایین است؛  مجاور  ساختارهاي  به  آن  کف  سطح  بودن 
دیگ ارتفاع  عبارت  در  مرکزي  اتاق  فضاي  از  ترنییپار،  ي 

است گرفته  قرار  مجاور  اتاق    نیهمچن  .)7(شکل    فضاهاي 
در ارتفاع    نکهیامرکزي در ورودي ندارد. احتماالً با توجه به  

راه ترنییپا گرفته،  قرار  خود  مجاور  ساختارهاي  از  ي 
  گرفته یمدسترسی و رفت و آمد به داخل فضا از باال صورت 

کشفهامشخصهدیگر    از  است. معماري  نحوة  ي  شده، 
یک رج دیوار،   در  .استدر کنار یکدیگر    هاخشت قرارگرفتن  

؛  اند شدهي چیده  افاصلهدر کنار هم و بدون هیچ    هاخشت 
به هم چسبیده و تفکیک آنها    هاخشت   مروربه  کهياگونه به

از یکدیگر مشکل است؛ به همین دلیل تعیین دقیق ابعاد آنها  
اندکی مشکل است. پس از قراردادن هر رج دیوار، سطح هر  

بعدي قرار    رج  رج با مالط گل پوشانده شده و روي مالط، 
دیوارها نیز با پوشش    سطح  ي دیگر،از سو  داده شده است.

پو ابعاد  گلی  نیز  دیوارها  برش  در  و  شده    ها خشتشانده 
نظر    صیتشخقابلچندان   به  اما    ها خشت  رسد یمنیست، 

  35×30×10  و   35×35×10حدود  متوسط از ابعادي    طوربه
ي این سبک  هامشخصه دیگر   از برخوردار هستند. متریسانت

کرد؛    توانیممعماري   اشاره  دیوار  هر  مجزابودن  به 
دیوارها قفل و بست وجود    هاکنجو    ها گوشهکه در  ياگونه به

ندارد. هر دیوار خشتی مستقل از دیگري بنا شده و تنها در  
. این امر از استحکام و ایستایی دیوارها  اندگرفتهکنار هم قرار  
 کاسته است.

  گرفتهرار  فضاهاي مجاور اتاق مرکزي در سطحی باالتر ق
این بخش از ساختار معماري در شیب    نکه یاتوجه به    با   است.

از تپه،  شمالی تپه قرار گرفته، جهت مسطح  کردن این بخش 
ي خشتی در چند رج و جانب  ا مصطبه کمک  به جانب شرقی اتاق  
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حجم   با  آن  است. ا نه ی چ غربی  شده  تسطیح  رس  خاك  و    ي 
نشان   درمجموع  محوطه  شمالی  ضلع  کاوش  دهد  می   شواهد 

ي است که  ا گوشه راست ي کوچک و  ها اتاق بافت معماري شامل  
ساخت    در   . گردد ی بازم به سمت جنوب غربی    عمدتاً   آنها ورودي  

ي  ها خشت ي باالتر از  ها رج بناها از الشۀ سنگ با مالط گل و در  
نکردن از دیوارهاي  توجه به استفاده   . با قالبی استفاده شده است 

ی تفکیک واحدهاي  نوع  صل به هم، مشترك میان واحدهاي مت 
استفاده  و  با  ساختمانی  دیوارها  بست  و  قفل  از  نکردن 

همۀ  ا غه ی ت ي  ها وارك ی د  در  وضعیت  این  که  شده  مشاهده  ي 
است.   ها دوره  د   مشهود  دوره    گر ی از  این  معماري  اختصاصات 

انبارك  کف   شده ساخته هاي  فراوانی  این    در  است.  منازل 
در کف ساخته    مترمربع ها بیشتر در ابعاد کمتر از یک  انبارك 

ي تخت  ها سنگ الشه دیوارهاي اصلی آنها از    که ی درحال   ؛ اند شده 
ي متوالی  اندودها یی از اندود گلی و سپس  ها نشانه است؛ بنابراین  

فضاها  شود ی م دیده    آنها ي  رو گچی   بیشتر  در  همچنین   .
بزر ها خمره  ذخیرة  در  ي  دیوارها  کنج  در  که  ساخته شده  گ 
و کمر آنها    ها لبه دور    عمدتًاقرار گرفته و    از کف،  تر ن یی پا سطح  

  توجه جالب اند. نکتۀ  ي کرده بند استحکام را با اندود گچی ضخیم  
در زیستگاه قشالق این است که دیوارهاي خشتی اتاق مرکزي  
ردیف   یک  منظم،  ساختاري  با  و  هستند  پشتیبان  داراي 

ي کوچک با مالط گل رس، جانب  ها سنگ الشه و    ها سنگ ته تخ 
). در  8شکل  اند ( دربرگرفته غربی دیوار خشتی اتاق مرکزي را  

بخش   حاضر،  رج   مانده ي برجا حال  شش  پشتیبان،  دیوار   از 
حدود    سنگ تخته    آن  ارتفاع  که  این  است متر    0/ 70دارد   .

