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چکیده

ً
بــا وجــود پژوهشهــای فــراوان باستانشناســی دورۀ نوســنگی بدونســفال در آســیای غربــی مخصوصــا
در لوانــت ،فعالیتهــای باستانشناســی در زا گرسمرکــزی در ایــن دوره انگشتشــمار بــوده اســت.
زاگرسمرکــزی یکــی از مناطــق مهــم آســیای غربــی اســت کــه نخســتین تالشهــای بشــر در زمینــۀ
یکجانشــینی ،اهلــی کــردن جانــوران و کشــت نباتــات در ایــن ناحیــه صــورت گرفتــه و ســیمره بزرگتریــن
رود زاگرسمرکــزی اســت .پــروژۀ باستانشناســی ســیمره براســاس بررســی و کاوشهــای باستانشناســانه
حــوزۀ ســد ســیمره بنــا شــد .کپــرگاه نیــز از جملــه محوطههایــی بــود کــه در طــی پــروژۀ باستانشناســی
نجاتبخشــی ســد ســیمره در ســال  1389ش .مورد کاوش قرار گرفت .در مجموع  70متر مربع از محوطه
مــورد کاوش قــرار گرفــت کــه منجــربــه کشــف ســه مرحلــۀ اســتقراری شــد ،هیــچ نشــانی از وجود ظرف ســفالی
در ایــن محوطــه یافــت نشــد و آثــار معمــاری از تمامــی مراحــل و ترانشـهها بــا کیفیــت متفــاوت بهدســت آمــد.
از نــکات جالــب معمــاری ایــن محوطــه ،الگوپذیــری از محیطزیســت زا گرسمرکــزی اســت و اســتفاده از
ً
مصالــح بومــی و طبیعــی منطقــه کــه برگرفتــه از بســتر طبیعــی منطقــه اســت ،کامــا در معمــاری ایــن محوطــه
نمایــان اســت و ایــن بهعلــت نــوع مصالــح بومــی و دسترســی آســان و ســطح فنــاوری و اطالعــات دربــارۀ
اینگونــه مصالــح اســت .ایــن پژوهــش بــا هــدف بنیــادی صورتگرفتــه و روش دادهافزایــی آن براســاس
روش میدانــی و کتابخان ـهای اســت و در آن ضمــن معرفــی و توصیــف کاملــی از معمــاری ایــن محوطــه،
بحثــی مســتند درخصــوص معمــاری دورههــای  Aو  Bنوســنگی بدونســفال ،ویژگیهــای خــاص معمــاری
هــر دوره و روش ســاخت معمــاری در ناحیــۀ لوانــت ،آناتولــی ،ســوریه و زا گرسشــمالی (عــراق) ارائــه داده
و بهدنبــال پاس ـخدادن بــه پرس ـشهایی هســتیم کــه بــا توجــه بــه وضعیــت معمــاری ایــن محوطــه ماننــد
راستگوشــه بــودن و ...ایــن محوطــه متعلــق بــه کــدام دورۀ از نوســنگی بدونســفال اســت؟ بــه چهعلــت
دیوارهــا کمعــرض و نــازک هســتند؟ چــرا ترا کــم معمــاری در دو ترانشــه تفــاوت دارد؟.
کلیدواژگان :نوسنگی بدونسفال ،سیمره ،زاگرسمرکزی ،معماری.
* .دانشآموختۀ کارشناسارشد باستانشناسی دانشگاه تهران.
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مقدمه

کپرگاه ،موقعیت جغرافیایی و شکل ظاهری

محوطــۀ کپــرگاه در اســتان لرســتان واق ـع شــده و در تقســیمات کشــوری از توابــع شهرســتان کوهدشــت،
بخــش کونانــی اســت ،ولــی نزدیکتریــن مرکــز شــهری بــه ایــن محوطــه ،شــهر بــدره در اســتان ایــام اســت
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در تاریــخ فرهنــگ انســان ،دورۀ نوســنگی دارای جایــگاه ویــژهای اســت .ایــن دوره فاصلــۀ زمانــی در
حــدود  11000تــا  7000ســال پیــش را دربــر میگیــرد .جوامــع انســانی در ایــن برهــۀ زمانــی تحوال تــی عظیــم
تجربــه کــرد ه کــه از جملــۀ ایــن تغییــرات میتــوان بــه آغــاز و گســترش کشــاورزی و دامــداری ،اســتقرارهای
دائــم در خانههــای ثابــت ،افزایــش جمعیــت ،تجــارت راه دور مــواد خــام همچــون ابســیدین ،مهــارت
بــاال در تولیــد مصنوعــات ســنگی ،آغــاز فلــزکاری ســاده ،ســاخت و تولیــد ســفال ،اســتفاده از آتــش در امــور
صنعتــی ،روشهــای ســاده از نشــانهگذاری مالکیــت شــخصی بــر اشــیاء و کاالهــا ،انباشــت ثــروت و آغــاز
نابرابریهــای اجتماعــی و احــداث بناهــای بــا کاربــری عمومــی و مذهبــی اشــاره کــرد ( ;Hole, 2000: 192
 .)Byrd, 1994بــا ایــن وجــود مهمتریــن پیامــد انقــاب نوســنگی ظهــور اقتصــاد مرکــب بــا تأ کیــد بــر گیاهــان
و حیوانــات اهلــی شــده بــود (.)Hole, 1984
از ســوی دیگــر برخــی از ویژگیهــای دورۀ نوســنگی همچــون تولیــد و اســتفاده از ســفال کــه بهروشــنی
نســفال و باســفال
در اواســط ایــن دوره رخ داده و ســبب شــده کــه دورۀ نوســنگی بــه دو زیــردورۀ بدو 
تقســیم شــود .بــا توجــه بــه ســطور فــوق آشــکار میشــود کــه مفهــوم اصلــی دورۀ نوســنگی بــا تولیــد غــذا
و پیدایــش روستانشــینی بــا معمــاری پایــدار تــوأم اســت و جوامــع انســانی پــس از مــدت زمانــی طوالنــی
از زندگــی کوچگــردی و دنبــال غــذا گشــتن دستکشــیده و بــه ساکنشــدن در یــک مــکان و تولیــد غــذا
پرداختهانــد و بیشــک تغییــرات اساســی در واحدهــای خانگــی و تغییــر از خانوادههــای هســتهای بــه
گســترده و تبدیــل واحدهــای اســتقراری ماننــد اطــراقگاه و اردوگاه بــه روســتاهای موقــت و در انتهــای دورۀ
نوســنگی بــه دهکدههــای فشــرده ،همهگــی در ایــن دورۀ درخشــان انجــام پذیرفتــه اســت و شــایانتوجه
اســت کــه معمــاری از همــان ابتــدا ارتبــاط تنگاتنگــی بــا محیطزیســت داشــته اســت .درحقیقــت معمــاری
منعکسکننــدۀ توســعۀ فنــاوری در مهارنمــودن محیطزیســت اســت .همچنیــن معمــاری تجســم مــادی
افــکار ،ســنن و آداب هــر ســرزمین درکنــار عواملــی محیطــی ماننــد اقلیــم اســت و مهمتریــن اهمیــت معمــاری
در کاوشهــای باستانشناســی ایــن اســت کــه بقایــای معمــاری همــواره بهعنــوان اســاس پژوهشهــای
باستانشناســی اســت .ایــن مــدارک محکــم را میتــوان بهراحتــی بــا واژگان ،اعــداد و طر حهــای دقیــق
و واضــح توصیــف کــرد ،ولــی هنــوز تفســیر بقایــای معمــاری و زمینههــای جهانبینــی کــه مربــوط بــه
رفتارهــای اجتماعــی بشــر اســت ،مشــکلزا هســتند .در عینحــال کــه معمــاری بــا بقایــای مــادی مرتبــط
اســت بایــد بهخاطــر داشــته باشــیم کــه درنهایــت ایــن بقایــا منعکسکننــدۀ آدابورســوم و جهانبینــی
جوامــع مربوطــه هســتند .شــکی نیســت کــه واحــد خانــۀ فــردی ،بهطــور متوالــی در یــک زمــان خــاص تغییــر
میکنــد تــا مناســب خانوادههــای هســتهای و گســترده ،گروههــا ،قبیلههــا و غیــره شــود.
