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چکيذٌ
دز ديزان وًغىگی تحًالتی ثٍ يقًع میپیًودد ،کٍ ایه تحًالت زا میتًان دز وًع مؼمبزی ،تدفیه ي اقتكبد محًعٍَبی وًغىگی
مؿبَدٌ کسد .ؾمبل غسة ایسان ي جىًة ؾسق آغیبی قغیس یکی اش مىبعق مُم ػكس وًغىگی ثهٍ سػهبة مهیآیىهد ،کهٍ دازای
فسَىگَب ي تمدنَبی ؾکًٌمىد ػكس وًغىگی ثًدٌاود ي آثبز ازشؾمىدی اش آنَب ثبقی مبودٌ اغت کهٍ ؾهبید اش دالیهص اقهنی آن
دغتسغی آغبن ثٍ مؼبدن غىگ ،فنصات ي ذخبیس غًخت ثًدٌ ثبؾدَ .دف اش ایه پطيَؽ ،مقبیػٍ تحنینی مؼمهبزی محًعهٍَهبی
وًغىگی سًشٌ دزیبچٍ ازيمیٍ ي سًشٌ دزیبچٍ يان اغت .ایه پطيَؽ ،ثب اغهتابدٌ اش زيؼ میهداوی ي کتبثنبوهٍای قهًزت رسفتهٍ
اغت .دز سقیقت ،ثب زيؼ میداوی محًعٍَبی وًغىگی ؾمبل غسة ایسان ثسزغی ؾدٌ ي ثب تًجهٍ ثهٍ اعاػهبتی کهٍ جمهغآيزی
رسدید ،ثٍ مقبیػٍ تغجیقی -تحنینی مؼمبزی ایه دي سًشٌ پسداختٍ ؾدٌ ي ؾجبَتَب ي تابيتَبی مؼمبزی ایه دي مىغقهٍ ؾهس
دادٌ ؾدٌ اغت .وتبیج وؿبن می دَد کٍ ثٍ لحبػ وصدیک ثًدن ایه دي مىغقٍ ثٍ لحبػ جغسافیهبیی ي يجهًد مؼهبدن اثػهیدیه دز
اعساف دزیبچٍ يان ي اثصازَبی غىگی غبختٍ ؾدٌ اش اثػیدیه کٍ اش َس دي مىغقٍ ثٍدغت آمدٌ اغت ،میتًان ثٍ ایه مُم دغهت
پیدا کسد کٍ ایه دي مىغقٍ دز ػكس وًغىگی ثب یکدیگس ازتجبط تجبزی ي فسَىگی داؾتٍاود ،کٍ ایهه ازتجهبط استمهبالر دز ؾهجبَت
آثبز مؼمبزی مکؿًفٍ اش َس دي مىغقٍ تأثیس شیبدی داؾتٍ اغت .ؾًاَد وؿبن میدَد کٍ ثیؽتسیه ؾهجبَت آثهبز مؼمهبزی ثهیه
محًعٍَبی سبجیفیسيش ي یبویکتپٍ دز ؾمبل غسة ایسان ثب محًعٍَبی چبیايوهً ،سهبجینس ي چبتهبلًَیهً دز جىهًة ؾهسق
آغیبی قغیس يجًد داؾتٍ اغت.
ياشٌَبي کليذي :وًغىگی ،مؼمبزی ،سًشٌ دزیبچٍ ازيمیٍ ،سًشٌ دزیبچٍ يان.

ارجبع :زغًلی ع .1400 .مقبیػٍ تحنینی مؼمبزی وًغىگی سًشٌ دزیبچٍ ازيمیٍ ثب سًشٌ دزیبچٍ يان دز تسکیٍ .وؿهسیٍ جػهتبزَبی ثبغهتبنؾىبغهی ایهسان
پیؽ اش اغام.30-15 :)1( 6 .
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مقذمٍ
ديزٌ وًغىگی یب وئًلیتیک یکی اش مُمتسیه ديزٌَبی پیؽ
اش تبزیخ محػًة می ؾًد .دز وتیجٍ تجسثیبتی کٍ اوػبن دز
ديزان جمغآيزی غرا یب َمبن ديزٌ فساپبزیىٍغهىگی کػهت
کسد ،ثٍ تدزیج ثٍ محهديد کهسدن قنمهسي خهًد پسداخهت ي
غساوجبم یک جبوؿیه ؾد ي ثب تًلید غرا اش عسیق کؿبيزشی
ي دامدازی ،ونػتیه زيغتبَب زا ثٍيجًد آيزد .ایه ديزٌ سد
ياغظ ثیه ديزٌ پیؿیه یؼىی فساپبزیىهٍغهىگی ي ديزٌ ثؼهد
کٍ آغبش ؾُسوؿیىی وبمیدٌ می ؾًد ،قساز دازد .فساوک َهًل
ديزٌ وًغىگی ایسان زا ثٍ پىج فبش اقنی تقػهیمثىهدی کهسد
کٍ ػجبزتىد اش -1 :ديزٌ آغبش زيغتبوؿهیىی -2 ،ديزٌ قهدیم
زيغتبوؿیىی -3 ،ديزٌ میبوٍ زيغتبوؿیىی -4 ،ديزٌ جدیهد
زيغتبوؿههیىی -5 ،ديزٌ پههع اش زيغتبوؿههیىی (Hol and
) .Flannery, 1969: 15-28دز ایه ديزٌ اوػبنَب ثٍ غبخت
خبوٍَبیی ثسای خًد اقدام میکىىد ،کٍ َم ثتًاوىد دز کىهبز
شمیه َبی کؿبيزشی خًد ثبؾهىد ي َهم ثتًاوىهد دز مکهبوی
امه ثٍ شودری خًد ادامٍ دَىد .ایه اتابق دز فبش یهک ديزٌ
وًغىگی یؼىی ديزٌ آغبش زيغتبوؿهیىی اتاهبق افتهبدٌ اغهت
(ياودوجسگ .)32-43 :1384 ،دز ایسان ،ایهه ديزٌ اش سهديد
دٌ َصاز غبل پیؽ ؾسيع ي تب سديد ؾؽ َصاز غبل پهیؽ
ادامٍ پیدا میکىد .اش يیطرهیَهبی ایهه ديزٌ تًلیهد غهرا اش
عسیق کؿت غات ي سجًثبت ي وگٍدازی دام ثهٍ يیهطٌ ثهص،
رًغاىد ي خً ثًدٌ اغت (ؾهُمیسشادی .)47 :1382 ،دز
سقیقت غٍ اوقاة قىؼتی دز شمیىٍَبی تًلید غرا ،تًلیهد
غابل ي ایجبد وظهم دز مؼمهبزی اش پهیآمهدَبی ایهه ديزٌ
اغههت .دز ایههه مقبلههٍ مؼمههبزی وًغههىگی محًعههٍَههبی
سبجیفیسيش ي یبویک تپٍ دز سًشٌ دزیبچٍ ازيمیٍ ي مؼمبزی
محًعٍَبی چبیايوً ،سهبجینس ي چبتهبلًَیهً دز سهًشٌ
دزیبچٍ يان مد وظس ثًدٌ کهٍ مسثهًط ثهٍ فهبش دي وًغهىگی
یؼىی ديزٌ قدیم زيغتبوؿیىی َػتىد.
مػهألٍ اغبغههی ایههه پههطيَؽ ،تجصیههٍ ي تحنیههص مؼمههبزی
محًعٍ َبی ثبغتبوی مىغقٍ ؾهمبل غهسة ایهسان ي جىهًة
ؾسق آغیبی قغیس دز ػكهس وًغهىگی اغهت .شیهسا ایهه دي
مىغقٍ اش مىبعق مُم ػكس وًغىگی ثٍسػبة میآیىد ،کهٍ
دازای فسَىههگَههبی ثػههیبز ثههصزگ ػكههس وًغههىگی چههًن
سبجی فیسيش ي یبویکتپٍ دز ؾمبل غسة ایسان ي چهبیايوهً،
سبجینس ي چبتهبلًَیهً دز جىهًة ؾهسق آغهیبی قهغیس
ثًدٌ اود ي آثبز ازشؾهمىدی اش آنَهب ثهبقی مبوهدٌ اغهت کهٍ
استمبالر اش دالیص اقنی آن دغتسغی آغبن ثٍ مؼبدن غىگ،