رب  منظور پشتیبان در سراسر پشت دیوار خشتی غ ساختار به 
 ).  9(شکل    اتاق مرکزي ایجاد شده است 

  در  : مس و سنگ جدید) (   Iقشالق مرحلۀ    ضلع غربی 
فضا،  بیرونی   این  به   دیوارهاي  مسکونی    متر،   1عرض    واحد 

ابعاد سانتی   37  عرض   به   داخلی   ي وارها ی د  و  ها  خشت   متر 
  آذوقه   انبار   در مقابل آن فضاي .  هستند   متر سانتی   10× 37× 37
آمد.    دست به   غربی - شرقی   طولی   جهت   با   متر   2× 3  ابعاد   در 

داراي  از دیوارهاي آن  از هستند   گچ   اندود   بخشی  واحد    .  این 
مسکونی،  اتاق  شامل  متفاوت  فضاي  سه  حداقل    ساختمانی 

فضاي    دور ی کر  بیرونی    آشپزخانه و  حصار  یک  از  بخشی  و 
  یک   به   متصل   شمالی   سمت   در ها  اتاق   ). 11شکل  (   یی شد شناسا 
 قرار دارد.   ي ا آشپزخانه   نتهاي آن فضاي در ا   هستند که   راهرو 

ي  فضا   و   IIIی ضلع غربی مرحلۀ  شناس باستان ي  ها کاوش در  
  شود ی م ي یک تنور دیده  ا ی بقا   دو واحد معماري،   حدفاصل باز  

شک مکانی  که در کنار آن یک انبارك گلی ساخته شده و بی 
شود، اما فضاي پیرامون این  براي پخت و پز روزانه محسوب می 

  نی ا   ). 5شکل  است ( تنور با خاك نرم کوبیده و تسطیح شده  
دهند با توجه به محدودبودن  ی نشان می خوب به مواد فرهنگی  

این فضاها  فضاهاي مسقف، حداقل در بخشی از فصل گرم از  
روزمره استفاده شده که در نوع خود نوآوري    و امور براي نشیمن  

خصیصه  می و  محسوب  بومی  در  سنت   شود. اي  بعدها  که  ی 
و همین    ابد ی ی م ایوان ظهور    صورت به معماري روستایی و بومی  

ی انطباق اولیۀ معماري با  نوع به پدیده    ن ی ا   کند. نقش را ایفا می 
شرایط اقلیمی است. 

 

 
 نگارنده : منبع  قشالق یشمال ضلع يمرکز اتاق. 6 شکل
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 ) نگارنده : منبع( پس از کاوش ياتاق مرکز ی. ساختار کل7 شکل

 

 
  یساختار سنگ دمانیچ ی. جانب غرب8 شکل

 

 
 )نگارنده منبع: (  يمرکز تاقا یدر جانب غرب  یخشت وارید بانی. پشت 9 شکل
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 ) شمال از دی(د کاوش از پس کف، در گچ اندود و انبارك ساختار. 10 شکل

 ) Motarjem,sharifi,2014:55(:منبع

 

 
 قشالق  یغرب ضلع يراهروها و اتاق فضاها،. 11 شکل

 : نگارندهمنبع 
 

 پیسا تپه
در   ق.م.  سوم  هزارة  مرکزي، هادرهدر  زاگرس  شرق  ي 

نهاوند و  کنگاور  ي همدان، هادشتمانند   ی،  به    باره کمالیر 
به هزارة سوم ق.م. ظهور  هاستگاهیز که    کنند یمي مربوط 

بومی  ازسرزمین   نینشکوچ  مهاجران  نفوذ  پدیده   این هاي 
به سمت نشان    قفقاز  را  مرکزي  داراي  دهدیم زاگرس   که 

 ,Batiuk and Rothman, 2007( بودند    قفقازي  ماورا  فرهنگ

P. 16(.   از تپه  منشأ یانیق گزارش این فرهنگ نخستین بار 
در )Burny, 1961, 1964(است  شده   فرهنگ  این  وجود   .

را   زاگرس  ماوراي    توانیمشرق  از  فرهنگی  انتقال  موج  به 
اولین مرحله   Burnyقفقاز به زاگرس مرکزي منتسب کرد.  