زاگرسمرکــزی یکــی از مناطــق مهــم خاورنزدیــک اســت کــه نخســتین تالشهــای بشــر در زمینــۀ
یکجانشــینی ،اهلیکــردن جانــوران و کشــت نباتــات در ایــن ناحیــه صــورت گرفتــه اســت (.)Zeder, 1999
از یکســو بهدلیــل موقعیــت اســتراتژیک خــاص خــود و قرارگرفتــن در بیــن مناطقــی چــون بینالنهریــن،
خراســانبزرگ از ایــن منطقــه
خوزســتان ،آذربایجــان و بخشهــای مرکــزی ایــران و همچنیــن عبــور راه
ِ
بهماننــد پلــی ارتباطــی نقــش بســیار مهمــی در تبــادالت فرهنگــی میــان ایــن ســرزمینها ایفــا کــرده و از
دیگرســو بــا توجــه بــه دارا بــودن امکانــات زیس ـتمحیطی مناســب از قبیــل مراتــع حاصلخیــز ،زمینهــای
مناســب کشــاورزی ،فراوانــی منابــع آب و ،...از دیربــاز بهعنــوان ســکونتگاهی مناســب همــواره موردتوجــه
جوامــع انســانی بــوده اســت.
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تصویر  .1موقعیت محوطه بر روی نقشه (نگارنده.)1390 ،

تصویر  .2تصویر هوایی تنگۀ چمقویله در تیرماه .)www.Googleearth.com( 1390

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

ُ
(تصویــر .)1نزدیکتریــن روســتا بــه نــام دولکخــا در حــدود چهــار کیلومتــری ایــن محوطــه قــرار دارد .ایــن
محوطــه در عــرض شــمالی ˝ 33º 20΄ 34و طــول شــرقی ˝ 47º 06΄ 16در ارتفــاع  665متــری از ســطح دریــا
َ
واقــعشــده اســت .ایــن محوطــه در دهانــۀ تنگــۀ صعبالعبــور َچمقویلــه واقــعشــده (تصویــر  )2و بهخاطــر
صعبالعبــور بــودن محــل زیســت حیوانــات وحشــی منطقــه اســت .خــود محوطــه نیــز بــر روی پشــتۀ اول
یــک تــراس دو پشــتهای واقــع شــده و حــدود  6متــر آثــار رســوب شنوماســه روی محوطــه را پوشــانده اســت
(تصویــر .)3
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کپــرگاه بهلحــاظ وســعت کوچــک و وســعت آن درحــدود  2000مترمربــع اســت و پرا کندگــی ابزارهــای
متعلــقبــه محوطــه انــدک و بهنــدرت در اطــراف محوطــه ابزارهــای ســنگی بــهدســت میآیــد .شــکل آن
شــبیه بــه یــک مســتطیل بــا طــول حــدود  70متــر و عــرض تقریبــی  30متــر اســت .خــود محوطــه بــر روی کــف
دشــت قــرار نگرفتــه ،بلکــه بلندتــر از دشــت اطــراف خــود اســت و بــا گذشــت زمــان رســوباتی حــدود  6متــر
روی محوطــه را پوشــانده اســت .فاصلــۀ محوطــه تــا رودخانــه حــدود پنجــاه متــر اســت و زمینهــای اطــراف
محوطــه در حالحاضــر بســیار مســتعد کشــاورزی و چــرای دام هســتند.

پیشینۀ پژوهشهای باستانشناسی نوسنگی بدونسفال در زاگرسمرکزی

اولیــن فعالیتهــای باستانشناســی ایــن دوره زمانــی بــود کــه پــروژۀ باستانشناســی پیشازتاریــخ ایــران
در بنیــاد شرقشناســی دانشــگاه شــیگاگو توســط بریــدوود بنیــان نهــاده شــد .کار بــا مطالعــات چندرشــتهای
منظــم بــر روی اولیــن مراحــل اســتقرار انســان بــر دامنــۀ تپهماهورهــای حاصلخیــز هاللیشــکل آغــاز شــد
و هــدف اصلــی ایــن پــروژه موضــوع تولیــد غــذا بــود ( .)Braidwood & Howe, 1960در ســال 1963م.
هیــأت دانمارکــی بــا حمایــت مــوزۀ  Aarhusفعالیتهایــی را در منطقـۀ پشــتکوه آغــاز کــرد و ایــن فعالیتهــا
بــا حفــاری در تپهگــوران و نقشــهبرداری از درۀ هلیــان دنبــال شــد ( .)Meldgard et al., 1963خانــم
جودیــت پــوالر نیــز بــه حفــاری در تپهعبدالحســین در ســال 1978م .پرداخــت ( .)Pullar, 1990امــا
شــاید فرا گیرتریــن پــروژه بــا حمایــت مــوزۀ ســلطنتی آنتاریــو در ســال 1961م .تعریــف و در ســال 1965م .بــا
حفریــات گســتردۀ گودینتپــه ( )Young, 1969و تپــۀ س ـهگابی ( )Hamlin, 1973آغــاز شــد و بــا بررســی
در دشــت کنــگاور ادامــه یافــت .ایــن مطالعــات بهســرعت توســط دیگــر پروژههایــی کــه آنهــا هــم تحــت
حمایــت مالــی مــوز ۀ ســلطنتی آنتاریــو بودنــد دنبــالشــد کــه از جملــه پروژههــا ،بررســی ماهیدشــت بــود.
کاناداییهــا هــم اطالعــات خــود را دربــارۀ دورههــای اولیــۀ زا گرسمرکــزی بــا پنــج فصــل حفــاری در گنـجدره
اعتــا بخشــیده بودنــد .ایــن حفاریهــا بــه حمایــت دانشــگاه مونتــرال از ســال  1965تــا 1974م .ادامــه
داشــت (.)Smith, 1976
در همینزمــان بررســیهای گوناگونــی در زا گرسمرکــزی انجــام گرفــت کــه تــا حــدی دانــش مــا را از
دورۀ آغازیــن منطقــه گســترش داد .ایــن بررســیها شــامل بررســیهای متمرکــز در غــرب ایــران و دشــت
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تصویر  .3نمای غربی کپرگاه (نگارنده.)1389 ،
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روش پژوهش

بازســازی فرهنگــی جوامــع باســتانی زمانــی اعتبــار دارد کــه مــواد و روندهایــی کــه ســبب ایجــاد مکانهــای
باســتانی کــه امــروزه (اغلــب) بهشــکل تپههــای بــزرگوکوچــک دیــده میشــوند بــا دقــت الیهنگارانــه
بازیابــی و بازســازی شــوند .ا گــر کاوش و ثبــت آثــار باســتانی بهدرســتی و روشمنــد انجــام نگیــرد ،هیــچ
نیــروی تئوریکــی نمیتوانــد بــه بازســازی فرهنگــی روشمنــد و علمــی کمــک کنــد .چنیــن امــری بــا مطالعــۀ
مــواد و اطالعــات باستانشــناختی روشمنــد کــه بــا دقــت بازیابــی و ارتبــاط زمانــی و مکانــی آنهــا مشــخص
شــده ،امکانپذیــر اســت .پژوهــش حاضــر دارای نظــام کیفــی و راهبــردی اســت و براســاس هدفهــای
بنیــادی صورتگرفتــه و از نظــر روش ،تاریخــی اســت .روش یافتهانــدوزی دادههــا بــه دو شــیوۀ میدانــی
و کتابخانــهای صــورت گرفتــه اســت .در شــیوۀ میدانــی بــه بررســی و مطالعــۀ نمونههــای موردنظــر
پرداختــه شــده اســت .اســاس تحلیلهــا بیشــتر متکــی بــر اطالعــات و یافتههــای درونــی اســت و روش
دوم کتابخانــهای اســت کــه بــا تطبیــق و مقایســۀ دادههــای همزمــان و بــا تطبیــق و تحلیــل آنهــا بــه
نتیجهگیــری پرداختــه اســت.