فنههصات ي ذخههبیس غىههی غههًخت ثههًدٌ اغههت .ثههب تًجههٍ ثههٍ
ثسزغیَبی اوجبم ؾدٌ ،پان اقنی غبختمبنَبی مکؿهًفٍ
اش ایه محًعٍَهب ،چُهبزرًؼ ثهب غهقس مػهغش ي ؾهبمص
تؼدادی اعبق ثًدٌ کٍ دز اعساف یک سیهبط مسکهصی قهساز
میرسفتىد ،ثب ایه تابيت کٍ ثؼضی اش خبوهٍَهب دز محًعهٍ
سبجینس ثٍقًزت دي عجقٍ غبختٍ ؾدٌ اغت .ثیؿتس مكبلش
مًزد اغهتابدٌ خؿهت َهبی قهبلجی ثهًدٌ ،ثهٍجهص محًعهٍ
سبجیفیسيش کٍ دز آن اغتابدٌ اش خؿتَهبی وهبمىظم زيا
داؾتٍ اغت .وکتٍ جبلت کؿس وقبؾی دیهًازی دز محًعهٍ
سبجیفیسيش اغت کٍ ثٍلحبػ وًع وقؽ ي وًع زوگی کهٍ دز
آن اغتابدٌ ؾدٌ ؾجبَت شیهبدی ثهٍ وقبؾهیَهبی دیهًازی
محًعٍ چبتبلًَیً دازد.
مغبلؼههبت ثبغههتبنؾىبغههی داوؿههگبٌ پىػههینًاویب دز دزٌی
غًلديش ثب ساس یک رمبوٍ آشمبیؿی دز غبل  1956میادی
ثٍ غسپسغتی زاثست دایػًن دز تپٍ سػىنً اوجهبم ؾهد کهٍ
ثٍدوجبل آن محًعٍ َبی دیگس دزٌ غًلديش کؿس رسدیدوهد.
چبزلص ثسوی مُمتسیه ثسزغی خًد زا دز دزٌ غهًلديش اوجهبم
داد ،کٍ مىجس ثٍ کؿس محًعٍ سهبجیفیهسيش رسدیهد ي دز
وُبیت ایه محًعٍ دز غبل  1958میادی کبيؼ رسدیهد ي
آثبز قدیمیتسیه ديزٌ وًغىگی ؾهمبل غهسة ایهسان اش ایهه
محًعٍ ثٍدغت آمد .ثهب ثسزغهیَهبیی کهٍ چهبزلصثسوهی دز
مىغقٍ آذزثبیجبن اوجبم داد ،محًعٍ یبویکتپهٍ کهٍ ثؼهد اش
سبجیفیسيش قدیمیتسیه ديزٌ وًغىگی مىغقٍ ؾمبل غهسة
زا دز ثس میریهسد ،کؿهس رسدیهد (َمهبن .)159 :اش جمنهٍ
ثبغتبن ؾىبغهبن ایساوهی کهٍ دز ایهه مىغقهٍ ثهٍ مغبلؼهٍ ي
ثسزغی پسداختٍ اوهد ،مهی تهًان ثهٍ ثسزغهیَهبی ادازٌ کهص
ثبغههتبنؾىبغههی ایههسان ثههٍ غسپسغههتی محمههًد زاد ي ػنههی
سبکمی دز غهبل  1326ي  1328خًزؾهیدی اؾهبزٌ کهسد.
ػنی اکجس غسفساش ي ثبثک زاد دز غبل  1374ثسزغیَهبیی زا
دز مىغقٍ ؾمبل غسة ایسان اوجبم دادود ،کٍ مىجس ثٍ کؿس
محًعٍ َبیی مسثًط ثٍ ديزان وًغىگی ي مع غىگی ؾد .اش
دیگس مغبلؼبت اوجبم ؾدٌ دز سًشٌ دزیبچٍ ازيمیٍ میتهًان
ثٍ ثسزغیَبی غهجبدی دز مىغقهٍ مؿهکیهؾهُس ،ثسزغهی
کسدياوی ي سسیس چیبن دز دؾت مغبن ،ثسزغی کبمجنؽفسد
دز تپٍ قسٌ چیق ثىبة ي ثسزغهی سػهه عایهی دز مىغقهٍ
غنمبظ کٍ مىجس ثٍ کؿس محًعهٍ اَسوجهبن ؾهد ،اؾهبزٌ
کهههسد (زغهههًلی .)23 :1387 ،قهههدیمیتهههسیه ثسزغهههی
ثبغتبنؾىبغی جىًة ؾسق آغیبی قغیس زا آزیک دز غهبل
1951دز محًعٍ ثبغتبوی چبتبل ًَیً اوجبم داد ،کٍ یکی
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اش قدیمیتسیه ثسزغیَبی ثبغتبنؾىبغی دز سًشٌ دزیبچهٍ
يان ثًدٌ اغت .دز وُبیت جیمص مازت دز غبل  1960ایهه
محًعٍ زا کبيؼ کسد .وتیجٍ ایه کبيؼ کؿس آثبز مؼمبزی
مػکًوی ي مهرَجی ثهٍ َمهساٌ وقبؾهیَهبی دیهًازی ديزٌ
وًغىگی آغیبی قغیس ثًدٌ ،کٍ دز وًع خًد ثػیبز مىحكهس
ثٍ فسد اغت .جیمص مازت دز غبل  1957ثسزغهیَهبیی زا
دز جىًة ؾهسق تسکیهٍ اوجهبم داد ،کهٍ مىجهس ثهٍ کؿهس
محًعٍ وًغىگی سبجینس رسدید .دز غبل  1963ویص ثسزغی
دیگسی دز ایه مىغقٍ ثب َمکبزی کمجص ،ثسیدييد ي محمهد
ايشدکبن اوجبم رسدید ،کٍ وتیجٍ ایه ثسزغی ،کؿس محًعٍ
وًغىگی چبی ايوً دز جىًة ؾسقی تسکیٍ ثهًد ي دز وُبیهت
زاثست ثسید ييد دز غبل  1964کهبيؼَهبی رػهتسدٌای دز
ایه محًعٍ اوجبم داد.
خأل پطيَؿی مًجًد دز ایه تحقیق ،کمجهًد ثسزغهیَهبی
ثبغتبن ؾىبغی دز شمیىٍ ؾىبخت مؼمبزی وًغىگی مىغقهٍ
ؾمبل غسة ایسان ي مقبیػهٍ آن ثهب مؼمهبزی محًعهٍَهبی
وًغىگی مىبعق َمجًاز اغت .ثىبثسایه اش ضسيزتَبی ایهه
پطيَؽ ،مغبلؼٍ ؾجبَتَب ي تابيتَهبی مؼمهبزی ایهه دي
مىغقٍ ي تأثیس ي تأثسَبی فسَىگی آنَب دز ػكهس وًغهىگی
اغت .ایهه پهطيَؽ دز پهی پبغهخ ثهٍ ایهه غهًال مغهس
میثبؾد کٍ چٍ يیطری َبی مؿتسکی ثیه مؼمبزی وًغىگی
سًشٌ دزیبچٍ ازيمیهٍ ي سهًشٌ دزیبچهٍ يان يجهًد داؾهتٍ
اغت؟ ي ثب تًجٍ ثٍ وصدیک ثًدن ایهه دي مىغقهٍ ثهٍلحهبػ
جغسافیبیی ،ازتجبط فسَىگی ثیه آن َب ثسقهساز ثهًدٌ اغهت؟
فسضیٍ سبضس دز پبغخ یٍ ایه غهًال ایهه اغهت کهٍ ثهیه
مؼمبزی ایه دي مىغقٍ ؾجبَت َبی شیهبدی ثهٍلحهبػ وهًع
مكبلش ي وًع پان غبختمبن َب يجًد داؾتٍ اغت ي ثٍدلیص
وصدیک ثًدن ایه دي مىغقٍ ثٍلحهبػ جغسافیهبیی ي تجهبزت
غىگ اثػیدیه ،ازتجبط فسَىگی ثیه ثسخی اش محًعٍَهبی
وًغىگی سًشٌ دزیبچٍ ازيمیٍ ي سهًشٌ دزیبچهٍ يان يجهًد
داؾتٍ اغت .شیسا اثػهیدیه غهىگی ثػهیبز غهنت ي ثسوهدٌ
اغت کٍ ثسای غبخت اثصازَبی غىگی ثٍيیهطٌ اوهًاع چهبقً،
غسپیکبن ي غسویصٌ ثػیبز مىبغت ي کهبزثسدی ثهًدٌ اغهت.