معماري گرد   یانیق در شمال غرب بااز این فرهنگ را در تپه
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تو به  معرفی  موسوم  به    ،کندیم لوس  بعد،  مرحلۀ  در  اما 
و این سنت تا اواخر این   ابد ییمگوشه تغییر  معماري راست 
یی  هابخشگودین  تاکنون تنها در تپه  .ماندیمفرهنگ پابرجا  

از معماري مربوط به این فرهنگ در مقیاس محدود کاوش  
نوع  از  آغازین  از همان مرحلۀ  نظر کاوشگر  به  بنا  شده که 

راست  است؛معماري  ا  گوشه  را    رونیاز  با    سهیمقا قابلآن 
یانیق در  فرهنگ  این  دوم   ,Young(  داند یمتپه  مرحلۀ 

1969; Motarjem, 2010, P. 62 .(  
انجامشناسباستاني  هاکاوشدر   پیسا،  ی  در  شده 

معماري   (شکل    دستهبساختارهاي  ي  هاهیال  در  ).12آمد 
با  II-Vزیرین پیسا   از یک  منظم معماري    کامالً فت  بخشی 

) ق.م  سوم  هزارة  به  شد.IIIگودین  متعلق  این   تاکنون  ) 
نخستین بافت منظم معماري از یک زیستگاه متعلق به هزارة  

است ي گودین  هااز کاوش  پس  سوم ق.م. در زاگرس مرکزي،
)Motarjem, 2010, P. 67(از   ؛ تنها بخشی  زیرا در گودین 

فاز   به  مربوط  معماري  شدیک  کاوش   ,Young(   فوقانی 

1969, P. 77(بافت مراحل    .  به  متعلق  پیسا    4-5معماري 
که از سمت شمال شرقی به   ست یک راهرو   شامل  درمجموع

است. یافته  امتداد  غربی  حدود    عرض  جنوب   180راهرو 
یی قرار  ها اتاق است که در دو طرف آن دو ردیف    متر ی سانت 

منتهی   راهرو  به  آنها  ورودي  که   راهروطول    . شودی نم دارد 
ی گاه دان یم به یک فضاي باز    تی درنها متر است که    7اصلی  

براي    شودی ممنتهی   اصلی دسترسی  راه  ي شمالی ها اتاق و 

ي ا رودخانه ي ها سنگ قلوه بستر اصلی این راهرو با    تمام  است. 
 ).14شکل  بود ( منظم سنگفرش شده    صورت به 

شمارة     جنوبی  از   نی ا   :3و    2فضاهاي  فضا  دو 
و   متر ی سانت   40× 20× 80ة  انداز به   ي قالبی استانداردها خشت 

ارتفاع   است.   2به  بقایاي   در  متر ساخته شده  فضا  این  کف 
 هاخشت   فرش استفاده شده است. در هر رج،  عنوان به حصیر  

عرضی در دیوار کار   صورت به طولی و در رج بعدي  صورت  به را  
ي تخت رسوبی ها سنگ ز نوعی  ي اولیه ا ها رج . براي  اندگذاشته 

که   است  استفاده شده  رج   گاه چ ی هشیستی  یک  از  بیش  به 
 نرسیده و بالفاصله دیوار با خشت ساخته شده است.

 هزارة سوم ق.م   IIIمعماري مرحلۀ  
این معماري داراي دیوارهاي قطور و استانداردهاي ثابت 

ابعاد، لحاظ  در   اندازه  از  تاکنون  که  دیوارهاست  ضخامت  و 
 در). 13شکل  (ي دیگر مشاهده نشده است ها بخش از    کدام چ ی ه 

ضخامت    کامًالفضاي   به  اصلی  دیوارهاي  با   90متقارن 
 جنوب غربی نمایان است.-در جهت شمال شرقی  متر ی سانت 

واحد غربی درون یکی از فضاهاي راهرو، نوعی سکو براي   در 
 توجه به ابعاد این فضا،  با   شده است. استراحت و نشیمن تعبیه  

بناي    نشان  مانند  ویژه  کارکرد   -عبادي  مرکز   ، المنفعه عام از 
که   دارد  سیاسی  حتی  یا  رشد ا نشانه   تواندی م مذهبی  از  ي 

 اندازه  ي اجتماعی هزارة سوم در غرب ایران باشد. ها ی دگی چ ی پ 
با دیوارها موجب   ها خشت بزرگ   آنها در مقایسه  و ضخامت 
. )Motarjem, 2010, P. 72(   ندی بب ماري کمتر آسیب  شده مع 

 

 
   1 مرحلۀ ي. معمار12 شکل
 Motarjem, 2010: منبع
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   2 مرحلۀ ي. معمار13 شکل
 Motarjem, 2010: منبع

 

 
 سا یپ يمعمار يفضاها پالن. 14 شکل

 Motarjem, 2010: منبع

 
 خ یتار از ش یپ يهامحوطه یقیتطب ساتی. مقا2جدول 

  نام 
 محوطه 

 ی قیتطب مطالعات و مطلق  یقطع يگذارخی تار ی فرهنگ مواد انبارك  مصالح  ابعاد ی ساختمان   واحد

