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 چگونگی پیدایش بافت های معماری دوره نوسنگی در ایران

 

 دکتر ویدا گودرزی

 ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایذهعضو هیأت علمی گروه باستان شناسی 

 

 

 چکیده :

در این مقاله سعی بر اینست که به بررسی آثار دست ساخته انسان عصر نوسنگی که نوعی معماری تلقی می گردد، 

 روش ها  و تکنیک های بکار رفته در این ساخت و سازها بررسی گردد.پرداخته شود و 

انسان برای اولین بار  ق.م در ایران ادامه داشت, 4000 ق.م آغاز و حدوداً تا 000/10در عصر نوسنگی که از حدود 

و شروع به  ها سرازیر شدساخت وساز را تجربه کرد. او پناهگاههای طبیعی خود )غارها( را ترک نموده و به دشت

احی مختلفی از ایران در مناطق جنوبغرب، جنوبشرق، واحداث سرپناه برای خود نمود، که برخی از این آثار را در ن

 جنوب، شمالغرب، غرب و مرکز ایران مشاهده می کنیم.

اق شروع ایجاد اج رویهم قرار گرفتن چند تکه سنگ باهای معماری انسان عصر نوسنگی از بطورکلی اولین دست سازه

لین سرپناههای ساخته شده توسط او از مصالحی چون سنگ، چوب و مشتقات گل )چینه، خشت، آجر( وشده است و ا

 باشد.ای، سیگاری و کوژسو میمشتهاست. خشت مورد استفاده از انواع مختلفی چون: خشتهای 

نظر گرفت، اول اینکه بدلیل عدم اطالع توان برای آن در فضاهای معماری ایندوره نسبتاً کوچک هستند که دو علت می

های سقف زنی، امکان زدن سقف برروی فضاهای بزرگ وجود نداشته است. دومین علت نیز به نوع تفکر بشر از تکنیک

 گردد که در واقع او تنها برای فرار از مشکالت طبیعی اقدام به احداث سرپناه نموده است.آن دوره برمی

ار معماری نوسنگی بودند دارای پالن راست گوشه یا چهارگوش هستند بجز چندین مورد اکثر مناطقی که دارای آث

 استثناء 

های بعد این همچنین در مورد تکنیک قفل و بست دیوارها، در اوایل این عصر اطالعی وجود نداشته است ولی در هزاره

تی، عوامل شیی، بومی، اقتصاد معیستگیری فضاهای مسکونی شرایط زگردد در نهایت در شکلتکنیک متداول می

 نماید.اجتماعی و فرهنگی نقش عمده ای را ایفا می

 ایران –دوره نوسنگی  –بافتهای معماری  –پیدایش  واژه های کلیدی :
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 مقدمه :

 توصیفی از معماری –بخش اول 

از آغاز زندگی، برای نگهداشتن خود ترین صنایع بشری است زیرا انسان معماری در لغت به معنای بنایی است که یکی از کهن

های معماری و کاربرد مصالح رفته روشهماز سرما، گرما، خطر حمله حیوانات حشی نیاز به پناهگاه داشته است. روی

های اولیه، چوبی و در مناطقی ساختمانی همواره با چگونگی محیط و امکانات سازندگان بوده است. در مناطق پر درخت، خانه

ها، هایی است که در طی قرن، خشتی و سنگی بوده است. ایران از سرزمینها از قدیماند، خانهکمبود چوب بوده که دچار

در  ها در فراهم بودن یا نبودن و کاربرد مصالح اثر فراوان گذاشته است.شرایط آب و هواییش تغییر نموده است واین دگرگونی

ها بتدریج رو به خشکی های انبوه بوده است ولی این جنگلپوشیده از جنگلهای باستانی مرزهایی از این سرزمین دوران

های معماری در های بعدی این سرزمین دچار کمبود چوب گردیده است و بدین ترتیب، مصالح و سبکاند و درصدهگذاشته

های ن جلوهیاری از بارزترخورد. بطورکلی هنر معمهای باستانی بچشم میایران دارای چندگونگی است که کمتر در فرهنگ

 فرهنگ هر قوم و هر دوره تاریخی و نمایشگر فضای زیست آدمی است.

هنر معماری نسبت به سایر هنرها، تنها هنری است که بیش از همه با علوم و فنون بسیار متنوع درآمیخته و در بین هنرهای 

ان اظهار داشت که معماری فعالیتی هنری،فنی و علمی برای توترین هنر دانست. بنابراین میتوان آن را کاربردیکاربردی می

های انسانی است و هر فعالیت انسانی الگوی رفتای خاص خود را دارد آفرینش فضا جهت امکان تحقیق و سهولت انجام فعالیت

 هایی کم و بیش معین نیز برای تامین نیازهای فضایی هر رفتار وجود دارد.و شکل

م یک تعریف کلی از معماری داشته باشیم باید بگوییم : معماری، هنر و فن خلق فضا برای انجام انواع در مجموع اگر بخواهی

ا، اقلیم، جغرافی پذیرد از جمله:و متعددی تاثیر میگیری هر فضای معماری از عوامل گوناگون های انسانی است و شکلفعالیت

رت فنی، الگوی خاص رفتاری، شیوه معشیت و امکانات اقتصادی، شرایط  دانش و مها,ن فضا یی امواد و مصالح ، کاربردهای اصل