َم چىیه اثصازَبیی کٍ اش غىگ اثػیدیه غبختٍ میؾهدود
ثههٍدلیههص اغههتحکبم ثههبال مههدت شمههبن ثیؿههتسی ديام پیههدا
می کسدود ،يلی اثصازَبیی کٍ اش غىگَبی مؼمهًلی غهبختٍ
میؾدود ثؼد اش مدت کًتبَی یب میؾکػتىد ي یب ثبیهد ثهٍ-
عًز مستت لجٍ آنَب زا زيتًؼ میکسدوهد .يلهی اغهتابدٌ اش
غىگ اثػیدیه ،ػايٌ ثس کبزثسدی ثًدن آن ،ثبػث قسفٍ-
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جًیی دز يقت ویص میؾدٌ اغت.
مًاد ي ريشَب
پطيَؽ سبضس ثب تًجٍ ثٍ مًضًع مهًزد ثسزغهی ،ثهٍ زيؼ
تًقههیای  -تحنینههی ثههب زيیکههسد تههبزینی اوجههبم رسفتههٍ ي
رسدآيزی مغبلت ثٍ زيؼ کتبثنبوٍای ي میداوی ثًدٌ اغهت.
دز ایه تحقیق دي محًعٍ دز ؾمبل غسة ایسان ؾبمص تپهٍ
سبجیفیسيش ي یبویکتپهٍ ي غهٍ محًعهٍ دز جىهًة ؾهسق
آغیبی قغیس ؾبمص چبیايوً ،سبجینس ي چبتبلًَیً مًزد
ثسزغی قساز رسفتىد .محًعٍَبی سبجیفیسيش ي یبویهکتپهٍ
مُمتسیه ي قدیمیتسیه محًعٍَبی وًغىگی ؾهمبل غهسة
ایسان زا تؿکیص میدَىد ي ثقیٍ محًعٍَبی وًغهىگی ایهه
مىغقٍ مسثًط ثٍ وًغهىگی متهأخس َػهتىد ،کهٍ ثهٍلحهبػ
قدمت قبثص مقبیػٍ ثب محًعٍَبی وًغهىگی جىهًة ؾهسق
آغیبی قغیس ویػتىدَ .م چىهیه محًعهٍَهبی چهبی ايوهً،
سبجینس ي چبتبلًَیً اش وظس جغسافیبیی ثٍ مىغقٍ ؾهمبل
غسة ایسان ثػیبز وصدیک َػتىد ي اش وظس شمهبوی ویهص قبثهص
مقبیػٍ ثب محًعٍَهبیی چهًن سهبجیفیهسيش ي یبویهکتپهٍ
َػتىد ،کٍ قدیمی تسیه دَکدٌَبی وًغىگی سًشٌ دزیبچٍ
ازيمیٍ زا تؿکیص میدَىد .دز سقیقت ،ثب اغهتابدٌ اش زيؼ
میداوی ،محًعٍ َبی وًغىگی سًشٌ دزیبچهٍ ازيمیهٍ چهًن
سبجیفیسيش ي یبویکتپٍ مًزد ثسزغی قساز رسفتٍ ي ثب تًجهٍ
ثٍ اعاػبتی کٍ دز ازتجبط ثب وًع پان ،وًع مكبلش ي وقبؾهی
دیًازی مکؿًفٍ اش غبختمبن َبی مػکًوی ي مهرَجی ایهه
دي محًعٍ جمغآيزی رسدید ،ثٍ مقبیػٍ تغجیقی  -تحنینی
مؼمههبزی فههبش دي ي غههٍ وًغههىگی محًعههٍَههبی فههًق ثههب
محًعٍَبیی چًن چبیايوهً ،سهبجینس ي چبتهبلًَیهً دز
جىًة ؾسق تسکیٍ پسداختٍ ؾدٌ ي ؾجبَتَب ي تابيتَهبی
مؼمبزی ایه دي مىغقٍ ؾس ي تًقیس ؾدٌ اغت.
جغرافيبي طجيعي مىطقٍ پصيَص
آذزثبیجبن غسشمیىی کًَػتبوی ثًدٌ کهٍ دز ؾهمبلی تهسیه
ثنؽ فات ایسان قساز رسفتٍ اغهت .ایهه مىغقهٍ اش عهسف
ؾمبل غسة غنػنٍ ججبل شارسظ ثٍغًی جىًة ؾهسق ثهٍ
عًل  480کینًمتس امتداد پیدا کسدٌ ي دازای قنص مستاهغ ي
متؼدد اغت .ػمهدٌتهسیه مىهبثغ آثهی ایهه مىغقهٍ دزیهبی
مبشوههدزان ،دزیبچههٍ ازيمیههٍ ي زيدخبوههٍ مههسشی ازظزيد ي
غاید زيد اغت .دز آذزثبیجبن دؾتَبی يغیؼی يجًد دازد
کٍ یکی اش آنَب دز قػمت ؾمبلغسثی ياقغ ؾهدٌ ي ؾهبمص
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دؾت چبلدزان ي دزٌ قغًز ثهًدٌ ي ديمهی دؾهت مغهبن دز
قػمت ؾمبل ؾهسقی اغهت (قبغهمپهًز.)42-33 :1397 ،
دزیبچٍ ازيمیٍ یکی اش مُمتهسیه مىهبثغ آثهی ایهه مىغقهٍ
محػًة می ؾًد ي اش دؾتَبی مُم پیسامًن ایه دزیبچهٍ
می تًان ثٍ دؾتَبی ازيمیٍ ،غنمبظ ،تجسیص ي مغبن اؾهبزٌ
کسد (ًَیدا .)61-68 :1355 ،ازتاهبع مىغقهٍ آذزثبیجهبن اش
سديد  100متس دز جنگٍ مغبن تب  4844متس دز قنٍ غجان
متابيت اغت کٍ چىیه اخهتاف دز ازتاهبع ،تىهًع اقنیمهی
رػتسدٌای زا دز مىغقٍ ثٍيجًد آيزدٌ اغتَ .همچىهیه دي
ثػتس آثی ،یکی دزیبی خصز دز ؾسق ي دیگسی دزیبی غهیبٌ
دز ؾمبل غسة ثس يضغ زعًثتی آذزثبیجبن اثهس مهیرهرازد.
آذزثبیجبن دز ررؾتٍ دازای پًؾؽ ریبَی مىبغجی ثهًدٌ ي
پًؾؽ ریهبَی خهًد شمیىهٍ زا جُهت سضهًز رًوهٍَهبی
جبوًزان فساَم آيزدٌ ثًدٌ اغت (افؿهبز غیػهتبوی:1382 ،
 .)45-32ؾُسغههتبن وقههدٌ یکههی اش مىههبعق ثػههیبز مُههم
آذزثبیجبن غسثی اغت کٍ محًعٍَبی ثبغتبوی ثػیبز مُمی
زا دز خًد جبی دادٌ اغهت .ایهه ؾُسغهتبن اش ؾهمبل ثهٍ
ازيمیٍ ،اش غسة ثٍ اؾىًیٍ ،اش ؾسق ثٍ مُبثبد ي اش جىًة ثهٍ
پیسانؾُس محديد مهیؾهًد .دزٌ غهًلديش یکهی اش مىهبعق
ثػیبز مُم ؾُسغتبن وقدٌ اغت کهٍ اش ؾهمبل ثهٍ دزیبچهٍ
ازيمیٍ اؾساف دازد ي زيد ربدازچهبیی تىُهب زيد دایمهی دزٌ
غًلديش اغت کٍ وقؽ مُمی دز آثیبزی شمیهَهبی اعهساف
خًد داؾتٍ اغت .ایه دزٌ ثٍلحهبػ ؾهسایظ آة ي َهًایی ي
پًؾؽ ریبَی ثػیبز سبقص خیص ثًدٌ ي اش ديزٌ وًغىگی تهب
ػكس آَه تمدنَبی ثػیبز ؾکًٌمىدی چًن سبجیفیهسيش،
یبویک تپٍ ،دالمبتپٍ ،پیصدلیتپٍ ي سػىنً زا دز خهًد جهبی
دادٌ اغت (زغًلی( )8 -16 :1387 ،ؾکص .)1
مىغقٍی آغیبی قغیس یب آوبتًلی ،کٍ امسيشٌ ثٍ آن کؿًز