معماری در کپرگاه

در حالحاضــر امکانــات مرتعــی ،جغرافیایــی و شــرایط زیســتیمناســب منطقــه بــرای چــرایدام بســیار
ب اســت ،بهگونهایکــه دامــداران عشــیره بیــش از دو فصــلاز ســال را در منطقــه بــه چــرایدام
مطلــو 
خــود مشــغول هســتند .منبــع آبــی مناســب شــامل رود ســیمره و چشــمههای آب شــیرین اطــراف آن امــکان
بالقــوۀ خوبــیبــرای دامپــروران منطقــه اســت ،هرچندکــه هنــوز بهطــورقطــع دلیلــی بــرای اقتصــاد معیشــتی
مبتنیبــر زندگــی شــبانی در ایــن محوطــه بهدســت نیامــده اســت ،ولــی شــباهتهای بســیار الگوهــای
اســتقراری دورۀ نوســنگی تــا بــه امــروز بــهچشــم میخــورد (رفیعفــر و قربانــی )102 :1388 ،کــه بهنظــر
میرســد الگوپذیــری از محیطزیســت زا گرسمرکــزی اســت .ازســوی دیگــر خانههــای فعلــی دامــداران هنــوز
ب ـهروش پیشازتاریــخ ســاخته میشــود و خانههــای موســوم بــه لیــر و دوار درحقیقــت همــان خانههــای
دهکدههــای اولیــه هســتند.
یکــی از نــکات جالــب ایــن محوطه،نزدیکی روســتا به رود دائمی ســیمره اســت کــه در حالحاضر فاصلۀ
آنهــا حــدود  50متــر اســت .بهنظــر میرســد دهکــدۀ اولیــه بهعلــت قرارگرفتــن در دشــت میانکوهــی در
شــیب مالیــم بنــا شــده بــود .اســتفاده از مصالــح بومــی و طبیعــی منطقــه کــه برگرفتــه از بســتر طبیعــی منطقــه
ً
اســت ،کامــا در معمــاری ایــن محوطــه نمایــان اســت .شــما در اینگونــه معمــاری همــان طبیعــت را بــه
داخــل بنــا نیــز انتقــال میدهیــد و موجــب اســتمرار نمایــش محیــط طبیعــی بــه داخــل ســاختمان میشــوید.
مصالــح معمــاری در ایــن محوطــه تفــاوت آشــکاری بــا دیگــر محوطههــای نوســنگی در زا گرسمرکــزی دارد
و از چینــه و خشــت کــه در محوطههــای ماننــد گن ـجدره (اســمیت ،)1376 ،گــوران (Meldegard et al.,
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مالیــر بــود و همچنیــن بررســی وســیع دشــت هرســین و بررســی ناتمــام دشــت بروجــرد توســط مایــکل روتمــن
و خرمــدره توســط جودیــت برمــن کــه بــه جزئیــات آنهــا اشــاره نشــده اســت.
بعــد از دو دهــه وقفــه ،عبــدی بررســی مقدماتــی را در طــول جــادۀ خراســانبزرگ آغــاز کــرد .وی ســفر
خــود را از شــهر کرمانشــاه شــروع کــرد و سراســر دشــت ماهیدشــت ،اســامآباد ،گیالنغــرب و قصرشــیرین
را مــورد بررســی اولیــه قــرار داد ( .)Abdi, 2001حفاریهــای شــیخیآباد و جانــی نیــز از پروژههــای
زاگرسمرکــزی در پیشازتاریــخ بــود کــه توســط هیــأت ایرانــی دانشــگاه بوعلــی و هیــأت انگلیســی انجــام
گرفــت (محمدیفــر و همــکاران )1390 ،و در ایــن اواخــر پــروژۀ نجاتبخشــی ســد ســیمره ،بزرگتریــن
پروژههــای نوســنگی در زا گرسمرکــزی بعــد از انقــاب اســامی ایــران اســت (حصــاری و همــکاران1394 ،؛
دارابــی 1394 ،و اکبــری.)1394 ،
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 ،)1963عبدالحســین ( ،)Pullar, 1990آســیاب ( ،)Howe, 1983ســراب ( ،)McDonald, 1979جانــی
اســامآباد غــرب ،شــیخیآباد (محمدیفــر و همــکاران )1390 ،و جارمــو ()Braidwood & Howe, 1960
مــورد اســتفاده قــرار گرفتهانــد ،هیچگونــه اثــری وجــود نــدارد و ایــن بهعلــت نــوع مصالــح بومــی و دسترســی
آســان و ســطح فنــاوری و اطالعــات دربــارۀ اینگونــه مصالــح اســت .حداکثــر ارتفــاع دیوارهــای ایــن محوطــه
 40ســانتیمتر اســت .ارتفــاع دیوارهــا چنــان نیســت کــه ردی از خانههــای دوطبقــه بــه مــا بدهــد ،اثــری نیــز
از نــوع ســقف و مصالــح آن در دســت نداریــم و درمجمــوع دو کارگاه در ایــن محوطــه تأســیس شــد ک ـهدر
ی آشــکارشــد.
هریــک ســه مرحلــۀ معمــار 
کارگاه  1بهطــول و عــرض  5متــر احــداث شــد و نســبت بــه کارگاه  2از معمــاری ضعیفــی برخــوردار بــود.
تمامــی دیوارهــا از الشهســنگ کوهــی و رودخان ـهای ســاخته شــده کــه بــا مــات گل بههــم متصــل شــده
بودنــد .ســه مرحلــۀ معمــاری از ایــن کارگاه کشــف شــد کــه تفــاوت ســاختاری در بیــن مراحــل مشــاهده
ً
نمیشــد .معمــوال اجاقــی در نزدیکــی دیــوار ســاخته شــده و هــاون بزرگــی نیــز درکنــار اجــاق قــرار گرفتــه بــود.
بهجــز یــک قطعــه دیــوار کــه گوش ـهای از آن در تحتانیتریــن مرحلــۀ ایــن کارگاه پدیــدار شــد و بهنظــر گــرد
میآمــد ،تمامــی دیوارهــا راستگوشــه ســاخته شــده بودنــد و محــل اتصــال دو دیــوار ،تشــکیل یــک زاویــۀ
قائمــه را داده بودنــد .تمامــی دیوارهــای ایــن کارگاه کمعــرض ســاخته شــده بودنــد کــه ماننــد آنرا در
نمونههــای گن ـجدره  Dمشــاهده میکنیــم (اســمیت .)51 :1376 ،بعضــی شــواهد نشــان م ـیداد کــه در
قســمت انحنــا زاویــۀ دیــوار ،از دو ردیــف ســنگ تشــکیل یافتــه اســت.