 جامعه. خصوصیات اجتماعی و فرهنگ

 

 عناصر معماری متداول در عصر نوسنگی –بخش دوم 

ق.م در برخی مناطق ادامه داشت  4000ق.م شروع و حدوداً تا 000/10دانیم عصر نوسنگی در ایران از حدود همانطور که می

ای از ای، تبعیت محض از شرایط آن دوره دارد. لذا معماری نیز در هر دورهپارامترهای مختلف زندگی در هر دوره و چنانکه

کند و در عصر نوسنگی نیز شرایط خاص خود را داراست با تمام تعاریف و کاربریهای شرایط زندگی همان دوره پیروی می

 گیرد:اول در معماری آن دوره مورد بررسی قرار میمعماری در آن. از اینرو واژگان متدفضاهای مختلف 
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 اجاق:

ترین آن گودالی است درون زمین که با قراردادن دیواری از سنگ در اطراف محل یعنی محلی برای نگهداری آتش که ساده

شمال ایران نیز ترین الیه گنج دره در نیمه دوم هزاره هشتم ق.م مشاهده شده است، در آتش، اولین نمونه اجاق در قدیمی

توان توان در غار کمربند نزدیک بهشهر مشاهده کرد. در خوزستان در جعفرآباد از هزاره هشتم ق.م میهایی از آن را مینمونه

اند و اند و بصورت ثابت جاسازی شدهدار و یا بصورت مدور، دید، که از کاهگل ساخته شدههایی بشکل چهارگوش و زاویهاجاق

 م ق.م نیز در سیلک و باکون وتل نخودی نیز اجاقهایی یافت شده.در هزاره چهار

 انبار:

 شود.به محل نگهداری غالت و مایحتاج دیگر زندگی گفته می

 اندود:

کنند. از بام استفاده میتر درآورده و از آن برای هموار کردن سطوح دیوار یا کف بنا یا پشتمقداری از گل را بصورت رقیق

 کنند.ه بر پوشش بعنوان تزئین استفاده میاندود گاهی عالو

 بخاری :

دهند و سازند و دودکش آن را در میان جرز قرار میگردد و یا در گوشه اتاق میکه برای گرم کردن در دیوار اتاق تعبیه می

 سوزانند.چوب یا ذغال را در آن می

 پاشنه در:

 فرو رود.قسمتی از بن در که بر زمین یا به گوشه زیرین چهارچوب 

 پی :

ها، از زمین کنده شود و آن را با آهک، سنگ استوار کنند، بطور کلی یعنی پایه دیوار و بنا در زیر سطح آنچه در زیر ستون

 زمین.

 

 چپوله :

 های بزرگ گل. بطوریکه حاصل کار سقفی است منحنی و قوسی و نامنظم.ایجاد سقف بکمک خشت و چانه

 خشت :
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گل که آن را در قالبی بریزند و چون شکل قالب را گرفت، قالب را از آن خارج کنند و سپس آن را  زای ارهآجر خام و ناپخته. پا

 کند.در آفتاب گذارند تا خشک شود. خشت از نظر عایق حرارتی و صوتی بهتر از آجر عمل می

 خشت چینی:

 گردد:یند و به انواع زیر تقسیم میگوطرز قرار گرفتن و نحوه چیدن خشت را برای ساختن دیوار، خشت چینی، می

 راسته: خشتی که از پهلو و درازا در نما کار شده باشد. (1

 کله : خشتی که از سر یا عرض بصورت افقی یا عمودی کار شده باشد. (2

 قدنما: خشتی که از پهلو و درازا و بطور عمودی در بنا کار شده باشد. (3

دادن خشتها در سطوح مختلف بصورت برجسته و فرورفته طرحهایی خفته ورفته یا هشت وگیر: در این شیوه با قرار  (4

نماید که به هشت وگیر هم معروف است. هشت به معنای بسیار آید که ایجاد سایه روشنهایی را میبوجود می

کردند برجسته و کلمه گیر به معنی فرورفته است گاهی برای اینکه خشت با مالط درگیرشود، آنها را قفل و بست می

 کشیدند.کردند و با پنجه دست روی آن میایجاد می عنی در چهار سطح آن حفرهی

 خشت مذاب :

ای در اصل دیواری خشتی بوده ولی بر اثر در معرض باران قرار گرفتن بتدریج شکل اصلی خود را از دست داده و بصورت توده

 باشد.گردد و فاقد زباله یا اشیاء باستانی میخاک سفت تبدیل می

 دیوار تقسیم کننده:

گویند که فضای اتاق را به دو بخش تقریباً رسد را میدیواری که در فضای اتاق از محل اتصال دیوار اصلی تا وسط اتاق می

 کند.مساوی تقسیم می

 ساج :

د  شدنای بودند که بر روی سکوی کوتاهی ساخته میمحلی است برای پختن نان. ساجها دارای سطح صاف صخت و سوخته

-کشیدند و سپس روی آن را با شن میای نازک از گل نرم میبرای ساختن ساج ابتدا سکویی خشتی ساخته و روی آن را الیه

های شن در داخل سطح گلی محکم شود و با روشن کردن آتش روی این سطح آن را در کوبیدند تا دانهپوشانیدند و آن را می

 آمد.کردند و بدین صورت سطح صاف و سوخته بوجود میتکرار میپختند و این عمل را چندین بار محل می

 سکو:

تختگاه مرتفع که از مصالح معماری ساخته شده و دارای کاربردهای گوناگون از جمله: برای نشستن بعنوان نیمکت، محل قرار 

 باشد.دادن اشیاءو محل خواب و استراحت می

 سیلو:
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تواند باشد و فرقش با انباری، در این است که انبار عالوه بر کار سیلو میبات میفضای مسقفی که محل نگهداری غالت یا حبو

 محل نگهداری اشیاء دیگر نیز باشد.