تسکیٍ راتٍ میؾًد ،ثٍقًزت ؾجٍ جصیسٌای اغت کٍ غهٍ
عسف آن زا آة فسا رسفتٍ اغت .دز ایه مىغقٍ تىهًع آة ي
ًَایی ثػیبز شیبدی دیدٌ میؾًدَ ،م چىیه مؼهبدن ثػهیبز
غىی ي مُمی دز ایه مىغقهٍ يجهًد دازد کهٍ اش آن جمنهٍ
میتًان ثٍ مؼدن غىگ اثػیدیه اؾبزٌ کسد ،کٍ دز وصدیکی
يان قساز دازد .ایه غسشمیه ثب غٍ دزیب َم مسش اغت ،دزیبی
غیبٌ دز ؾمبل ،دزیبی اضٌ دز غهسة ي دزیهبی مدیتساوهٍ دز
جىًة .دز ياقغ ایه مىغقٍ فقظ اش قػمت ؾهسق ي جىهًة
ؾسق ثهب خؿهکی دز ازتجهبط اغهت ي اش َمهیه غهمت ي اش
عسیق تؼدادی زؾتٍ کًٌ ثٍ ایسان ،ػهساق ي ؾهمبل غهًزیٍ
متكص میؾًد .ثٍعًز کنهی مىغقهٍ آغهیبی قهغیس ،دازای
کًٌ َب ي قنص شیبدی اغت کهٍ مُهمتهسیه آنَهب کهًٌَهبی
تًزيظ دز ؾسق آوهبتًلی ي کهًٌَهبی پًوتهًظ دز جىهًة
دزیبی غیبٌ ي قػمتَبی ؾمبلی تسکیٍ امسيشی ثًدٌ ،کٍ اش
قػهمت مسکهص تهب ؾهسق تسکیههٍ امتهداد پیهدا کهسدٌ اغههت
) .(Mellart, 1975: 45-52مىغقههٍ ؾههمبل غههسة ایههسان ي
جىًة ؾهسق آغهیبی قهغیس ،جهصء مىهبعقی ثًدوهد کهٍ اش
ديزان َبی پیؽ اش تبزیخ ،تمدنَب ي فسَىگَبی متؼهددی
زا دز خًد جبی دادٌاود .شیسا ایه دي مىغقٍ ثٍدلیص ؾهسایظ
محیغی ي آة ي َهًایی مىبغهت ي ثهٍ غهجت وصدیکهی ثهٍ
مؼبدن ثػیبز غىی ي مُم ثٍ مبوىد :مؼبدن غىگ اثػیدیه ي
فنصات ،کٍ دز ديزانَبی پیؽ اش تهبزیخ اش اَمیهت يیهطٌای
ثسخًزداز ثًدٌ ،ثبػث تؿکیص تمدنَبی ثػیبز مُم اش جمنٍ
تپههٍ سههبجیفیههسيش ي یبویههکتپههٍ دز ؾههمبل غههسة ایههسان ي
محًعٍَبی چبیايوً ،سبجینس ي چبتهبلًَیهً دز جىهًة
ؾههسق آغههیبی قههغیس دز ػكههس وًغههىگی ؾههدٌ اغههت
(فیسيشمىدی( .)5 :1385 ،ؾکص .)2