کارگاه  2نیــز ابتــدا بــا طــول متــر و عــرض  3متــر احــداث شــد و ســپس گســترش یافــت و مســاحت آن
بــه  54مترمربــع رســید .در ایــن کارگاه نیــز ســه مرحلــۀ معمــاری پدیــدار شــد و تمامــی دیوارهــای آن نیــز
از الشهســنگهای کوهــی و رودخانــهای بــا مــات گل ســاخته شــده بــود .تمامــی دیوارهــا راستگوشــه
و معمــاری منــازل مســتحکم بودنــد و بــا کیفیــت خوبــی بنــا شــده بودنــد و کمیــت واحدهــای معمــاری
نیــز افزایــش یافتــه بــود .مرحلــۀ اول معمــاری ایــن کارگاه شــاملدو دیــوار بهمــوازات یکدیگــردر جهــت
ن حــدود  510ســانتیمتر بــود .مصالــح
شــمالی  -جنوبــی بــود کــه عــرض هــر دو دیــوار یــک متــر و طــولآ 
آنهــا شــامل الشهســنگهایی بــود کــه بــا مــات گل متصــل شــده بودنــد .برخــاف معمــاری کارگاه  1کــه
ً
دیــوار آن عریــض ســاخته و از چنــد ردیــف ســنگ الشــه بــرای ســاخت آن اســتفاده شــده بــود ،تقریبــا در
ً
میانــۀ دیــوار ،ســازهای دیگــری متصــل بــه دیــوار ســاخته شــده بــود کــه ایــن اتاقــک احتمــاال بــرای انبــار مــواد
غذایــی گیاهــی یــا انبــار علوفــه حیوانــات بــوده ،زیــرا درصــد دانههــای گیاهــی ایــن اتاقکهــا تــا پنجبرابــر
بیشــتر از خــاک اطــراف و داخــل منــازل مســکونی اســت ،هرچندکــه کاربــرد ایــن اتاقکهــا را محــل ذخیــرۀ
تپالــۀ خشــکیده ،آهــک و بــذر بــرای کشــت نیــز عنــوان کردهانــد (اســمیت .)58 :1376 ،فــرم ایــن اتاقــک
بیضــوی و قطــر آن حــدود  50ســانتیمتر بــود (تصویــر .)4
در شمالشــرق کارگاه در قســمت داخــل دیــوار بیــن دیــوار عریــض و دیــوار کارگاه ،کــف گچــی مخلــوط
بــا خــاک کار شــده بــود کــه مســاحت قســمت یافتشــده در حــدود  3.5مترمربــع بــود .آثــار گــچ در کفســازی
ه البتــه در دورۀ نوســنگی باســفال قــرار داشــته اســت (Meldegard
در گــوران لرســتان نیــز بهدســت آمــده کـ 
 .)et al., 1963: 111همچنیــن کــف گچــی یــا آهکــی نیــز در جانــی اســامآباد غــرب یافــت شــده اســت
(محمدیفــر و همــکاران .)24 :1390 ،در انتهــای دیــوار عریــض در قســمت داخــل دیــوار ،پاشــنهدری
شکســته یافــت شــد کــه برخــاف بعضــی از محوطههــای هــمدورۀ خــود نشــان از در ورودی و درگاهــی
م ـیداد .نمون ـهای از ایــن پاشــنهدر در جارمــو نیــز یافــت شــده اســت (raidwood & Howe, 1960: 61,
ً
 .)Fig 20.4معمــاری مرحلــۀ دوم اســتقراری ایــن کارگاه (تصویــر  )5دربردارنــدۀ شــواهد نســبتا قــوی از
ســازههای دورۀ نوســنگی بدونســفال اســت کــه چهــار فضــای قابلتفکیــک و مســتقل را نشــان میدهنــد.
ایــن مجموعــه شــامل دو کنــدوی ذخیــره ،دو اجــاق کوچــک و ســه هــاون بــزرگ اســت کــه در چهــار فضــای
ً
مســتقل از هــم بنــا شــدهاند .کــف س ـهبار گــچ و خــاک شــده و انــدود نســبتا ضخیمــی دارد.
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ً
ســومین مرحلــه از معمــاری ایــن کارگاه شــامل اطاقــی نســبتا بــزرگ بــود که هاون ســنگی در وســط آن کار
گذاشــته بودنــد .تمامــی دیوارهــا از الشهســنگهای بــزرگ بــا مــات گل ســاخته شــده اســت .انــدازۀ متوســط
ســنگهای تشــکیلدهنده  63×51ســانتیمتر اســت ،عــرض دیــوار نیــز حــدود  70ســانتیمتر اســت .طــول
اطــاق حــدود  3متــر و عــرض آن  170ســانتیمتر اســت (تصویــر  .)6کــف اطــاق بــا خــاک رس کوبیــده همــوار
شــده کــه نمونـهای از آن را در چیاســبز (دارابــی )51 :1391 ،و شــیخیآباد (محمدیفــر و همــکاران:1390 ،
 )14نیــز میتــوان مشــاهده کــرد.
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بحث و تحلیل

از جملــه مســائل مــورد بحــث درمــورد نوســنگی شرقباســتان در ابتــدا تقســیمبندی نوســنگی پیــش از ســفال
ایــن منطقــه اســت کــه بــا آراء و عقایــد گوناگــون همراه اســت .بــرای اولینبار این تقســیمبندی توســط خانم
نســفال
ن کنیــون حفــار جریکــو انجــام پذیرفت ( .)Kenyon, 1975وی نوســنگی را به دو بخش بدو 
کاتلیـ 
و باســفال و هــر بخــش را هــم بـ ه دو بخــش کوچکتــر  Aو  Bتقســیم کــرد .ســیمونس نیــز نوســنگی قدیــم را
بــه چهــار دورۀ نوســنگی آغازیــن ،نوســنگی بیســفال الــف و ب و نوســنگی قدیــم تقســیمبندی کــرد ه اســت
( .)Simmons, 2007در آخریــن نظریههــا ماتیــوز معتقــد بــه تقســیمبندی براســاس هولوســن دیریــن،
نوســنگی دیریــن و نوســنگی نویــن اســت (ماتیــوز 92 :1393 ،و  .)128هرکــدام از نظریــات ،تعاریــف
خــاص خــود را دارنــد .در موضــوع طبقهبنــدی منــازل مســکونی ،الیــور اورنــش اولیــن محققــی بــود کــه
بــه طبقهبنــدی و گونهشناســی خانههــای دورۀ نوســنگی شرقباســتان پرداخــت (.)Aurenche, 1981
وی خانههــای مســکونی را در چهارگونــۀ اصلــی طبقهبنــدی کــرد .مــا تــا پایــان دورۀ نوســنگی میتوانیــم
چهــار مفهــوم اساســی معمــاری را شناســایی کنیــم( .الــف) اجتماعــات گروهــی شــکارچی  -جم ـعآور دورۀ
نســفال  Aاطــاق
پارینهســنگی( ،ب) جوامــع یکجانشــینی اولیــه در شرقباســتان کــه بــه آن نوســنگی بدو 
میشــود( ،پ) روســتاهای بــزرگ نوســنگی بدونســفال  Bو (ت) دهکدههــای پرا کنــدۀ اواخــر نوســنگی.