 شاموت :

این کلمه در اصل آلمانی بوده ولی بعدها در نقاط دیگر نیز متداول گردید. چون اکثر خاکهای رسی در پخت انقباض شدیدی 

پزند که در فارسی که آجر پخته دارای ثبات ابعاد بیشتری باشد بعضی از مواد اولیه را قبالً میدهند، برای ایناز خود نشان می

نمایند. شاموت نقش آید و باید مجدداً آنها را خرد نمایند و به آن اضافه میگویند که بصورت کلوخ درمیبه آن خرده آجری می

دهند و این فازمایع د که واکنش نشان داده و تشکیل فازمایع میاستخوان بندی را دارد و در حین پخت این مواد خام هستن

شود. از خواص دیگر شاموت این است که از تشکیل فازشیشه باعث تسریع عمل در همجوشی ذرات شاموت با یکدیگر می

 کند(کند )فازشیشه پیوسته مقاومت آجر را در برابر شوک حرارتی کم میجلوگیری می

 مالت :

شود چینند و هرگاه مالت را نازک بگیرند رو کار آن زیباتر میکه با آن جرزها تمیز و نماهای آجر و روکار را میگلی نرم است 

 برد.و در مقابل آجر بیشتر می

 وابند :

 محل تقاطع دو دیوار

 یافته های معماری نوسنگی در مناطق ایران –بخش سوم 

 منطقه جنوبغرب :

وت، تپه علی کش، بنه فضیلی، معماری نوسنگی هستند شامل : چغابنکه دارای آثار  دراین منطقه از ایران، محل هایی

-خآباد، تپه سوز و فرچغاسفید، تپه توالئی، موسیان، شوش، ابوفندوا، تپه سبز، بندبال، جعفرآباد، تپه جوی، قبرشیخین، اشرف

 لی ذیل حاصل گردیده است:های انجام شده در معماری این مناطق نتایج کباشند و طبق بررسیآباد می

ق.م خیلی سرد و خشک بود و تقریباً منطقه غیرقابل سکونت  9000تا  11000با توجه به شرایط آب و هوایی زاگرس در بین 

های زاگرس اتفاق نیافتاد. اما در واحدهای لوانت، اردن و بود و اهلی کردن حیوانات و نباتات در ارتفاعات میانی رشته کوه

رسد که مناطق گرفت و زمانی که سردی و خشکی هوا بطور ناگهانی سپری شد بتدریج به اواخر هزاره هشت میسوریه شکل 

آوری غذا و تولید هایی از مردم ساکن شدند که دارای تجربه اقتصادی مرکب از، جمعغیرقابل سکونت در خاور نزدیک با گروه

که محل های باستانی در مناطق گرم و پست باستانی مکانی مناسب  غذا بودند، اگر اینمورد درست باشد باید انتظار داشت

های ایران در منطقه رسد، اولین روستابرای کشاورزی از مکانهای بلند و مرتفع پیدا کرد. با توجه به مطالب فوق به نظر می

ساند و در حقیقت رق.م می 8500وت را به ابنقسمت چغ 14یان( شکل گرفت بطوریکه آزمایشات کربن جنوبغربی )خوز

وت از فانه بعلت مقیاس کوچک حفاری چغابنشود ولی متأسترین روستای دوره نوسنگی ایران محسوب میتاکنون قدیمی
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وت دارای زندگی شبانی بودند همانطور که مطروحه، شاید ساکنان اولیه چغابن معماری آن اطالع نداریم . با توجه به مطالب

 زندگی شبانی رایج است.اکنون نیز در این منطقه 

گرفت، در ابتدا خانه ها فاقد پی بودند، بتدریج دارای پی سنگی و خشتی شدند مصالح گلی که در ابتدا مورد استفاده قرار می

هایی از قطعات رسوب گلی طبیعی دشت بود و بتدریج از شاموت گیاهی استفاده کردند و خشت ها فاقد قفل و بست خشت

های های اولیه بصورت طویل و باریک بودند که اصطالحاً به آنها خشتشد و خشتبر همدیگر عمود میها ربودند و دیوا

نین کردند چگویند، که برای اینکه با مالط خودشان درگیر شوند با پنجه انگشتان روی آنها شیارهایی ایجاد میسیگاری می

 ی انتقالی در چغاسفید بدست آمد.ه چغامامو دور وت، چغامیش، بنه فضیلیهایی در دوره تحقیق چغابنخشت

-ارای اسلوب خاصی شد که در تپه فرخهای یکنواخت و یکسان گرفتند و خشت چنین دها کوچک شدند و فرمبتدریج خشت

 بینیم.ها را میما سه شیوه قفل و بست خشت آباد

ار مشترک داشتند و دارای یک فضای باز و بسته ها معموالً دارای نقشه راست گوشه و چهارگوش بودند که با همدیگر دیوخانه