ضکل  -1درٌ سًلذيز ي محًطٍَبي پيص از تبريخي حًزٌ دريبچٍ اريميٍ (رسًلي)29 :1387 ،

وطريٍ جستبرَبي ثبستبنضىبسي ايران پيص از اسالم /جلذ  /6ضمبرٌ  /1پيبپي  /11ثُبر ي تبثستبن 1400
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ضکل  -2وقطٍ جغرافيبيي محًطٍَبي ثبستبوي آسيبي صغير (رسًلي)92 :1387 ،

عصر وًسىگي مىطقٍ ضمبل غررة ايرران ي جىرًة
ضرق آسيبي صغير
ثسای ايلیه ثبز یک داوؿمىد اوگنیػی ثٍ وبم جبن لًثهب دز
غبل  1865میادی اقغا وًغهىگی یهب وئًلیتیهک زا دز
کتبة خًد ثبشرً کسد .یکی اش پیؿسفتَبی فسَىگی مُمی
کٍ دز ایه ديزان ثٍيجًد میآید ،یکجبوؿهیىی ي اغهتقساز
دایم دز یک مىغقٍ اغت .یکجهب وؿهیىی شمهبوی ثهٍيجهًد
می آید کٍ اوػبنَب ثب ررؾت شمهبن مهیفُمىهد کهٍ ثهسای
شودری زاستتس ثبید دؾتَب زا ثسای شودری اوتنهبة کىىهد
کٍ ثتًاوىد ثٍ مىهبثغ آة مبوىهد زيدَهبی دایمهی دغتسغهی
زاستتسی داؾتٍ ثبؾىد .ثدیهقًزت اوػهبنَهب خبوهٍَهبیی
ثسای خًد میغبشود ي ثٍقًزت ثبثت دز یک مکبن غهکًوت
می کىىد ،کٍ اقغاسبر ثٍ آن یکجبوؿیىی راتٍ مهیؾهًد.
يقتی اوػبن یکجبوؿیه میؾًد ثٍ تدزیج جمؼیت افصایؽ
پیدا می کىد ي ثسای تأمیه غرای خًد مججًز میؾهًود ثهٍ
کؿبيزشی ي دامپهسيزی ايلیهٍ اقهدام کىىهد ي ثهٍدوجهبل آن
قىؼت غبخت اثصازَبی غىگی ي غابلرسی پیؿسفت قبثهص
ماسظٍای پیدا میکىد .یکی اش پیؿسفتَبیی کٍ دز شمیىٍ
قىؼت اثصازغبشی ثٍيجًد میآید ،افصایؽ غبخت تیغهٍَهب،
زیصتیغٍَب ي زيتًؼ اثصازَبی غىگی ثًدٌ اغت .شیسا ثٍدلیص
تًغؼٍ کؿهبيزشی دز ایهه ديزٌ ویهبش ثهٍ غهبخت تیغهٍَهب،
زیصتیغٍَب ي غبخت اثصازَهبیی ؾهجیٍ ثهٍ داظ ثهسای دزيی
غات امسی ضسيزی ثًدٌ ي ثٍدلیص کىد ؾدن لجٍ تیغٍَبی
غىگی ،کٍ ػنت اقنی آن اغتابدٌ شیبد اش تیغٍَب دز شمیىهٍ
کؿبيزشی ثًدٌ اغت ،لجهٍ تیغهٍَهب زا زيتهًؼ مهیکسدوهد.

ػمدٌتسیه تأثیس ديزٌ وًغىگی زا میتًان دز وًع مؼمبزی ي
رًوٍَبی آن مؿبَدٌ کسد .دز ایه ديزٌ دزين خبوٍَب اجهبق
ثسای پنت ي پص ي تىًز ثسای رسم کسدن خبوٍَب ؾهکص پیهدا
میکىد ،ستی دزين خبوٍَب قػهمتَهبیی زا ثهسای ذخیهسٌ
آذيقٍ ي مًاد غهرایی ي قػهمتَهبیی زا ثهسای وگهٍدازی اش
سیًاوبت اَنی اختكبـ دادٌ ي ثنؿی اش کبزَبی زيشمسٌ زا
دز خبوٍَب اوجبم میدادوهد )& Braidwood, 1970: 45-55
 .(Brown, 1973: 44-57کبمههصتههسیه آثههبز مؼمههبزی ديزٌ
وًغىگی سًشٌ دزیبچٍ ازيمیٍ زا میتهًان دز محًعهٍَهبی
سبجیفیسيش ي یبویکتپٍ ي کبمهصتهسیه آثهبز مؼمهبزی ديزٌ
وًغىگی سهًشٌ دزیبچهٍ يان زا مهیتهًان دز محًعهٍَهبی
چبی ايوً ،سبجینس ي چبتبلًَیً مؿبَدٌ کسدَ .همچىهیه
یکی اش شیجبتسیه وقبؾیَبی دیًازی ديزٌ وًغهىگی جىهًة
ؾسق تسکیٍ ،اش محًعٍ چبتبلًَیً ثهٍ دغهت آمهدٌ کهٍ
غسؾبز اش وقبؾی َبی دیًازی ؾگاتاوگیص َمساٌ ثهب وقهًؼ
َىدغی ي ومبدیه ثًدٌ اغت.
 -5محًطٍَبي وًسىگي حًزٌ دريبچٍ اريميٍ
مُههمتههسیه محًعههٍ وًغههىگی سههًشٌ دزیبچههٍ ازيمیههٍ،
محًعههٍَههبی سههبجیفیههسيش ي یبویههکتپههٍ َػههتىد .عجههق
ثسزغیَبی اوجبم ؾدٌ ،کبمصتسیه آثهبز مؼمهبزی مػهکًوی
ثٍدغتآمدٌ اش ديزٌ وًغىگی مىغقهٍ ؾهمبل غهسة ایهسان،
مسثًط ثٍ تپٍ سبجیفیسيش اغت .اش ایه محًعٍ  11مسسنهٍ
غبختمبنغبشی ثهٍ دغهت آمهدٌ کهٍ ثهب ثسزغهی ایهه آثهبز
مؼمبزی میتًان ثٍ وتبیج جبلجی دغت پیدا کسد.
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محًطٍ حبجيفيريز
تپههٍ سههبجیفیههسيش دز ثنههؽ ؾههسقی دزٌ غههًلديش دز دي
کینًمتسی جىًة ؾهسقی تپهٍ سػهىنً قهساز رسفتهٍ اغهت.
زاثست دایػًن دز غبال  1347خًزؾیدی ایهه محًعهٍ زا
کبيؼ کسد ) .(Voig, 1983: 23-26اش ایه محًعٍ  16الیهٍ
اغههتقسازی ي  11مسسنههٍ غههبختمبنغههبشی ثههٍدغههت آمههد.

ثیؿتسیه اعاػبت مسثًط ثٍ مؼمبزی سبجیفیهسيش اش میهبن
ثقبیبی مسسنٍ  Cثٍدغت آمدٌ اغت .ثب تًجهٍ ثهٍ آشمهبیؽ
کهسثه  14تهبزیخ ایهه محًعهٍ 5500 ،تهب  5000پهیؽ اش
میاد تبزیخ ررازی ؾدٌ اغت (منهک ؾهُمیسشادی:1382 ،
 ،81-360ؾکص .)3

ضکل  -3تًپًگرافي محًطٍ حبجيفيريز (رسًلي)30 :1387 ،

معمبري مسکًوي حبجيفيريز
دز وتیجٍ کبيؼ َبی تپٍ سهبجیفیهسيش ،ثقبیهبی  11ياسهد
غبختمبوی ثٍدغت آمد .وکتٍ قبثهص تًجهٍ دزثهبزٌ ساهبزی
محًعٍ یهبد ؾهدٌ ایهه اغهت کهٍ ثیؿهتس غهبختمبنَهبی
مکؿًفٍ اش ایه محًعٍ ثٍقًزت کبمص کؿس ؾهدٌاوهد ،ثهٍ
َمیه دلیص میتهًان راهت کبمهصتهسیه تسکیهت مؼمهبزی
مػکًوی ديزٌ وًغىگی مىغقٍ ؾهمبل غهسة ایهسان اش ایهه
محًعٍ ثٍدغت آمدٌ اغت ،کٍ ایه غبختمبنَب مسثًط ثهٍ
اياغظ َصازٌ ؾؿم ق.م َػتىد .وقؿٍ ي پهان خبوهٍَهب دز
محًعٍ سبجیفیسيش ثٍقًزت مسثغ یب مػتغیص ثًدٌ اغهت.
ؾبمص دي اعبق کٍ دز اعساف یهک سیهبط مسکهصی غهبختٍ
ؾدٌاود .دز غبختمبنَبیی کٍ ثٍقًزت مػهتغیص َػهتىد،
عًل ثصزگتس دز جُت ؾسقی -غسثی قساز داؾتٍ اغت ي دز