 2×5 ي مرکز اتاق ن یگود
  سنگ،
 آجر

  مین  انبارك 
 ي ارهیدا

  ي هاشاخ
 گوزن 

 ق.م  4200-3850
 ,Hamlinدالما ( تپه

1975 ( 
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  نام 
 محوطه 

 ی قیتطب مطالعات و مطلق  یقطع يگذارخی تار ی فرهنگ مواد انبارك  مصالح  ابعاد ی ساختمان   واحد

 قشالق

:  یغرب  ضلع
کوچک،   يهااتاق
  ،يمرکز اطیح

  يفضاها
  ،ياآشپزخانه

استفاده از   ،راهرو
سکو. ضلع  

: اتاق  یشمال
ي  مرکز

)Sharifi and 
Motarjem, 

2018 ( 

12 
مترمر

 بع 

 
  يهاسنگ
  ي االشه

  ،خشت
  و نهیچ

 گچ 

  با انبارك 
 گچ  مالط

  ی وان یح  شاخ
  ي(بنا
 ) ؟یمذهب

 .م ق 5500-3600

 Voigt( روز یفیحاج
Mary, 1983; 
Dyson, 1967 ( 

استفاده از   ۀنیشیپ
چتل   ۀ سکو به محوط

ششم    ةاز هزار  وكیهو
است   .ق.م

)Mellaart, 1967, 
P. 83 ،(معبد  

منقوش زاغه  
)Majidzadeh, 

   آبادیخیش ،)1981
)Matthews et al, 

2013, Fig 4.29, 
p:45( 

 

 سایپ
 

  المنفعهعام يبنا
 قطور   يوارهایبا د 

400  
مترمر

 بع 

  و نهیچ
 خشت 

 

  فاز  شش
 ، يمعمار

  و گندم  ي ایبقا 
 جو

 
استفاده   وسکو  يدارا

در   یقالب  يهااز خشت
 8× 40×40ابعاد 

 

 نگارنده : منبع
 

 بحث 

با آغاز هزارة پنجم ق.م. تحوالت مهمی در ساختارهاي  
اقتصادي و اجتماعی شکل گرفت که نتیجۀ آن پیشرفت در 

ی است  طیمحست یزي معماري و تطابق با شرایط  هاک یتکن
است.   بوده  ساکنان  نیازهاي  پاسخگوي  و  ریگشکلکه  ي 

در   ق.م.  پنجم  معماري هزارة  و  هامحوطه تکامل  ي قشالق 
  گودین و در هزارة سوم ق.م. در پیسا شناسایی شده است. 

استقراري روستاي قشالق چهار مرحله معماري   Vطبقۀ    در
هزارة پنجم کشف شد که مصالح معماري مورد استفادة آن 

شواهد   است.  بوده  خشت  و  روستاي  شناسباستانسنگ  ی 
کالبدي  شالق نشان میکهن ق از لحاظ  بافت معماري  دهد 
به حیاط مرکزي  هااتاق شامل   ي کوچک متمرکز و مشرف 

ی به  توجه  با  که  منقول  هاافتههستند  کارکرد    توانیم ي 
نظر  اآشپزخانه  در  آنها  براي  را  نشیمن  و  انباري  گرفت  ي، 

)Sharifi and Motarjem, 2018B, P. 37(.  ي  هايورود
به جاصلی  (سمت  غربی  باز  ریگآفتابنوب    در   .شوند یم) 

روستاي قشالق کنار دیوارهاي داخلی برخی فضاها که از آنها  
یاد  هااتاق به   نشیمن  در  شودیمي  به  هابخش،  متصل  یی 

دیوار اصلی سکوهایی از گل و خشت ساخته شده که براي 

می استفاده  اتاق  شدهنشیمن  کف  از  این سکوها  ارتفاع  اند. 
  متر سانتی  50-60متر و عرض آنها هم بین  تیسان  50حدود  

بهبود   را  فضاها  از  استفاده  قابلیت  سکوها  این  وجود  است. 
است. درون  سابق  بخشیده  نشیمن  سکوهاي  از  استفاده  ۀ 

ي مسکونی از هزارة ششم ق.م. گزارش شده است و  هابافت
پیشینۀ نوع این سکوها به هزارة   د یشا   پدیدة جدیدي نیست.

محوطۀ چاتال هویوك در آسیاي صغیر بازگردد  ششم ق.م. به  
زیر آنها بقایاي اجساد نیز    در  که افزون بر استفادة روزمره، 

در)Mellaart, 1967, P. 83(   اندشدهدفن   ی  شناسباستان  . 
ي آیینی  هابافتایران نیز موارد مشابه از چنین سکوهایی در  

است  شده  گزارش  زاغه  منقوش  معبد  مانند  مذهبی 
)Majidzadeh, 1981( . 