بودند که با توجه به گرمای دشت دهلران، اجاق معموالً در فضای باز بود و فضای بسته برای انبار ذخیره، اتاق نشیمن و خواب 

، م بافتبود کم ک ت حصیر، یک از رو و یک از زیرکردند. در ابتدا بافر استفاده میها از حصیبود. برای پوشش سقف و کف خانه

ها در ابتدا در ابعاد کوچک و تنگ بودند و بتدریج وسعت دو تا از رو دو تا از زیر شد که تا اواخر هزاره پنجم ادامه داشت. خانه

ای زندگی ها کوچک بودند، خانوارها بصورت هستهتر شد. خانم دلفوس عقیده دارند که زمانیکه خانهها گستردهو ابعاد خانه

دانی و محل پخت و تر گشتند و دارای فضاهایی مانند زبالهها وسیعند و در اواخر هزاره ششم و اوایل هزاره پنجم خانهکردمی

ایست، هر دهنده یک خانواده هستهباشد که نشانپز شدند. او معتقد است هر واحد ساختمانی متعلق به یک خانوار مستقل می

های همجوار مشترک بود و این نشانه این است که مالکیت اشتراکی است و ر با خانهخانه مسکونی، حداقل در یک یا دو دیوا

باشد، اما یک عنصر معماری بنام حوضچه گلی یا اندود شده اگر یک خانه فاقد دیوار مشترک باشد، مالکیت آن خصوصی می

ن مشخص نیست. از نکات جالب توجه دیگر فقط در منطقه جنوبغربی ایران )تپه جوی، چغاسفید و....( شناخته شد که کاربرد آ

ها های باستانی کف خانهمفروش کردن کف خانه برای جلوگیری از رطوبت با استفاده از سفال و چغاسفید است . در دیگر محل

-عدهشروع شد و  ز دوره سبز. با توجه به اینکه سیستم آبرسانی در منطقه خوزیان اپوشانندشت میخ را با گل کوبیده، چینه و

اهای بزرگ و کوچک در تپه نشینی شد و از طرفی با توجه به بناای عقیده دارند که کشاورزی با آبیاری منشاء حکومت شهر

دهد و این نشان از سازنده ماهر آن دارد و با توجه به بقایای معماری سوخته در آباد که اختالف طبقاتی را نشان میخفر

ی جدید بیانگر استقرار شهری است و با عنایت به اینکه در تپه جعفرآباد و و اوایل سوزیانا سوزیانای میانه چغامیش دوره پایانی

زنده آن است و بقایای معماری قبرشیخین ها عالئمی وجود دارد که نشانی ساهای پیدا شده که بر روی کف آنجوی سفالتپه 

 یانای جدید بوجود آمده باشد.سوزای میانه و اوایل یانهرنشینی درخوزیان را در اواخر سوزکه شواهد ش

 منطقه جنوبشرق:

ه است قم در این منطزاطالعات راجع به دوره نوسنگی منطقه جنوبشرق در ایران بسیار ناچیز است و علت آن عدم کاوشهای ال

 باشد.و در نهایت اطالعات بدست آمده از دو محل باستانی : تل ابلیس و تپه یحیی می
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یحیی دراین منطقه جغرافیایی شناخته شده است مربوط به هزاره پنجم است که در دوره هفتم در تپهترین فرهنگی که قدیمی

یحیی گزارش شده است مصالح اصلی ساختمانی در دوره سنگی در این بخش از ایران، چینه و خشت بوده است که هم در تپه

-ها پنجه دست میکردند و روی آنحفره ایجاد می هاو هم در تل ابلیس برای اینکه خشت با مالط درگیر شود، روی خشت

 کشیدند.

ترین دوره استقرار و حتی بعدها بصورت چهارگوش ها از قدیمیها بصورت دست ساز با شاموت کاه بود. نقشه ساختمانخشت

پوشاندند و روی یر میدادند و روی آن را با حصها از نوع مسطح که تیرهای چوبی را بطور افقی در کنار هم قرار میبودند سقف

د در ورودی بودند. اتاقها قمعموالً اتاقها دارای یک در ورودی بودند ولی در تل ابلیس اتاقها، فا کردحصیر را کاهگل اندود می

گاهی با حیاط و کوچه در ارتباط بودند و گاهی دارای سالن و داالن بودند. در تل ابلیس اتاقها دارای سکو و طاقچه بودند و کف 

اتاقها را با حصیر فرش می نمودند. دیوارها با همدیگر قفل و بست می شدند و خانه ها معموال دارای دیوار مشترک بودند. برای 

استحکام دیوار خانه ها از پشتیبان استفاده میشد در تل ابلیس عالوه بر اندود گلی بعضی از دیوارها با رنگ قرمز نقاشی شده 

وجود داشت در کنار آن یک محفظه صندوقی شکل قرار می دادند که احتماالً محل نگهداری اند در خانه هایی که اجاق 

 خاکستر بوده است.