قػمت ؾسقی غبختمبن َب ،یک محًعٍ ثدين غقس يجهًد
دازد کههٍ ػمنکههسد آن چىههدان مؿههنف ویػههت ،امههب ایههه
استمبل يجًد دازد کهٍ اش ایهه محًعهٍ ثهٍػىهًان اوجهبزی
اغتابدٌ میکهسدٌ اوهد (دایػهًن ي ييیهت.)42-56 :1968 ،
دزَبی يزيدی ثیؿتس ثٍ غمت ؾهسق قهساز داؾهتٍ ي ثهسای
پًؾؽ غقس خبوٍ َب اش تیسَبی چًثی اغتابدٌ مهیکسدوهد.
داخص غبختمبن َب ثٍ قػمت َبی منتنای تقػیم میؾهدٌ
اغت ،کٍ َس کدام اش ایه قػمتَب ػمنکسد خهبـ خهًد زا
داؾتٍ اغت .مػبست ثیؿتس خبوٍَهب ثهیه  27تهب  37متهس
ثًدٌ ي داخص آنَب تىًز ي اجبقَبیی يجهًد داؾهتٍ ،کهٍ اش
اجبق ثسای کبزَبیی چًن پنت ي پهص ي اش تىهًز ثهسای رهسم
کسدن خبوٍَب اغتابدٌ میؾهدٌ اغهت (Voig, 1983: 38 -
)( 42ؾکص .)4
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ضکل  -4طرح ثبزسبزي ضذٌ يکي از خبوٍَبي ثٍدستآمذٌ از محًطٍ حبجيفيريز (رسًلي)35 :1387 ،

وًع مكبلحی کٍ دز غبختمبنَبی سبجیفیسيش ثٍکبز زفتهٍ،
خؿت ثًدٌ اغت کٍ ثب دغت ؾکص دادٌ میؾهدود .غهغً
داخنی دیًازَهب ویهص ثهب مننهًعی اش کهبٌرهص ي رها اوهديد
میؾهدٌ اغهت .دز ثؼضهی اش ثىبَهبی سهبجیفیهسيش ،ثهسای
مقبيمههت ثیؿههتس دیًازَههب اش مههًادی چههًن رهها اغههتابدٌ
می کسدود ،کٍ اقغاسبر ثٍ ایه کبز اوديد کسدن دیًاز راتهٍ
میؾًد .غبکىبن سبجیفیسيش دز ديزٌ وًغىگی ثٍ ایه مُهم
دغت پیهدا کسدوهد کهٍ ثهسای مقبيمهت ثیؿهتس دیًازَهبی
مىبشلؿبن اش اوديد اغهتابدٌ کىىهد (ؾهکص  5ي  .)6ثىهبثسایه
ثسای اوديد دیًازَبی داخنی اش اوديد رها ي مهًاد ریهبَی ي

دز ثؼضی مًازد اش آَک ویص اغتابدٌ میکسدود ،شیسا دز ثیه
مًاد اوديد زوگ داوٍ َبی غیبٌزوهگ ثهٍدغهت آمهدٌ اغهت
(منک ؾُمیسشادی .)281-360 :1382 ،وکتٍ سبیص اَمیهت
دز ایه محًعٍ کؿس وقبؾهی دیهًازی اغهت .ایهه وقبؾهی
ؾبمص وقًؼ غبدٌ َىدغی مبوىهد وقهؽ مثنهث ي خغهًط
مًاشی ثًدٌ اغت کٍ ثسای تسغیم آن اش زوهگَهبی غهیبٌ ي
قسمص اغتابدٌ ؾدٌ اغتَ ،مچىهیه دز شیهس کهس ثؼضهی اش
مىبشل مػکًوی سبجیفیسيش ،ثقبیبی تدفیه ثبوًیٍ ویهص ثهٍ-
دغت آمدٌ اغت ( ؾکص .)7

ضکل  -5پالن مىبزل مسکًوي حبجيفيريز )(Voight, 1983: 32-33
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ضکل  -6پالن مىبزل مسکًوي حبجيفيريز )(Voight, 1983: 32-33

ضکل  -7تذفيه ثبوًيٍ حبجيفيريز کٍ ومًوٍاي از ايه تذفيه از محًطٍ چبتبلًَيًک ويس ثٍدست آمذٌ است )(Voight, 1983: 32-33

محًطٍ يبويکتپٍ
ایه محًعٍ دز ؾمبل غسة ایسان ي دز سديد  20کینًمتسی
جىًة غسثی تجسیص ياقغ ؾدٌ اغت .چبزلصثسوی ایه محًعهٍ
زا دز غبل  1958میادی کبيؼ کسد .دز الیٍَبی تحتهبوی

ایه محًعٍ آثبز ديزٌ وًغىگی ثٍدغت آمد کٍ مسثهًط ثهٍ
اياخس َهصازٌ ؾؿهم ق.م ثهًدٌ اغهت (Burni, 1962: 110-
)( 121ؾکص .)8

ضکل  -8تًپًگرافي محًطٍ يبويکتپٍ (رسًلي)75 :1387 ،
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معمبري يبويکتپٍ
ثب تًجٍ ثٍ کبيؼَبی قًزترسفتٍ 9 ،فبش غبختمبوی اش ایه
محًعٍ ثٍدغت آمد .پان خبوٍَبی مػکًوی یبویکتپٍ ثٍ-
قًزت مسثغ می ثبؾد .ضنبمت دیًازَهب شیهبد اغهت ي زيی
دیًازَب ثب را اوديد ؾدٌ اغت .خبوٍَبی وًغىگی یبویکتپٍ
ؾبمص چىدیه اعبق مهی ؾهدٌ کهٍ دز اعهساف یهک سیهبط
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مسکصی غهبختٍ ؾهدٌاوهد ) .(Burni, 1961: 138 – 142دز
کىبز ثىبَب اعبق َبی کًچکی يجًد دازد کٍ ثٍػىًان اوجبزی
اش آن اغتابدٌ می ؾدٌ اغت .ػمهدٌ تهسیه ػىكهسی کهٍ دز
مؼمبزی یبویک تپٍ اغتابدٌ ؾدٌ ،خؿت َهبی قهبلجی اغهت
(غًلی( ،)79 :1387 ،ؾکص .)9

ضکل  -9پالن يکي از خبوٍَبي ثٍ دست آمذٌ از محًطٍ يبويکتپٍ (وگبروذٌ)