به مصالح  استفادة  دربارة  به  باید  معماري  در  کاررفته 
کرد. اشاره  گچ  از  گچ    در  فراوان  استفاده    وفوربهقشالق 

  صورت بههاي استفاده از گچ یا  نشانه  نیترکهن  شده است.می
ساختم آمود  براي  آهک  با  ساخت  مخلوط  همچنین  و  ان 

 12000ي آیینی از حدود اواخر  هااسکلتمهرها و بازسازي  
  8500-  10300(ق.م. در فرهنگ کبارا و در فرهنگ ناتوفیان  

شده است، اما از دورة نوسنگی پیش از سفال   ) گزارشق.م
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مناطق    جیتدربه بیشتر  نزددر  است  کیخاور  شده    رایج 
)David Kingery, Vandiver and Prickett, 1988(. 

ق.م.   ساکنان پنجم  هزارة  در  در    واحد   قشالق  میوسن  گچ 
آن  از  و  کرده  را شناسایی  الماس  دامنۀ جنوبی کوه چنگ 

در   صورت به گچ میوسن    واحد  اند.کردهاستفاده می محدود 
دارد.  هابخش میوست وجود  هاي  مارن  میان  در  ي شمالی 

الماس با رنگ سفید    این واحد گچی در جنوب کوه چنگ 
متر   هفت  برابر   ,Fonodi and Sayareh( دارد  ضخامتی 

2004, P. 5(  بحث انطباق معماري با شرایط اقلیمی در هزارة .
 شناسانباستاننیز توسط برخی    ترشیپ ششم و پنجم ق.م.  

 . )Voigt Mary, 1983(است گزارش شده 
و   گودین  در  را  ایران  غرب  معماري  تکامل  روند  ادامۀ 

پیسا (عصر    در  کنیم.پیسا مشاهده می هزارة سوم ق.م. در 
کشف معماري  نوع  بر  مفرغ)  بالغ  شامل    400شده  متر 

هاي قالبی  فضاهاي چهارگوشی است که با استفاده از خشت 
از نظر کارکرد    نوع  ساخته شده است. فرم معماري  پالن و 

، بافت معماري از نوع معماري روستایی که در  دهد یمنشان 
ي بزرگ بخشی از بافت  هاخمرهو  سکو این میان صندوقچه،

ي متعدد  هاهیالبرخی موارد وجود    در  ثابت معماري هستند.
بیرونی    ها اتاق اندود گلی روي کف   بدنۀ  ی  خوببه  ها اجاق و 

از   دارد    زمانمدتحکایت  مکان  این  در  زیست  طوالنی 
)Motarjem, 2010, P. 74(.  ي  هادادهمطالعۀ    درمجموع

ی قدیم و میانه در این  ن ی روستانش ی از دورة  شناس باستان نویافته  
ق.م. ارتباط نزدیکی    5500، از حدود  دهد ی م نشان    ها محوطه 

با   زاگرس مرکزي،  ها فرهنگ میان ساکنان  ي مجاور در شرق 
و  ها دشت مانند   کنگاور  ی   اسدآباد ي  با    سو ک از  ارتباط  و 
در حوضۀ دریاچۀ ارومیه و ساکنان فرهنگ    زمان هم ي  ها فرهنگ 

است؛   ن ی النهر ن ی ب حسونا در شمال   بوده  برقرار    از سوي دیگر 
پهنه   توان ی م   که ي طور به  را  محدوده  از  این  ي  ها فرهنگ اي 

 ی قدیم و میانه تلقی کرد. ن ی روستانش سان دوران  هم 
 

 گیري نتیجه 
گابی و  ي تپۀ سههاکاوشاز    آمدهدستبهنتایج    برحسب

زاگرس   کنگاورگودین   در  فرهنگی  تغییرات  شد،  مشخص 
این روند در    کهی  صورت  درمرکزي سریع اتفاق افتاده است؛  

فرهنگی   تغییرات  و  نبوده  شدت  این  به  پیسا  و  قشالق 
است.  جیتدربه شده  انجام  کند  نوعی    رسدیمنظر    به  و 

تغییرات   (نبود  درسریعایستایی  این  هاسنت   )  فرهنگ  ي 
هزارة   دوران  تمام  در  مشهود    پنجممناطق   .استق.م. 

ي معماري  هاافتهینوی و  شناسباستاني  هاکاوش،  درمجموع
و   پنجم  هزارة  در  معماري  جزئیات  از  ارزشمندي  اطالعات 
سوم ق.م. را ارائه کرده است. دو ویژگی مهم در قشالق دیده  

 .  شودیم
از    ن یترمهم  : يمعمار   با  طیمحستیز  انطباق .۱ انطباق 

شکل خانه  يمعمار  ي واحدها  يریگنظر    با ها  است. 
ها به  خانه  جهتاند.  ساخته شده  یخشت  میضخ  يوارهاید

منطقه از   یزمستان  ياباده   کهیدرحال  ؛طرف جنوب است
 . دنکنیم  تیتبع دی نور خورش یۀزاو از و وزند یغرب م

از  آوربوم  مصالح .۲ استفاده  مصالح    يهارگه:  در  گچ 
ها در  خمره   تیو تثب  وارهایاندود د  ، کف انبارها  ،يمعمار
الگوشودیم  دهید  يمعمار  ياجزا  همۀ   ي معمار  ي. 