 منطقه جنوب:

ار این دوره در این منطقه از محل هایی چون: تپه موشکی، تل جری ، تل باکون، تل گپ و تل نخودی بدست آمده است. از آث

توان گفت ساختمان، دارای پالن راست گوشه بود که بدین ترتیب می 5ی الیه قدیمی ترین الیه های استقراری در تل موشک

ساختمان با پالن راست گوشه دار دوره فرهنگی موشکی به بعد یک پالن استاندارد باقی ماند و در دوره های بعدی مورد 

 رکیب فضاهای متعدد دادند.های با تاستفاده قرار گرفت و بدین ترتیب خانه با نقشه های ساده جای خود را به خانه

 بطوریکه فضاهای اولیه خانه در ابتدا دارای یک یا دو اتاق بود که گاهی مستقیما به هم راه نداشتند.

ادوار مختلف اندود در تل باکون ساختمانهایی طراحی شده بودند که دارای چندین اتاق و انباری بودند. کف بعضی از اتاقها در 

شدند. دیواره اتاقها عالوه بر اندود گلی از دوره جری با اندود قرمز  گاهی با قطعات سفال مفروش میشده بود که در دوره گپ 

از دوره گپ با اندود خاکستری شبیه ماده آهکی و از دوره باکون نشانه هایی از نقاشی بصورت باندی به رنگ قرمز و زرد وجود 

 بزرگ ذخیره وجود داشت.داشت. در کف برخی اتاقها، اجاق، تنور و گاهی خمره 

 ترین مصالح، چینه بوده است.مصالح ساختمانی، چینه، خشت و سنگ بود که رایج

و باکون، چینه با مخلوط کاه مورد استفاده قرار گرفت و از سنگ بندرت استفاده  Bپ و در دوره جری در دوره موشکی و گ

 شده است.ون برای پادری ورودی انباریها، استفاده میبعنوان شالوده دیوار و در باک Bشده است چنانکه در جری می

خشت دست ساز از دوره موشکی و جری بکار گرفته شده و نکته جالب توجه این است که در باکون از خشت بعنوان یکی از 

-با هم داشتهانواع مصالح ساختمانی استفاده شده است. دیوار خانه ها از دوره موشکی به بعد، حداقل یک یا دو دیوار مشترک 

اند. دیواره پشتیبانی از دوره موشکی به بعد جهت استحکام وایستایی اند و در باکون برخی واحدها دیوار مشترک نداشته
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شدند و در مورد پوشش سقف هیچگونه اطالعاتی در دست دیوارها وجود داشت و از دوره باکون دیوارها با هم قفل و بست می

 نیست.

 

 

 منطقه شمالغرب:

هایی ترین دورانها در شمالغرب ایران به اواخر هزاره هفتم ق.م یعنی دوره حسنلو میرسد که در محلیخ معماری قدیمیتار

دالماتپه و یا نیک تپه دیده می شود . یکی از وسیع ترین کاوشهای باستان شناسی در این منطقه فرهنگی ,چون: حاجی فیروز 

تپه حاجی فیروز صورت گرفت و خوشبختانه تا حدودی بافت معماری آن کشف در دوره نوسنگی توسط خانم مری ویت در 

 گردید.

 خشتهای دست ساز بود.  و بطورکلی، مصالح ساختمانی در شمالغرب ایران از گل، چینه

په و یک تاندودگچی دریانرا، از نات معماری عالوه بر اندود گل و گل اخاند. تزئیاز سنگ برای کارهای ساختمانی استفاده نکرده

 اندود آهکی و سفید آب در حاجی فیروز استفاده نموده اند.

های بزرگ بناها از قدیمی ترین دوره، دارای پالن راست گوشه بوده اند و اتاق ، حیاط، انبارک مستطیل شکل، اجاق، خمره

 داشتند. ذخیره دیوارهای تقسیم کننده از عناصر معماری محسوب میشدند که در دوره های بعدی استمرار

ویت معتقد متداول ترین نوع پوشش سقف از نوع مسطح بود که مشابه آن درآناتولی و بین النهرین دیده می شود. خانم مری

است که خانه سازی در حاجی فیروز بصورت یک کار دسته جمعی بوده است و هانس نیس با توجه به شباهت نقشه های 

 ف طبقاتی در جامعه حاجی فیروز چندان در خور توجه نیست.ساختمانی حاجی فیروز معتقد است که اختال

 منطقه غرب:

سراب، تپه گوران، سه گابی، تپه دره، تپه عبدالحسین، تپه  آثار این دوره از معماری در این منطقه از محل هایی چون: گنج

نی بود و بعد از  یا فناپذیر مانند: چوب، حصیران و گورین تپه بدست آمده است، که در ابتدا مصالح بکار گرفته شده از موارد گی

 استفاده شد. منازل اولیه در اینجا فاقد پی بودند و بتدریج برخی دیوارها دارای پی سنگی شدند.دره چینه و خشت در گنج 

چنین  اند وو سراب، گرد و بیضی بوده Dنقشه بناها در آغاز در محوطه های آسیاب، عبدالحسین، الیه تحتانی گنج دره 

پالنهایی تا کنون در هیچ یک از محوطه های نوسنگی ایران یافت نشده است ولی بعد ها با تغییراتی که در ساختار اجتماعی و 

اقتصادی بوجود آمد پالن منازل نیز متحول شد و پالن راست گوشه جای پالن مدور را گرفت، پالنهای راست گوشه اولیه 

گنج دره و پیشرفت معماری در منطقه زاگرس که  Dمرکب درآمد با توجه به اهمیت الیه خیلی ساده بودند و بتدریج بصورت 