در ضمــن بایــد ایــن موضــوع را در نظــر داشــت کـه از دورۀ نوســنگی بدونســفال  Aمنــزلو ســرپناه تبدیــل
بــه خانــه (ملــک شــخصی) میشــوند ( .)Watkins, 1990خصوصیــات منــازل دورۀ نوســنگی بــدون ســفال
ت نیمهزیرزمینــی بودهانــد و
 Aشــامل خانههــای گــرد اســت کــه در داخــل زمیــن حفــر شــده و بهصــور 
ســقف آنهــا باالتــر از ســطح زمیــن قــرار میگرفتــه اســت .ایــن خانههــا بســته بــه تعــداد نفــرات خانــواده از
 2مترمربــع تــا  150مترمربــع وســعت دارنــد ( .)Nadel, 2006ایــن خانههــا گــرد و یــا نیمهبیضــوی بــودهو
مصالــح آنهــا شــامل نــی و چپــر اســت کــه بعدهــا ســنگ ،خشــت و گل جــای آنهــا را گرفتــه اســت .ســقف
ل یافتــه کــه روی تیــرک میانــی خانههــا قــرار میگرفتنــد .ایــن تیرکهــا در
خانههــا از نــی و چــوب تشــکی 
ً
ابتــدا تــک بــوده و بعدهــا بهصــورت زوجــی و چهارتایــی نیــز درآمدهانــد .کــف خانههــا معمــوال صــاف نبــوده،
ت و داخــل خانههــا
ولــی شــواهدی نیــز بهدســتآمــده کــه کــف و دیــوار خانههــا گلانــدود و صــاف شــده اسـ 
نیــز بــه چندیــن قســمت تقســیمشــده بــود ( .)Bar-Yosef et al., 2010وســایل خانههــا نیــز محــدود بــه
ی
اجــاق بــود کــه بــا ســنگ و گل ســاختهشــده ،و نیــز هــاون ،ظروفســنگی ،ابزارهایســنگی و اســتخوان 
ً
و بعضــیاوقــات ســیلوی ذخیــرۀ غــذا و یــا مــوادمــورداحتیــاج( .)Bar-Yosef & Gopher, 1997معمــوال
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 .)& Befler-cohen, 2013: 22ولــی در زا گرسمرکــزی ارتفــاع ایــن محوطههــا گوناگــون اســت؛ ماننــد
گنـجدره الیــۀ  Eکــه شــامل  28حفــره اســت کــه بــه نــام چالههــای آتــش معــروف هســتند و در ارتفــاع 1350
متــری از ســطح دریــا واقــع شــدهاند (اســمیت )28 :1376 ،و تپهآســیاب کــه شــامل یــک گــودال بــا قطــر 10
متــر اســت کــه داخــل آن چنــد اجــاق و چالــه وجــود داشــته و در ارتفــاع  1305متــری از ســطح دریــا قــرار دارد
( .)Howe, 1983: 115در دیگــر محوطههــای زاگــرس نیــز وضعیــت چنیــن اســت ،ماننــد کریمشــهیر کــه
در ارتفــاع  850متــری از ســطح دریــا واقــع شــده و معمــاری آن شــامل ســنگهای قلوهســنگی اســت کــه بــر
رأس تپــه چیدهانــد و دو گــودال بــزرگ بــه قطــر دو متــر کــه کــف آنهــا صــاف و کوبیــده شــده اســت (Ibid:
 )50و یــا زاویشمیشــانیدر کــه در ارتفــاع  425متــری از ســطح دریــا اســت و معمــاری آن شــامل دیــوارۀ
ســنگی و خشــگهچینی بــه ارتفــاع  35ســانتیمتر اســت و داخــل آن اجــاق و تنــور ســاختهاند (Solecki,
 ،)1981: 45همچنیــن در معلفــات کــه در ارتفــاع  290متــری از ســطح دریــا واقــع شــده و شــامل کومههــای
نیمهزیرزمینــی بــا دیوارههایــی از خشــت اســت ( ،)Matthews & Wilkinson, 1991: 177ولــی همگــی
محوطههــای آن درکنــار منابــع دائمــی آب قــرار دارنــد .در موریبــط و تــل  Abr3در خانههــا ســکوییجهــت
نشســتن ایجــاد شــده کــه نشــاندهندۀ یــک مــکان عمومــی اســت ( .)Kozlowski, 2002همچنیــن مــوارد
ً
خاصــی همزمــان بــا ایــن دوره مشــاهده شــده کــه بهعنــوان نمونــۀ بــرج جریکــو اســت کــه فعــا بهعنــوان
مــکان مقــدس از آن نــام میبرنــد ( )Kenyon & Holland, 1983و دیــوار جریکــو کــه بهعنــوان حصــار
دفاعــی و یــا محــدودۀ مکانــی مقــدس ماننــد گورســتان بــوده اســت ( )Bar-Yousef, 1986و گوبکلیتپــه
در جنوبشــرق ترکیــه در درۀ بلیــخ و سنگافراشــتههای آن کــه خــود بینظیــر هســتند (Schmidt, 2006,
 )2011و حفــار آن ایــن محوطــه را یــک معبــد کوهســتانی مینامــد( .)Schmidt, 2000: 46در اواخــر و
اوایــل دورۀ  Bنوســنگی بدونســفال ،انتقالــی آرام قابلمشــاهده اســت .بــرای نمونــه ســازههایی بــه فــرم
 Dکــه یــک ضلــع آن صــاف و قائمــه اســت یافــت شــدهاند کــه ایــن فــرم نیــز آرامآرام تبدیــل بــه دیوارهایــی
بــا اضــاع قائمــه شــده اســت ( .)Cauvin, 2000: 41ایــن نمونــه در شیخحســن در شــمال فــرات مشــاهده
شــده اســت .همچنیــن در موریبــط  ،IIIخانههــا بــه اجــزاء کوچکتــر ماننــد محــل نگهــداری احشــام و
آشــپزخانه تقســیم شــدهاند ( .)Akkermans & Schwartz, 2003: 50در زا گــرس نیــز نمونههایــی از
ایــن نــوع معمــاری را در نمریــک ( ،)Kozlowski & Kempisty, 1990: 340معلفــات (& Matthews
 )Wilkinson, 1991: 179و قرمــزدره ( )Watkins et al., 1991: 340میتــوان مشــاهده نمــود.
بــر پایــۀ کاوشهــای باستانشناســی در شرقباســتان تعــداد زیــادی از بقایــای معمــاری مربــوط بــه
نوســنگی بــدون ســفال (اواخــر دورۀ پلیستوســین و اوایــل هولوســن) یافــت شــده اســت .معمــاری ایــن
دوره تفــاوت بســیار زیــادی بــا بقایــای معمــاری فرهنگهــای پیشــین دارد و نشــاندهندۀ رشــد فنــاوری
در زمینــۀ چگونــه دانســتن نیســت ،بلکــه نشــاندهندۀ تغییــرات عمیقــی در نیازهــای کلیتــر گروههــای
انســانی اســت .پیدایــش یکجانشــینی تأثیــر زیــادی بــر افــکار و نگرشهــای جوامــع موجــود گذاشــت و دلیلــی
بــر ایــن ادعــا ،رشــد و افزایــش انــدازۀ جوامــع و گســترش شــبکههای اجتماعــی اســت .ایــن تأثیــرات منجــر
بــه «انقــاب نوســنگی» شــد کــه در معمــاری نیــز بهصــورت مجموعـهای از فراینــد تغییرشــکل خــود را نشــان
داد .ایــن تغییــرات در ســاختار اســکان ،ذخیــره و نگهــداری ،بنــا شــدن ســاختمانهای عمومــی بــرای
فعالیتهــای همگانــی و نهادهــای آیینــی و غیــره ایجــاد شــد.