منطقه بوده و    طیمتأثر از شرا  . پنجم ق.م  ةهزارمردمان  
است.    ستمیس  نیا  یاصل  يهایژگیاز و  ی کیاستفاده از گچ  

  ة هزار  يمعمار  يهااز بافت  کدامچیدر ه  نکهیا  مهم  ۀنکت
شرق   ياستثنابه  ينقاط زاگرس مرکز  . ششم و پنجم ق.م

عنوان مصالح  دال بر استفاده از گچ به  يانشانه  چیهآن  
موضوع مرتبط با بافت    ن یا.  گزارش نشده است  یساختمان

ته  یشناسنیزم که  بوده  چن  یمنطقه   يکانسار  نیاز 
بنابراین  است   مصالح   به  هیاول  يمعمار  کامل   ی وابستگ؛ 

بهره  ،دهدیم  نشان  را  دردسترس در   يریگاما  گچ  از 
 .است  شده  گرفته  کاره  وفور بقشالق به  يمعمار  يهاسازه
ي  ها واره ی د ي از گچ براي اندودکردن و عایق کف و  ر ی گ بهره 

یافته ها انبارك  در  ي  معماري، ها ه ی ال شده    ن ی تر مهم   از   ي 
  صورت دیگر   و موارد استفاده از این مادة طبیعی است.   ها ي کاربر 

  یۀ هاست (ال کف اتاق   هاي از گچ براي اندود مداوم انبارك   استفاده 
IV    کارگاهA .(    از بردار بهره   نظر از   از   یکی   قشالق   گچ،   ي 

استفاده از  .  است   هزارة پنجم ق.م.  در فرد منحصربه   ي ها محوطه 
  منطقه است.   ست ی ز ط ی مح   با   ها انطباق گچ در این جامعه یکی از  

دیده    ن ی همچن  معماري  ساختارهاي  روي  گچ  از  نازکی  الیۀ 
در    در   . شود ی م  دیوارها  بست    ها کنج اتصال  و  قفل  روش  از 

ي از  ا نشانه   گونه چ ی ه مانده از بناها  استفاده شده و در ارتفاع باقی 
 . شود ی نم دیده    ها کنج ترك ناشی از تفاوت بار وارده در  

انطباق   با جهت آفتاب باید اذعان کرد    هايوروددربارة 
شده هیچ ورودي به سمت شمال  در بافت کاوش  باًیتقرکه  

نداشت. جغرافیایی    علت   وجود  انطباق  در  باید  را  امر  این 
فصل   در  که  جست  منطقه  اقلیم  با  مسکونی  واحدهاي 

ویژه در این منطقۀ مرتفع سرد و استپی، بیشتر زمستان و به
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به سیاه  باده  از جبهۀ شمال    6اي موسوم  با سرماي شدید 
تا حدود زیادي از ورود مستقیم این    لهیوسنیبدو    وزند یم

درون   به  سرد  بیشتر شودیمجلوگیري    هااتاق بادهاي  اما   ،
در ضلع جنوب و جنوب غربی قرار داشتند که این    هايورود

توجه امر افزون بر نفوذ مستقیم این بادها در فصل سرما با  
ي از  مندبهرهبه زاویۀ تابش آفتاب در بیشتر ایام سال امکان  

بخشی از امور روزمره در فضاي    و گذراندنانرژي خورشیدي  
نسبی هنوز در   صورتبهالگو    نیا  کرده است.  ریپذامکانباز را  

بومی تنها  -سیستم معماري  و  است  پایدار  منطقه  روستایی 
حرارتی  وسایل  و  مصالح  آنها  در  که  معماري جدید  دربارة 

 شود.گرفته می دهیناد مدرن کاربرد دارد، 
گوشه با  در محوطۀ پیسا وجود دیوارهاي منظم راست 

در    90زاویۀ   تزئینی، ها ش ی ن   وجود   ، ها کنج درجه    ي 
  ي بزرگ، ها خشت از   استفاده  من کنار دیوار، ي نشی سکوها 
اندود    وسعت  از  استفاده  یا آهک)،   درنگ ی سف فضا و    (گچ 

از    در  را  ما  شناخت  معماري  ها ی ژگ ی و فضاها  بافت  ي 
روشن   ق.م.  سوم  هزارة  ي  ها پالن   . کند ی م ناشناختۀ 

یی با ابعاد  ها خشت از    استفاده   از گچ،   استفاده   گوشه، راست 
ت برگرفته از وضعیت معماري و  مشابه قشالق، ممکن اس 

  در   فرم معماري هزارة پنجم در هزارة سوم باشد.   رات ی تأث 
مرکزي   زاگرس  شرق  گفت  باید  طول  پایان  تمامی  در 

نقش    دوران  و  جایگاه  توانسته  ق.م.  سوم  و  پنجم  هزارة 
ارتباطی خود را با توجه به موقعیت جغرافیایی طبیعی و  

 فرهنگی ایفا کند. 
 