محًطٍَبي وًسىگي حًزٌ دريبچٍ يان
محًطٍ چبيايوً
تپٍ چبی ايوً دز جىًة ؾسقی تسکیهٍ ي دز قػهمت ؾهمبل
َال سبقص خیصی دز دامىٍ کًٌَبی تًزيظ ثیه لًاوهت ي
شارسظ دز وصدیکی ؾُس دیبزثکس ياقغ ؾدٌ اغت .ایهه تپهٍ
یکی اش قدیمیتسیه اغهتقسازَبی ديزٌ وًغهىگی آوهبتًلی زا
دز خًد جبی دادٌ اغت ي تبزیخ  7500 – 6750ق.م زا دز
ثس میریسد ).(Ozdogan, 1982&1992: 56-62
کبيؼَبی ثبغتبنؾىبغی دز ایه محًعهٍ ،دز غهبل 1963
میادی ثٍ غسپسغتی کمجص ،ثسیهدييد ي محمهد ايشديکهبن
قهًزت رسفههت ،کههٍ تههب غههبل  1991مههیادی ادامههٍ پیههدا
مهیکىههد .دز وتیجهٍ کههبيؼَهبی ثبغههتبنؾىبغهی دز تپههٍ
چههبیايوههً پههىج ديزٌ فسَىگههی ثههٍدغههت آمههد .ونػههتیه
زيغتبوؿیىی دز چبی ايوً مسثًط ثٍ ديزٌ ايل ثًدٌ کٍ تبزیخ
آن مسثًط ثٍ  7250تب  6750ق.م ثًدٌ اغت.
معمبري چبيايوً

آثبز مؼمبزی چبی ايوً کٍ دز ایهه مقبلهٍ مهًزد ثحهث قهساز
رسفتٍ ،مسثًط ثٍ ديزٌَبی ديم ي غًم ثًدٌ ي تهبزیخ َهصازٌ
ؾؿم ق.م زا دز ثس میریسد .ثقبیبی خبوٍَبی ثٍدغت آمهدٌ
اش چبی ايوً دازای پی غىگی َػتىد ي کس ایه خبوهٍَهب ثهب
غىگ فسؼ ؾدٌ اغت .پان ایه خبوٍَب زاغترًؾٍ اغهت
ي داخص اعبق َب ثٍ اثؼبد کًچکتسی تقػیمثىدی ؾدٌ اغت.
دیًازَب اش خؿتَبی قبلجی َػتىد ي غغش آنَب ثهب رهص ي
ماط آَک اوهديد ؾهدٌ اغهت .ثهسای پًؾهؽ غهقس ایهه
خبوٍَب اش تیسَبی چًثی اغتابدٌ ؾدٌ ي ازتابع خبوٍَب ثهیه
 2تب  2/5متس ثًدٌ اغت .ثؼضی اش خبوٍَبی مکؿًفٍ اش ایهه
محًعٍ ثٍقًزت دي عجقهٍ غهبختٍ ؾهدٌاوهد ،کهٍ مكهبلش
اغتابدٌؾدٌ دز عجقٍ ديم اش خؿت ،رص ي چًة ثًدٌ اغت.
دز کىبز اعبق َبی مػتغیصؾکص خبوٍَب ،یک اعبق کًچک
مسثغ ؾکص ثٍدغت آمدٌ ،کٍ کبيؼرس ایه محًعٍ ثهس ایهه
ػقیدٌ اغت کٍ ایه اعهبقَهبی کًچهک ثهٍػىهًان اوجهبزی
اغتابدٌ میؾدٌ اغت (زغًلی( )79 :1387 ،ؾکص .)10
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ضکل  -10پالن يکي از خبوٍَبي ثٍدست آمذٌ از محًطٍ چبيايوً (وگبروذٌ)

محًطٍ حبجيلر
سبجینس یکی دیگهس اش اغهتقسازَبی ديزٌ وًغهىگی مىغقهٍ
آغیبی قغیس اغهت کهٍ دز جىهًة غسثهی تسکیهٍ ي دز 25
کینًمتسی جىًة غسثی ؾُس ثًزديز قساز دازد .جیمص مازت
دز غبل  1957کبيؼ رػهتسدٌ ای دز ایهه محًعهٍ اوجهبم
میدَد .محًعٍ یبد ؾدٌ  9الیٍ اغتقسازی دازد ،کٍ ثیؿهتس
الیٍَبی ایه محًعٍ مسثًط ثٍ ديزٌ وًغىگی ي معغهىگی
اغت .ديزٌ وًغىگی ثب غابل محًعهٍ سهبجینس مسثهًط ثهٍ
 5750ق.م اغت ).(Mellart, 1975:36-39
معمبري حبجيلر
آثبز مؼمبزی وًغىگی سبجینس اش عجقبت  VII-IXثهٍدغهت
آمدٌ اغت .پان خبوٍَبی سبجینس زاغترًؾٍ اغت ،ؾبمص
تؼدادی اعبق کٍ دز اعساف یک سیبط مسکهصی ياقهغ ؾهدٌ
اغت .پی خبوٍَب اش غىگ غبختٍ ؾدٌ ،کٍ ثسای جنهًریسی
اش واًذ آة ثبزان زيی آنَب زا ثهب آَهک اوهديد مهیکسدوهد.
ثسای غبخت دیًازَب اش خؿهتَهبی قهبلجی اغهتابدٌ ؾهدٌ،
غقس خبوٍَب ثٍقًزت مػغش ثًدٌ ي ثب اغتابدٌ اش تیسَهبی

چًثی غبختٍ ؾدٌ اغت ) .(Mellart, 1970:42-56ثؼضی اش
خبوٍَب ثٍقًزت دي عجقٍ َػتىد ،کٍ ثسای يزيد ثهٍ عجقهٍ
ديم اش پنکبن اغتابدٌ میؾدٌ اغت .تؼدادی ثىهبی مهرَجی
ویص اش ایه محًعٍ ثٍدغت آمدٌ کٍ ایهه مؼبثهد ثهس خهاف
مؼبثد مکؿًفٍ اش محًعٍ چبتهبل ًَیهً دازای تصییىهبت ي
وقبؾیَبی دیًازی ویػتىد ،يلهی اش دزين ثؼضهی اعهبقَهب
پیکس َبی رنی مسثًط ثهٍ شوهبن ي وهسيف غهابلیىی کهٍ
ؾجیٍ ثٍ شوبن غبختٍ ؾدٌ اوهد ي سبلهت ومهبدیه دازوهد ثهٍ
تؼداد شیبد ثٍدغت آمدٌ ي ایه وؿبن میدَد کٍ دز محًعٍ
سبجینس ویص مؼبثد یب پسغتؽربٌ َبی کًچک خبوگی يجهًد
داؾههتٍ اغههت (فیسيشمىههدی( )52-56 :1385 ،ؾههکص .)11
وکتههٍ قبثههص تًجههٍ دز مههًزد مؼمههبزی سههبجینس اغههتابدٌ اش
عبقچٍ َبیی دز دزين دیهًاز ثهًدٌ ،کهٍ يغهبیص خهًد زا دز
داخص ایه قاػٍَب قساز میدادودَ .مچىیه خبوٍَب ثٍقًزت
ثنًکی ي پؿت غس َم غبختٍ میؾدود ،يلی دز ثیه خبوٍَب
فضبَبی ثبش يجهًد داؾهتٍ اغهت )(Mellart, 1957:52-55
(ؾکص  11ي .)12