گذر از دوره نوسنگی قدیم است که عناصر مجزا بدون نقشه کامالً مشخص و دارای طراحی اصولی در یک احتماال ً نشانگر 

 اند.مجموعه معماری واحد با هم ترکیب شده
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ساکنان گنج دره و بیشتر معاصران آنها، هنوز گروهی  .ندباستانی از یکدیگر تفکیک شدی این عناصر بعدها در بیشتر محلها

گیرند که هر چه ای از معماری را پیش میی و گردآورنده ابتدایی بودند که بر تولید غذا اتکای چندانی نداشتند و شیوهچشکار

و  Dر زاگرس مرکزی عالوه بر اندود گلی در گنج درهاندود و سنگ متکی بود تزئینات بنا د ,بیشتر به مصالح طبیعی چون گل

ترین کاربرد آن در معماری ایران یمیاند و کاربرد آنها در معماری گنج دره قدتپه گوران از اندود گچی و آهکی استفاده نموده

بعنوان نوعی موزائیک  را کار شدهه های ماده آهکی سفید که در گل اخرا، در تپه عبدالحسین و استفاده از تکاست و از گل اخ

 نظیراست .در تپه گوران شناسایی شده است که در نوع خود بی

 منطقه فالت مرکزی:

 آثار معماری دوره نوسنگی در فالت مرکزی ایران در مناطقی چون تپه سیلک، سنگ چخماق، تپه زاغه

-شده. خشتها را یا با دست فرم مییدراین منطقه از گل که قابل دسترس ترین ماده بوده بصورت چینه و خشت استفاده م

اهای مسکونی را انی در فالت مرکزی که دیوارهای بندادند و یا از قالب خشت زنی استفاده می کردند از محاسبه محلهای باست

ر نام برد ابا خشت دست ساز ساخته اند می توان از تپه زاغه، اسماعیل آباد، سیلک، چشمه علی، سنگ چخماق، قره تپه شهری

 ی نام برد.و تپه شغال IIIاز محلهایی که از خشت قالبی استفاده می شد می توان از سیلک  و

خانه، نقشه و پالن بناها، ابتدا بصورت راست گوشه و بیقاعده بود )مانند سنگ چخماق( و معموالً هر واحد دارای یک اتاق، آشپز

هر ورودی خانه ها از داالنها، کوچه و میدان استفاده می کردند برای انباری و حیاط بود اتاقها دارای یک ورودی بودند. عالوه بر 

 تزئینات عالوه بر اندود گلی از رنگ سیاه و سفید، زرد و قرمز نیز استفاده می شد.

رود. استفاده از ب سفال منقوش بر دیوار، عالوه بر جنبه تزئینی، جهت جلوگیری از رطوبت بکار میبه نظر حفار تپه زاغه، نص

 باشد.هک برای پوشش اندود کف بناها در معماری اسماعیل آباد جالب میآ

ربی سنگ چخماق )گزارش بان( و از برجستگی غه)گزارش دکتر نگ 4په زاغه از الیه فاری، بناهای آئینی در تبنا به گزارش ح

ی )چپوله( نیز استفاده شده مسودا( شناسایی شدند. بناهای دارای سقف مسطح بودند ولی در تپه زاغه از نوعی سقف گنبد

 است.

مورد( آقای دکتر ملک شهمیرزادی معتقد است  4در تپه زاغه ) بودند ولی بدلیل وجود دیوار مضاعفها اصوالً یک طبقه خانه

د قفل ها فاقی مشاهده نگردید. دیوار خانهکاناشکوبه بودند. الزم به یادآوری است هیچگونه پلهای دوخانهها از نوع که این خانه

 کردند.وبست بودند و برای تقویت آنها از دیوار پشتیبان استفاده می

حفار قره تپه شهریار اعتقاد دارد که قطور بودن یکی از دیوارها کاربرد تداخلی و حفاظتی داشته است. دیوارهای تقسیم کننده 

 اند.ساخته شده اند از چینهکه معموالً فضای اتاق را از نظر کاربرد به دو قسمت تقسیم کرده

 نتیجه گیری نهایی:

با توجه به اطالعات موجود که به بخشی از آنها اشاره شد، چنین استنباط می شود که ساکنین اولیه ایران از قابل دسترس 

چوب. اگر کلبه های چوبی تپه گوران از کلبه های  و اند، مانند : گل ، سنگکردهترین مصالح در ساخت و سازها استفاده می
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ترین بناهای مسکونی در نظر بگیریم شاید بتوانیم بگوییم چوب و نی و شاخ و برگ درختان قبل نی و گلی تپه سیلک را کهن

شد، استفاده اند و از سنگ بعد از گل که بصورت چینه و یا خشت مورد استفاده واقع میاز گل و سنگ مورد استفاده واقع شده

ا و پاشنه درها استفاده میشد، و از گل نیز به دو صورت، یکی گل خالص و بدون شاموت نمودند و از سنگ برای پی دیوارهمی

گردیده برداری میکه مصداق آن در تپه علی کش در دوره بزمرده است و گل دارای شاموت )شن، سبزیجات خرد شده( بهره

 است.