اســاس معمــاری مســکونی نوســنگی بدونســفال  Aشــامل ایــن عوامــل بــوده ،ســاختار آنهــا بیضــوی
و در اندازههــای مختلــف  7تــا  9متــر بــوده اســت و بــا توجــه بــه در دســترس بــودن مــواد خــام در محــل،
ایــن ســازهها بــا پــی ســنگی و بــا مالیــدن گل بــر روی ترکههــا بــه همــراه یــک نــوآوری قابــل توجــه یعنــی
ســبک چوبــی حمایــت میکردنــد .پایههــا بــر روی زمیــن
خشــت درســت شــدهاند .تیرکهــا از روبنــای
ِ
هموارشــده قــرار میگرفتنــد .بههمــراه ایــن خصوصیــات ،ویژگیهــای داخلــی جالبــی از قبیــل ســکوهای
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برجســته (بــرای هوادهــی) بــر روی تختهســنگهای قــرار میدادنــد ( .)Finlayson et al., 2003از
دیگــر ویژگیهــای داخلــی بایســتی از دیوارهــای جدا کننــدۀ موقــت ،اجاقهــا و همینطــور انبــار ذخیــره نــام
ً
بــرد .انــدازه و مقیــاس ســازههای مســکونی نشــان میدهــد کــه محــل اقامــت ،احتمــاال براســاس خانــوادۀ
هســتهای ســاخته میشــده اســت .محــل انباشــت دورریزهــا نیــز جنــب نواحــی خارجــی و یــا ســازههای
متروکــه بــوده اســت (. )Byrd, 2005
بــا توجــه بــه اطالعــات موجــود ،بقایــای معمــاری پیــش از نوســنگی در شرقباســتان بســیار انــدک و
پرا کنــده هســتند و فقــط بــا ظهــور نوســنگی بــدون ســفال  Aاســت کــه میتوانیم شــروع بــه ارزیابــی دادههای
موجــود کنیــم ،دادههایــی کــه بــا تفســیرهای موجــود در گذشــته متفــاوت هســتند .مــا هنــوز اطالعــات اندکی
داریــم تــا ارزیابــی کنیــم کــه چــرا بیــن افــراد شــکارچی ســیار بــا مردمــان کشــتکننده یکجانشــین اولیــه
تفــاوت ایجــاد شــد؟ مــا بایســتی اختــاف بیــن بیابــان لمیــزر ع و زمینهــای آمــادۀ کشــت را در نظــر بگیریــم،
ً
زیــرا ایــن دوگانگــی بــر الگوهــای ســیار بــودن و امــرار معــاش کــه مســتقیما در بقایــای معمــاری منعکــس
میشــوند ،تأثیــر میگــذارد .ترا کــم نســبی و ســطح یکجانشــینی بســیاری در شرقباســتان دیــده میشــود
ولــی ایــن افزایــش ترا کــم در مقــام مقایســه در مناطــق مختلــف شرقباســتان همــگام نیســت و بهنظــر
میرســد جوانــب دیگــری در اصــول معمــاری تأثیــر داشــتند .مســائلی از قبیــل ســازگاریهای اجتماعــی
بــرای افزایــش رشــد جوامــع ،یکجانشــینی و روشهــای جدیــد امــرار معــاش اقتصــادی اســت کــه جوامــع
چرا گــرد و ســیار را بــا مشــکل مواجــه میکننــد.
یگــردد (�Geb
در دور ۀ  Bنوســنگی بــدون ســفال ،افزایــش مســاحت در اســتقرارگاهها مشــاهده م 
 )el, 2004; Kuijt, 1994و ایــن بزرگشــدن اســتقرارگاهها در اواخــر دوره یعنــی در دورۀ انتقالــی بــه
َ
ً
نوســنگی بــا ســفال کامــا آشــکار اســت .ایــن بزرگــی بهقــدری اســت کــه بعضــی از محوطههــا بــه ا َبــر محوطــه
معــروف شــدهاند ( )Simmons, 2007کــه البتــه ایــن محوطههــای بــزرگ در غــرب ایــران وجــود ندارنــد.
مقدمــۀ اهلیگــری در ایــن دوره مشــاهده میشــود ( .)Zeder, 2011ســاختن خانههــا در ســطح زمیــن،
بنانهــادن حیــاط در خانههــا ،وجــود واحدهــای ســاختمانی بــا دیــوار قائــم برهــم (Simmons, 2007:
 ،)133اطاقهــای کوچــک و راهــرو ،دیوارهــای چین ـهای و خشــتی کــه بــر روی پــی ســنگی بنــا شــدهاند،
یکــه کارهــای
کفســازی بــا گــچ و آهــک ( )Garfinkel, 1988و چندبخشیشــدن خانههــا بهگونها 
نشــک در حیــاط
آشــپزخانه در گوش ـهای از خانــه انجــام پذیــرد .بریــدوود معتقــد اســت کــه پختوپــز بدو 
انجــام میپذیرفتــه و اجاقهایــی کــه داخــل حیــاط قــرار داشــته بهمنظــور بــودادن یــا برشــتهکردن دانههــا
بــوده تــا بــرای پخــت نــان ( ،)Braidwood & Howe, 1960: 62امــا شــواهدی از بــودادن دانههــا معرفــی
نکــرده اســت .همچنیــن بریــدوود رواج اپســیدین و ســاخت ظــروف ســنگی بــزرگ را نیــز نشــانۀ نوســنگی
ً
بــدون ســفال  Bو همزمــان بــا طبقــات بــدون ســفال جارمــو میپذیــرد ( .)Braidwood, 1961معمــوال در
ت شــده کــه بــرای ســاییدن
حیــاط یــا اطاقهــای بــزرگ خانههــا هاونهــای بــزرگ و کوچــک ســنگی یاف ـ 
و خردکــردن دانههــای غــات اســتفاده میشــده اســت .وجــود هاونهــای بــزرگ ســنگی ،ابزارهــای ریــز
و ظــروف ســنگی نشــان از فعالیتهــای روزمــرۀ خانگــی در داخــل فضــای معمــاری دارد .در تعــدادی از
روســتاها نشــانههایی از دیــوار دفاعــی نیــز مشــاهدهشــده اســت .همگونــی ســاختاری در معمــاری در تمــام
ً
دورههــا مشــاهده میشــود و معمــوال تغییــر خاصــی در مراحــل مختلــف معمــاری ایــن دوره در محوطههــا
مشــاهده نمیشــود.
پیــش از آنکــه بحــث خصوصیــات معمــاری نوســنگی بــدون ســفال بــه اتمــام برســد ،بایســتی در نظــر
داشــته باشــیم کــه در تعــدادی از دهکدههــای اولیــه تمــام شــرایط و خصوصیــات معمــاری وجــود نــدارد.