 ي سپاسگزار 
یاري   پژوهش  این  انجام  در  را  ما  که  کسانی  ازتمامی 

 سپاسگزاریم.  نمودند،
 

 منابع مالی 
 منابع مالی این مطالعه توسط نویسندگان تهیه شده است. 

 

 ارض منافع تع 

 . تعارضی در منافع وجود ندارد گونهچیهبین نویسندگان 
 

 نوشت پی 
1. Levis Levine and Cuyler.t. Young 

 

در  2 دوره  شناسباستان.  چند  به  تاریخ  از  پیش  ایران،  ی 
آوري ایران در دوران جمع(  یسنگنهیپار. از جمله  شودیمتقسیم  

استقرار در روستاها)،  ایران در دوران تولید غذا و  (  ینوسنگ ،)غذا
و آهن. هر    دم شهرنشینی)(ایران در سپیده  مفرغ  مس و سنگ،

از   سنتهادورهکدام  داراي  مختلف  مناطق  در  فوق  هاي  ي 
و   بوده  متفاوتی  در  ها دورهفرهنگی  را  به    برگرفتهي طوالنی  و 

  اما   )،1378ملک شهمیرزادي،  شوند (یمچند زیر گروه تقسیم  
Hole  ،ي جدیدي ارائه کرده و معتقد است استفاده از بندمیتقس
گاه  هاواژه این   آشفتگی  است؛ موجب  فرهنگی  توسعۀ  و  نگاري 

ی را به چهار نیروستانشبنابراین او شیوة جدیدي برگزیده و دورة  
  ي روستانشینی آغازین، هادورهجمله  از دوره تقسیم کرده است.

وانیم  ،م یقد مس  دورة  میان  این  در  و  جدید.  و  سنگ    ی 
 . ردیگیم(کالکولیتیک) جزو دورة روستانشینی جدید قرار 

  بود،   آمده  به وجود  نوسنگی  دوران  در  که  تحوالتی  دلیلبه.  3
درشودیم   یاد  نوسنگی  انقالب  به  آن  از  تحوالت   دوره،  این  . 

  اینها  تمام  که  آمد  پدید   معیشتی  اقتصاد  در  جمله  از  عظیمی
تا   سبب   و  تولید  سوي  ب  را  يترعیسر  يهاگام  انسان  شد 

  .نامندیم  نوسنگی  انقالب  را  آناصطالحاً    که  بردارد  یکجانشینی
  دائم   تردد   و  روي  کوچ  تدریجی  ترك   با  انسان  دوره،   همین  آغازاز  

 را   نخستین  روستاهاي  محل  یک   در  استقرار  و  غذا  نیتأم  براي
 نگهداري ). همچنین براي129، ص. 1382ملک، (  کرد  سیتأس

  و ها  چاله   بیشتر  سفال  از  پیش  نوسنگی  دورة  در  محصوالت
  شمال  در   هاستگاهیز  ةعمد   .شودیم  ایجاد   ذخیره  سیلوهاي

  گرد و زیرزمینی يهاچاله  صورتبه  زاگرس ولوانت  النهرین،بین
  بعدي  يهادوره  در   تدریجبه  و  آسیاب ساخته شده   و  ابوحریره  مثل

گوشه راست   پالن  به  الحاقی  فضاهاي  اجتماعی  سازمان  رشد  با  و
 .گردندیم  تبدیل
  گروهی  از سوي  1380  دهۀ  در  این واژه  بار  نخستین  . براي4

  شد  گرفته  کار  به  لوانت  منطقۀ  نگاريگاه  دربارة  شناسانباستان  از
 عنوان   تحت   که  مفرغ  دوران  از  که آنچه  بود   بر این   آن  اساس   و

 فرم   نظر  از  ومتفاوت   Early Bronze Age(EBA(  میقد  برنز  عصر
 و سنگ  مس  دوره  نام  به  بود،  بعدي   ي هادوره  با  را  هانه یسفال

 از   استفاده  تداوم  هنوز  دوره  این  تمامدر    .)Bar, 2014(   نامیدند
 حاصل   گداخت  طریق  از  که  مسی   فلز  با  همراه  سنگی  ابزارهاي