کند، کاربردش در بنایی با خشت فرق میبطورکلی چینه همان خشت بدون فرم و شکل هندسی منظم یا غیرمنظم است و 

بیشتری چه از نظر  توانسته تجاوز کند در صورتیکه استفاده از خشت آزادی عملای از حد معینی نمیبطوریکه دیوارهای چینه

ه از قالب ارتفاع  و چه از نظر پنجره و نورگیر و طاقچه و غیره به سازندگان بنا میداده است. خشتها نیز در ابتدا بدون استفاد

در حقیقت خشتهای نخستین، چینه هایی از نوع و فرم هندسی بودند و قبل از قرار گرفتن در   زنی ساخته می شدند. خشت

گرفتند، تا مقداری از رطوبت خود را از دست بدهند و جای خود برای مدتی در مجاورت هوا و تابش نور خورشید قرار می

-ی فرم درآیند. بهمین دلیل در ابتدا استفاده از خشت آنها را بصورت باریک و بلند در میهای نسبتاً منظم و دارابصورت حجم

وت، چغامیش و بنه فضیلی دید در گنج های آن  را می توان در چغابنمونهگویند و نآوردند که به آنها خشتهای سیگاری می

. در نهایت، سازندگان بناها در شکل ظاهری دره نیز نوعی خشت باریک و بلند با فرم خشتهای محدب)کوژسو( بدست آمد

ها بود، برای مثال کشیدن پنجه روی سطح خشت و یا ایجاد خشت تغییراتی دادند که هدفشان استحکام بخشیدن به سازه

هایی کوچک در آنها رای جایگیری مالت. دیوارهای ساخته شده با این خشتها دارای استحکام بیشتری نسبت به حفره

چینه به خشت دست ساز و تبدیل خشت دست ساز به خشت   تطوریبودند. روند اخته شده با خشتهای ساده میدیوارهای س

قالبی سبب متروک شدن استفاده از صورتهای قبلی گل نشده بود، چنانکه مثالً در ساختن دیوارهای یک خانه مسکونی ممکن 

های کوچک برای پر کردن فضاهای خالی بین خشتها نیز استفاده بود از همه این مصالح استفاده شود و حتی از گل و قلوه سنگ

 شود.

ای رعایت ای معروف است اختالف آنرا با چینه شاید بتوان در اندازه آن زد. در خشتهای مشتهنوع دیگری از خشت که به مشته

هایی است که در برخی رهحدودی اندازه و نظم نسبت به چینه ضروری است. آنچه در ساخت خشت باید به آن توجه شود حف

مناطق نوسنگی روی دو سر خشتها برای سهولت حمل و نقل آن ایجاد می کردند مصداق این خشتها را می توان در زاغه دید 

و یا خشت چینی راسته و کله در ره و زاغه که به صورت خفته و راسته بود د توان در گنجروشهای مختلف خشت چینی را می.

 لعه قرار داد.آباد مورد مطافرخ

آباد منجر به ساخت مصطبه ها شد فاده شد. بطوریکه پی سازی در فرخ دیوارهای اولیه فاقد پی بودند و بتدریج از پی است

 )برای بناهای بزرگ( و بتدریج برای ساختن یک دیوار مستقیم از روش قفل و بست در ردیفهای دیوارچینی استفاده شده است.

دوره نوسنگی با این تکنیک  بومیانرسیدند، مشهود است ولی کم کم بست دیوارهایی که بهم میدر کنجها نیز عدم قفل و 

شدند. درایندوره وش دیوارها کامالً با هم جفت و جور میرگویند، آشنا شدند. دراین قفل و بست که معماران به آن وابند می

ترین منازل اختمانی دارای دیوارهای مستقل بودند. قدیمیخانه ها دارای دیوار مشترک بودند هرچند که برخی از واحدهای س

، گنج دره، تپه عبدالحسین( و در سایر مناطق دارای نقشه بایندوره از زاگرس مرکزی با پالن مدور یا نیمه مدور )تپه سرا

ه بوده است. چهارگوش و راست گوش بودند، که وجود پالن مدور در غرب ایران شاید یک نوع معماری بومی و محلی منطق
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رت تک اتاقی )علی کش و توالیی( بودند و بعدها بصورت چند اتاقی شدند و هر وها بصرسد که در ابتدا خانهچنین به نظر می

 خانه دارای یک سیستم ارتباطی داخلی گردید که گاهی با کوچه و میدان ارتباط داشتند.

کردند، عالوه بر اندود گل و کاهگل از رنگهای مختلف مانند رنگ برای هموار کردن سطوح دیوار منازل از اندود استفاده می 

 قرمز یا اخرایی در تپه سیلک قره تپه شهریار، تل جری و علی کش و اندود آهکی در گنج دره و اسماعیل آباد و اندود گچی در

مشاهده می شود. مثالً در تپه زاغه یانیک تپه و اندود سبز که در تپه یحیی و اندود سیاه و سفید و زرد اخرایی که در زاغه 

بخصوص در ساختمانهای منقوش، رنگ آمیزی دیوارها، عالوه بر جنبه پوششی حالت تزئینی خاص نیز دارند و گاهی با نصب 

 دانند.کردند هر چند که آقایان اسمیت رنگهای آنرا آئینی میآثاری مانند جمجمه حیوانات دیوارها را تزئین می