بــرای نمونــه در دورۀ نوســنگی بــدون ســفال  Aمحوطههایــیکــه در دورۀ  Aگاهنــگاری شــدهاند دارای
معمــاری ســنگی راستگوشــه هــم هســتند ،ماننــد هاالنچمــی ( )Rosenberg & Davis, 1992: 9در
آناتولــی و جرفاالحمــر در ســوریه ( .)Strodeur, 2000: 3تعــدادی از محوطههــا نیــز در دورۀ  Bگا هنــگاری
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تغییرشــکل ســازهها و شــیوههای ساختوســاز از حالــت بیضــوی بــه گوش ـهدار و ســاخت ســازههای دو
طبقــه در نوســنگی بــدون ســفال  Bرایــج میشــود .عالوهبــر آن در طراحــی داخلــی و ویژگیهــای جانبــی
بنــا نیــز تغییــرات اساســی ظاهــر میشــود .ایــن تحــوالت صورتگرفتــه شــامل حفرههــای آتــش ،انــواع
اجاقهــا ،فرهــا ،محــل انبــار و نگهــداری مــواد غذایــی و علوفــه ،ســکوها و غیــره اســت .بــه هرحــال مفهــوم
معمــاری در نوســنگی بــدون ســفال  Bبهمعنــای واحدهــای مســکونی گوش ـهدار و چندیــن اتاقــه اســت و
ً
معمــوال هــر واحــد مســکونی دارای یــک واحــد انبــار آذوقــه اســت کــه بهصــورت کنــدو نمــود پیــدا کــرده
اســت .پدیدارشــدن کندوهــای شــخصی از مســائل بســیار بــا اهمیــت در ایــن دوره اســت کــه نشــان از تحــول
اساســی در تفکــرات اقتصــادی جوامــع نوســنگی دارد کــه بــه احتمــال زیــاد منجــر بــه تغییــرات اجتماعــی و
ً
پدیــدۀ قــدرت شــده اســت .در نوســنگی بــدون ســفال  Aمعمــوال انبــار بهصــورت محــل اشــترا کی محســوب
شــده و تمامــی ســاکنان یــک خانــۀ بــزرگ از آن اســتفاده میکننــد .درواقــع اهالــی خانــه یککاســه هســتند،
ً
همانطورکــه فلنــری ( )Flannery, 2002: 421معتقــد اســت کــه «گســتردگی ذخیــرۀ مشــترک غــذا مطمئنــا
نشــاندهندۀ ایــن نکتــه اســت کــه بهطورکلــی گروههــا خطــر و منفعــت آن را پذیرفتهانــد» .در جوامــع
اشــترا کی مالکیــت خصوصــی بســیار کممعنــا بــوده و بیشــتر مســاواتمحور هســتند و جمــعآوری ثــروت
عمومــی بــوده و منجــر بــه قدرتطلبــی در جامعــه نمیشــده ،همانطورکــه ودبــرن (Woodburn, 1982:
 )432اشــاره کــرده کــه « ...افــراد و گروههــا در جوامــع مســاواتمحور ممکــن اســت ســعی کننــد ثــروت
بیشــتری کســب کننــد تــا قــدرت بهدســت آورنــد و جایــگاه باالتــری نســبت بــه دیگــران بیابنــد ،ولــی دیگــر
افــراد و گروههــا مواظــب هســتند کــه از ایــن رویــه پرهیــز کننــد» .ولــی در نوســنگی بــدون ســفال  Bایــن
بخــش از خانــه بهصــورت شــخصی ،اختصــاص بــه یــک خانــواده دارد .اهالــی روســتا انگیــزه بــرای افزایــش
تولیــد یافتــه ،ثروتانــدوزی کــرده و مالکیــت خصوصــی را پررنــگ میکننــد .افزایــش ثــروت شــخصی باعــث
افزایــش قــدرت اجتماعــی و اعتبــار میشــود .شخصیســازی بــا افزایــش بخشبنــدی آغــاز شــده و ایــن
بیانگــر افزایــش رقابــت اســت .تمــام ایــن مــوارد نشــان میدهــد کــه ســاختار اجتماعــی مســاواتمحور درحال
فروپاشــی بــوده اســت ،زیــرا در آنزمــان ذخیــرۀ مشــترک مــواد غذایــی طبیعــی و مالکیــت خصوصــی محــدود
بــوده و رقابتــی نیــز بیــن اشــخاص و خانوادههــا وجــود نداشــته اســت .ایــن نکتــه کــه چــه مکانیســمی بــرای
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شــدهاند کــه دارای معمــاری گــرد نیمهزیرزمینــی هســتند ،ماننــد تلاســود ( )Ibid: 9و صبیابیــد در ســوریه
( .)Akkermans & Duistermatt, 1997: 18همچنیــن در نمریــک در نزدیکــی موصــل ،هــم خانههــای
گــرد و هــم خانههــای چهارگــوش بهدســت آمدهانــد ( )Kozlowski & Kempisty, 1990: 341بهنظــر
میرســد تمامــی محوطههــای ذکرشــده یــا معمــاری هــر دو دوره را داشــتهاند و مــوارد معمــاری معرفیشــده
متعلــقبــه دورۀ انتقالــی اســت ،یــا از دورۀ انتفالــی بــه دورۀ  ،Bمحوطــه تشــکیل یافتــه اســت .در ضمــن
در بعضــی منابــع باستانشناســی معتقدنــد کــه معمــاری مــدور نیمهزیرزمینــی در غــرب ایــران از دورۀ
نوســنگی بــدون ســفال  Aیافــت نشــده و نمونــۀ تپهآســیاب و ســراب بایســتی چالهزبالــه باشــد و نــه یــک
محــل اســتقراریو وجــود الیههــای خاکســتر در چغــاگالن ،چیاســبز شــرقی و شــیخیآباد ،نشــانۀ بقایــای
الیههــای خاکســتر بهجامانــده از مصالــح فاسدشــدنی ماننــد نــی و چپــر اســت (دارابــی )55 :1393 ،کــه
البتــه نمیتــوان آنرا قبــول کــرد ،زیــرا نمریــک ،قرمــزدره و معلفــات از محوطههــای زا گــرس بــوده و دارای
معمــاری مــدور نیمهزیرزمینیانــد .در تعــداد زیــادی از معمــاری محوطههــای دورۀ نوســنگی از مصالحــی
ماننــد خشــت و چینــه هــم بــرای ســاخت خانههــا اســتفاده شــده ،ولــی محوطههایــی نیــز وجــود دارنــد کــه
ی اسـ�تفاده کردهانـ�د کـ�ه از دور ۀ  Aمیتــوان از هاالنچمــی (�Rosen
فقـ�ط از سـ�نگ بهعنـ�وان مصالـ�ح اصلـ� 
 )berg & Davis, 1992: 10و نوالیچــوری در آناتولــی ( )Özdogan, 1999و جرفاالحمــر (Strodeur,
 )2000: 2در ســوریه بایســتی نــام بــرد و در دورۀ  Bنوســنگی بــدون ســفال از محوطــۀ گریتللــی (Biçakçi,
 )2003در آناتولــی و جدالمقــره ( )Love, 2013: 749, Tab1در ســوریه و در اردن ،بیداهــا ،اریحــا و بســتا
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نابــودی نظــام مســاواتمحور بــهکار گرفتــه شــد و چگونــه نابرابریهــا آغــاز شــد ،همگــی بــه مراســمات
آئینــی ختــم میشــوند .دیدگاهــی وجــود دارد کــه معتقــد اســت « ...مکانیســمی کــه در آن توســعه و رشــد
قــدرت در جوامــع کشــاورزی روی داد ،برگرفتــه از مراســمات آئینــی اســت» ( .)Kuijt, 2002: 82در ایــن
ً
مــورد احتمــاال مراســم آئینــی مکانیســمی اســت کــه از طریــق آن ســاختار اجتماعــی مســاواتمحور دچــار
فروپاشــی شــد .همچنیــن « ...بــرای اینکــه تفــاوت اجتماعــی در جامعــه وجــود داشــته باشــد ،بایــد صورتــی
از منطــق سیاســی یــا اجتماعــی نیــز وجــود داشــته باشــد» ( )Kuijt, 2002: 84و بــرای اینکــه ایــن تفــاوت
بهوجــود آیــد و نابرابــری بیــن افــراد جامعــه رشــد کنــد ،افــراد بایــد بــه دالیلــی حاضــر باشــند از حقــوق و
جایــگاه مســاوی خــود نســبت بــه دیگــران دســت بکشــند .اشــخاص فقــط مشــتاقانه از حقــوق و منفعــت
خــود نســبت بــه اشــخاص بســیار محتــرم و امیــن دســت میکشــند و یــا معتقدنــد کــه بازنمــای نیازهایشــان
اســت و ایــن جایــی اســت کــه شــمنها و اشــخاصی کــه بــا موجــودات الهــی و ماورایــی در ارتبــاط هســتند
وارد گــود میشــوند و ممکــن اســت افــراد ثروتمنــدی کــه رئیــس بودهانــد بــا موجــودات ماورایــی در ارتبــاط
بودهانــد و از ایــن ارتبــاط بــرای اعمــال قــدرت اســتفاده کردهانــد و ایــن شــاید آغــاز مراســمات تشــریفاتی و
آئینهــا میشــود تــا کمکــم قــدرت خــود را افزایــش و قــدرت دیگــران را از بیــن ببرنــد.