 فناوري   انتقال  از  يامرحله  به  دوره   این  .بود  استفاده  مورد  شد یم
  و  تجاري  مبادالت  افزایش  آن  پی  در  که  دارد  اشاره  فلز  به  سنگ

  و  مس  ةدور  نشانۀ  بیشتر  .است  آمده  پدید  فرهنگی  تغییرات
  ظروف  مانند  ساختخوش   منقوش  هايسفال  شدنسنگ، نمایان

  سفال  دوره  این  ترین روستاهايقدیمیدر    .است  عبید  و  حلف
  هايسفال  نیز  روستانشینی  دورة  پایان  در  و  شده   پدیدار  نخودي
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  است،   دوران  این  مشخصۀ  که  انبوه  تولید  با  اوروك  نوع  از  ساده
م الگوهاياز    .ابد ییرواج  و   نسبی  افزایش  استقراري  نظر 

 و   مس  دوران  استقرارهاي  وها  محوطه   در  را  خاصی  پراکندگی
  و  طبیعیمؤثر    عوامل  از  ناشی  عمدتاً  که  هستیم  شاهد  سنگ

  است.  محیطیزیست   شرایط  مجموعه  با   ساکنان  معیشتی  انطباق 
  اقتصادي   -اجتماعی  تغییرات  از  فراوانی  يهانشانه  دوره،   این  در
  و  تنوع   موجب  محیطیزیست   شرایط  با   فرهنگی   يهاانطباق   و

  که  است  شده   فرهنگی   خاص  عوامل  برخی  در  یی هاتفاوت
است.    شده  روشن  قشالق و پیساتپه  ي هاکاوش  در  آن  از  مصادیقی

پس از این دوره آغاز شهرنشینی و تحوالت عظیم اجتماعی رخ  
  خاورمیانه  م..ق   چهارم و سوم  هزارة  شناسیباستان  . دردهدیم

  رخدادها   این  که  هستیم  بشر  زندگی   در  نوینی  رخدادهاي  شاهد
  زد.   رقم   را  اجتماعی  و   فرهنگی  تغییرات  از  بسیاري  بعدي  مسیر
  اجتماعات  گرایش  از  ییهانشانه  تغییرات  این  نیتریاساس  از  یکی

بر    مبتنی  زندگی   سمتبه  یآناتول  سوریه،  مانند ایران،  مناطقی   و
  بود  اقتصادي  اجتماعی  هايپیچیدگی  براساس  ینیشهرنش

)Englund, 2006, P. 1(.  
است، توسط    Plano Convex brick  . این واژه که معادل5

ي  ااشارهت. درواقع  شناس ایرانی پیشنهاد شده اسعبدي باستان
ساز غیرقالبی است که چانۀ گل با دست فرم  نوعی خشت دستبه

درحالیشودیم داده   گرده؛  حالت  آن  فوقانی  سطح  و  که  ماهی 
موقع   که  آن  زیرین  سطح  لکن  است،  روي  دهشکلمنحنی  ی 

 .استتخت  کامالًزمین قرار داشته 
فضاي    .6 ایجاد  براي  بشر  تالش  اولین  معماري  تاریخ  در 

در مناطقی    )Epi palaeolithic(  سنگیسکونت از دوره فراپارینه
) خصیب  هالل  شمال  محوطه   )Fertile crescentاز  در    ییهاو 

پالگارا است  کریم  ،مانند  شده  گزارش  مؤلفات  شهیر 
)Braidwood, Howe and Reed, 1961(    حالت عمدتاً  که 

سپس    . اند هاي نیمه زیر زمین با ورودي به بیرون ساخته شده ال گود 
مغزلیه  تل دره و  مانند نمرك و قرمزي   ، نوسنگی کهن   ي ها در محوطه 

صورت فضاهایی  تدریج معماري از حالت نیمه زیر زمین خارج و به به 
یافتند  تغییر  پالن گرد  با همان  توالی    . تمامًا ساخته شده  این  در 

گوشه به  به   ها تدریج  منحنی  حالت  راست از  تغییر  صورت  گوشه 
هاي معماري کهن میزان انحنا و  بافت   ۀ در مطالع   رو ن ی از ا   ؛ یافتند 
عنوان یک عنصر اصلی مورد توجه و  گوشه بودن دیوارها به   راست 

باستان أ ت  است  کید  این خصوص  شناسان  در  بیشتر  مطالعۀ  (براي 
 ). Kozlowski, 1990; Watkins, 1995; Bader, 1993 ن.ك: 
. باد سیاه؛ عنوانی است که اهالی به بادهاي سرد و خشک  7

شمالی که در فصل زمستان از ضلع شمال غربی به سمت جنوب 
 .شودیم  اطالق  و سرماي آن بسیار سخت است، وزندیمشرقی 
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