کردند مانند پوشاندند و در مواردی آن را اندود مینمودند و گاهی با خشت و کاهگل آن را میمعموالً مسطح میکف بنا را نیز 

کردند. و گاهی نیز مانند تل گپ و چغاسفید سنگ چخماق و حاجی فیروز و از اندود سبز، زرد، آهکی و اخرایی استفاده می

وه بر جنبه تزئینی بعلت جلوگیری از باال آمدن رطوبت نیز بوده است. پوشاند که عالکف منازل را با شکسته های سفال می

رانش و نشست  یبان را برای تقویت و جلوگیری ازبرخی نیز برای پوشش کف اتاق از حصیر استفاده می نمودند دیوارهای پشت

د: تپه زاغه، حاجی فیروز که عالوه دیوارها می ساختند برخی از واحدهای ساختمانی نیز دارای دیوارهای تقسیم کننده بود مانن

بندی فضای داخل اتاق، برای کوتاه نمودن سقف نیز استفاده میشده است. در برخی از منازل مسکونی مانند تپه زاغه، بر تقسیم

حاجی فیروز و تل جری خمره های بزرگ ذخیره در کف قرار داشتند که دیوارهای کوتاه بدور آنها ساخته شده بود که در 

حوضچه هایی گلی در کف حیاط پیدا شدند که کاربردشان  ی موارد نگهدارنده خمره ذخیره بودند. در چغاسفید و جویبرخ

دادند و روی آن حصیر یا شاخ تیرها را به حالت افقی در کنار هم قرار می ,معلوم نگردید. معموالً برای ساخت سقفهای مسطح

پوشاندند و در نهایت آن را اندود می کردند. روی آن را با گل یا کاهگل می گرفت و پس از آنو برگ درختان یا نی جای می

 ای نیز استفاده شده است.ناگفته نماند که در گنج دره و تپه زاغه عالوه بر سقفهای مسطح از سقفهای گنبدی شکل و چپوله

برای پخت نان از تنور که در تل گپ و تل گرفتند، شدند و معموالً در آشپزخانه قرار میاجاقها به اشکال مختلف ساخته می

جری می بینیم و یا ساج که در تپه زاغه استفاده می شده است. قدیمی ترین نمونه بخاری در تپه عبدالحسین شناسایی شده 

 است.

ان آن توشود از دوره گردآوری خوراک مرسوم بوده است و میسیلو یا تپو که محل نگهداری یا ذخیره مواد غذایی محسوب می

توان گفت معماری با ساختن همین سیلوها آغاز شده که قدیمی ترین چنین ساخت و را نوعی ساخت و ساز دانست و لذا می

 سازی را می توان در گنج دره و تپه سراب مورد بررسی قرار داد.

در آن اجاق برای پخت و پز و  گوییم کهبرای فعالیتهای روزمره واحدهای مسکونی دارای فضای باز بودند که به آنها حیاط می

آباد( و گاهی پیاده گاهی انبار علوفه یا کاه حیوانات یا محل نگهداری حیوانات تعبیه شده بود. در مواردی کف حیاط )تپه فرخ

 روهای داخل حیاط )چغاسفید( سنگ فرش میشده است.
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ه بودند که تیر نگهدارنده در قسمت باال به کلون و هر واحد مسکونی حداقل دارای یک در بود، که درها دارای تیرهای نگهدارند

گشت جنس پاشنه و کلون معموالً از سنگ یا خشت و در قسمت پایین به پاشنه متصل می شد و بدین صورت باز و بسته می

 چوب بوده است.

خین، سنگ ال در قبرشیتعبیه شده است برای مث سکوها و یا نیمکتهایی برای کاربردهای گوناگون در قسمتهای متفاوت منازل

 .آباد و زاغهچخماق، فرخ

رسیم که شرایط اقلیمی ، اقتصاد معشیتی و عملکرد هر قسمت از عوامل موثر بنابراین با توجه به مطالب فوق به این نتیجه می

 گیری بافتهای مسکونی دوره نوسنگی بوده است.در شکل

ها موثر بوده است. برای مثال، کنت فالنری معتقد است خانه همچنین ساختار اجتماعی و فرهنگی هم در شکل گیری این

پالنهای مدور برای جامعه شبانی و نیمه شبانی و استقرارهای فصلی بوده و پالنهای چهارگوش برای جوامع کشاورزی که دارای 

ای به خانواده ه هستهدر خانوااند، اما جانسون معتقد است تبدیل پالن مدور به پالن چهارگوش تبدیل و تغییاستقرار دایم بوده

 گسترده است.

برای توزیع اجتماعی نقش باورها و اعتقادات بر شکل ساختمانها باید توجه داشت که انسان ذاتاً دارای حسن پرستش است و 

حد از نظم  آیا این پرستش در افکار و روابط اجتماعی جامعه انعکاس دارد؟ و این سوال که آیا در دوره نوسنگی اعتقادات به آن

 رسیده بود که بصورت معبد نمایان شود؟

در نهایت امر با توجه به مطالب گفته شده درباره چگونگی شکل گیری روستاهای دوره نوسنگی ، می توان چنین استنباط 

ای توان مقدمهآباد، تل ابلیس و جعفرآباد مینمود که این روستاهای پیش از تاریخ را مانند زاغه، جغامیش، تپه قبرستان، فرخ

 از شهرسازی و شهر نشینی دانست.
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