ً
ساختوســاز در ا کثــر مناطــق عمدتــا بــا قــراردادن خشــت بــر روی پــی ســنگی اســت ،هرچنــد در جنــوب
ً
اردن منحصــرا از ســنگ تراشــیده اســتفاده شــده اســت ( .)Garfinkel, 1988ســطوح ســنگی گســترده در
ً
داخــل ســازهها احتمــاال بهمنظــور مســدودکردن نواحــی بــازی بــوده کــه گلههــای حیوانــات از آن عبــور
نکننــد .محــل انباشــت دورریزهــا نیــز جنــب نواحــی خارجــی (حیــاط) و یــا ســازههای متروکــه بــوده اســت
( .)Byrd, 2005در ابتــدای دوره ،ایــن تغییــرات بهطــور جدا گانــه اتفــاق میافتــاد ،ولــی بــا گذشــت زمــان
هــم تعــداد و هــم پیچیدگــی آنهــا در ســطوح مختلــف افزایــش یافــت .احتمــال دارد تغییــر از معمــاری گــرد
بــه گوش ـهدار در برخــی محوطههــا ،بهعلــت وضعیــت محیطزیســت و ریختشناســی زمیــن اطــراف آنهــا
باشــد ( .);Rehhof-Kaliszan et al., 2002 Byrd, 2005ایــن در حالــی اســت کــه برخــی محققیــن از
نقطهنظــر تاریخــی و تکاملــی بــه ایــن موضــوع مینگرنــد ،هرچندکــه بهنظــر میرســد برخــی توضیحــات و
تفاســیر کاملترنــد؛ ماننــد اینکــه وجــود ســبکهای متفــاوت در معمــاری نشــاندهندۀ هوی ـت گروههــای
جدیــد اســت ( .)Wilshusen & Potterin, 2010: 174بایســتی ایــن موضــوع را در نظــر داشــته باشــیم کــه
ً
ا گــر تغییــر ســاختاری معمــاری صرفــا نشــاندهندۀ پیشــرفت فنــاوری باشــد ،چگونــه ایــن تغییــر در بقایــای
مــادی میتوانــد تغییــر در ســاختارهای جهانبینــی ،اجتماعــی و اقتصــادی ایــن جوامــع را بیــان کنــد؟
پرسشــی کــه پاســخ بــه آن بســیار پیچیــده و وقتگیــر اســت .باستانشناســان بــرای برخــی توضیحــات
و نتیجهگیــری بهصــورت مقایســهای از پژوهشهــای قومباستانشناســی نیــز اســتفاده میکننــد .ایــن
ً
مقایسـههای قومــی بــرای درک پیچیدگــی بعضــا بســیار مناسـباند و کمــک شــایانتوجهی میکننــد ،ولــی
بایــد ایــن موضــوع را در نظــر داشــت کــه مقایس ـههای مســتقیم خطرنــاک و باعــث تفاســیر اشــتباه شــده و
مســائل را بغرنــج میکننــد .قومنگاریهــای امــروزی فقــط یــک چهارچــوب تفســیری کلــی ایجــاد میکننــد.
زمانــی ایــن اعتقــاد وجــود داشــت کــه قومنــگاری منعکسکننــدۀ اعمــال گروههــای انســانی ثابــت در زمــان
هســتند و نشــاندهندۀ پیشــرفتهای آغازیــن .ایــن درحالــی اســت کــه ا کنــون ثابـت شــده ایــن تشــابهات
قومــی گمراهکنندهانــد .نمونــۀ آن مقایســۀ نوســنگی و فراپارینهســنگی بیــن شرقباســتان و آمریــکای مرکزی
اســت ( .)Flannery, 1972هرچنــد برخــی از تطبیقهــا معتبــر هســتند ،ولــی تعــداد بیاعتبارهــا هــم کــم
نیســتند و اغلــب تشــخیص اینکــه کــدام مقایســه متعلــقبــه کــدام گــروه اســت ،بســیار دشــوار اســت .نمونــۀ
گمراهکننــدۀ دیگــر ،مقایســۀ گروههــای شــکارچی کاالهــاری اســت کــه بــا گروههــای شــکارگر-جمعآور غــذا
در شرقباســتان مقایســه شــده اســت .در میــان گروههــای شــکارچی اخیــر کاالهــاری کلبههایــی هســتند کــه
از مــواد گیاهــی ســاخته شــدهاند .ایــن کلبههــا بهصــورت یــک فضــای خصوصــی عالمتگــذاری شــدهاند
و صاحــب کلبــه و افــراد قبیلــه از حریــم ایــن کلبــه دفــاع میکننــد .ایــن درحالــی اســت کــه افــراد قبیلــه و
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هنگامیکــه نگاهــی بــه مقــاالت باستانشناســی میاندازیــم ،خــود را در میــان انبوهــی از مقــاالت
میبینیــم کــه دربــارۀ ســیر تکاملــی ســبکهای معمــاری نگاشــته شــدهاند ،ولــی بهنــدرت در میــان مــدارک
باستانشناســی بــه معمــاری دورۀ شــکارگری و گــردآوری غــذا برخــورد میکنیــم .آغــاز معمــاری بــا ســازههای
گــردی بــوده کــه از مــواد ســبک و ک ـمدوام ســاخته شــده بودنــد .مرحلــۀ بعــدی تغییــر در ایــن ســازههای
اولیــه و تبدیــل آنهــا بــه ســازههای گوش ـهدار ،همزمــان بــا یکجانشــینی و آغــاز کشــاورزی بــوده اســت .بــا
ً
پیشــرفتهای اجتماعــی ســازههای دســتهجمعی کامــا متــداول گردیــد و برخــی ارزشهــای عقیدتــی و
معنــوی در توالــی معمــاری خــود را نشــان داد .بــا ایــن مفهــوم ذهنــی دیگــر ســازۀ فیزیکــی فقــط یــک محــل
اســکان تلقــی نمیشــود و ایــن ســادهانگارانه اســت کــه نمــود پیشــرفتهای اجتماعــی در جوامــع اولیــه را
در معمــاری نادیــده بگیریــم.
بــا وضعیــت موجــود در موضــوع معمــاری ثابــت و دائــم کپــرگاه کــه شــامل چهارگــوش بــودن منــازل و در
ق بــه دورۀ  Bنوســنگی بــدون
روی ســطح ساختهشــدن ســازهها اســت ،بهنظــر میرســد ایــن محوطــه متعلـ 
ً
ســفال بــوده و نمیتــوان آن را بــه دورههــای قدیمیتــر نســبت داد .تفــاوت معمــاری در دو ترانشــه ،احتمــاال
بهخاطــر ایــن اســت کــه کارگاه اول در حاشــیۀ روســتا تأســیس شــده و منــازل حاشــیهای بهصــورت موقــت
ً
بنــا شــدهاند و یــا علتــی کــه هنــوز مشــخص نیســت .وجــود دو انبــاری (کنــدو) نشــان میدهــد احتمــاال هــر
خانــه انبــار خــاص خــود را داشــته اســت .وضعیــت اقلیمــی منطقــه نیــز بــر ساختوســاز تأثیــر گذاشــته و
بهخاطــر دمــای مناســب کــه هیــچ موقــع بــه زیــر صفــر نرســیده ،دیوارهــا قطــور ســاخته نشــدهاند.
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