ضکل  -11طرح ثبزسبزي ضذٌ يکي از سبختمبنَبي مسکًوي ثٍدست آمذٌ از محًطٍ حبجيلر )(Mellart,1970: 53
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ضکل  -12طرح ثبزسبزيضذٌ دَکذٌ وًسىگي حبجيلر (رسًلي)149 :1387 ،

محًطٍ چبتبلًَيًک
چبتبل ًَیً دز جىًة ؾسقی ؾُس قًویهٍ ي ؾهمبل ؾهُس
کبمسا قساز دازد .چبتهبل ًَیهً اش دي تپهٍ ؾهسقی ي غسثهی
تؿکیص ؾدٌ اغت .فسَىگَبی تپٍ ؾسقی مسثهًط ثهٍ ديزٌ
وًغههىگی ي فسَىههگَههبی تپههٍ غسثههی مسثههًط ثههٍ ديزٌ
مع غىگی اغت .چبتبلًَیً تًغؼٍ یبفتٍتهسیه فسَىهگ
وًغىگی خبيز وصدیک ي دزیبی اضٌ زا تؿکیص میدَهد ،کهٍ
محًعٍای ثٍ يغؼت َ 32کتبز زا ؾبمص میؾًد (Mellart,
) .1961: 24-32تبزیخ الیٍَبی مسثًط ثٍ ديزٌ وًغهىگی ثهب
غابل ایه محًعٍ مسثًط ثٍ  6200 – 5500قجص اش مهیاد
اغت .جیمص مازت دز غهبل 1951ساهبزی رػهتسدٌای دز
ایه محًعٍ اوجبم داد ،کٍ مىجس ثٍ کؿس جبلتتسیه مؼبثهد
ديزٌ وًغىگی ؾد (زغًلی.)97-99 :1387 ،
معمبري چبتبل ًَيک
ثٍػنت وجًدن غىگ دز جنگٍ يغیغ کىیهب مهسدم مىغقهٍ اش
خؿت ثٍػىًان مكبلش اغتابدٌ میکسدود ،ایه خؿتَب ثٍ-
قًزت قبلجی غبختٍ میؾدود .خبوٍَبی چبتبلًَیً ثهٍ-

قًزت زاغت رًؾٍ َػتىد ي غقس خبوٍَب مػهغش ثهًدٌ،
کٍ ثسای غبخت آن اش تیسَبی چًثی اغهتابدٌ ؾهدٌ اغهت.
یکههی اش يیطرههیَههبی مُههم خبوههٍَههبی ثههٍدغههت آمههدٌ اش
چبتبل ًَیً ایه اغت کٍ غبختمبنَب ثٍقًزت دي عجقهٍ
غبختٍ می ؾدود ي اش عجقهبت پهبییه ثهٍػىهًان اوجهبزی یهب
شیسشمیه اغتابدٌ میکسدود .ثیؿتس مكبلش اغتابدٌ ؾهدٌ دز
عجقبت ثهبال چهًة ي سكهیس ثهًدٌ ي ثهسای زفهت ي آمهد اش
زيشوٍای کٍ دز غقس مىبشل مػکًوی يجًد داؾتٍ اغهتابدٌ
می کسدود ،ثٍعًزیکٍ َىًش ثقبیبی چًة وسدثبنَب ثهس زيی
دیًاز خبوٍَب ثبقیمبودٌ اغت .دز مؼبثد ي خبوٍَبی مػکًوی
چبتبلًَیً  ،دز امتداد دیًازَب غکًَب قساز میرسفتىد ،کٍ
ؾکص ایه غکًَب ثهٍقهًزت چُهبزرًؼ ثهًدٌ ي دز رًؾهٍ
ؾمبل ؾسقی ثىبَب قساز می رسفتىد .دز سقیقت ایه غهکًَب
محنی ثسای خًاثیدن یب اوجبم کبزَبی زيشمهسٌ ثهًدٌ اغهت.
ثٍعًز کنی خبوٍ َبی چبتبل ًَیً فبقد دیًاز دفبػی ثًدود
ي خبوٍَب چػهجیدٌ ثهٍ َهم غهبختٍ مهیؾهدود (Mellart,
)( 1967: 52-63ؾکص  13ي .)14
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ضکل  -13طرح ثبزسبزيضذٌ يکي از اطبقَبي ثٍدست آمذٌ از محًطٍ چبتبلًَيًک (فيريزمىذي)206 :1385 ،

ضکل  -14طرح ثبزسبزيضذٌ سقف خبوٍَبي ثٍدست آمذٌ از محًطٍ چبتبلًَيًک )(Mellart, 1957: 32-35

ثٍعًز کنی مؼمبزی مؼبثد چبتبلًَیهً اش وظهس مكهبلش ي
وًع پان ؾجیٍ ثٍ مىبشل مػهکًوی اغهت .امهب چیهصی کهٍ
مؼبثد چبتبلًَیً زا اش مىبشل مػکًوی مجصا میغبشد وًع

تصییىبتی اغت کٍ دز ایه مؼبثد ثهٍ چؿهم مهیخهًزد ،کهٍ
ػمدٌ ایه تصییىبت ؾبمص وقبؾی َهبی دیهًازی ،اغهتابدٌ اش
جمجمٍ ربي ي غتًن ثًدٌ اغت (ؾکص .)15

ضکل  -15ومًوٍاي از وقبضي ديًاري معبثذ چبتبلًَيًک ثب طرح وقًش َىذسي (رسًلي)121 :1387 ،
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پالن

سقف

مصبلح

اوذيد

خطت

گچ ي

1

حبجيفيريز

چُبرگًش ،ضبمل

مسطح

دي اطبق در اطراف

ثذين

آَک

يک حيبط مرکسي

قبلت

2

يبويکتپٍ

3

چبيايوً

4

حبجيلر

5

چبتبلًَيًک

چُبرگًش ،ضبمل

مسطح

تعذادي اطبق در

خطت

گچ ي

قبلجي

آَک

معجذ

وقبضي ديًاري

وًع

روگ وقًش

وقًش
دارد

دارد

---------- -----

َىذسي

------

مطکي ي قرمس

----------

--

اطراف يک حيبط
مرکسي
چُبرگًش ،ضبمل

مسطح

تعذادي اطبق در

خطت

گچ ي

قبلجي

آَک

دارد

----------

------

----------

--

اطراف يک حيبط
مرکسي ،دي طجقٍ
چُبرگًش ،ضبمل

مسطح

تعذادي اطبق در

خطت

گچ ي

قبلجي

آَک

دارد

----------

------

-----------

--

اطراف يک حيبط
مرکسي ،دي طجقٍ
چُبر گًش ،دي
طجقٍ ،فبقذ حيبط

مسطح

خطت

گل ي

قبلجي

آَک

مرکسي

دارد

دارد

َىذسي،

مطکي ،قرمس ي

سمجلي

سفيذ

کي
حيًاوي

وتبيج ي ثحث
ديزٌ وًغىگی یک مسسنٍ جدیهدی دز تهبزیخ شوهدری ثؿهس
اغت ،کٍ َمساٌ ثب تًغؼٍ تأغیػبت ،اجتمبع جمؼیهتَهب ي
تًلید غرا میثبؾد .ثدين ؾک اقتكبد ،دامدازی ي کؿبيزشی
کٍ شیسثىبی اجتمبع وًغىگی زا تؿهکیص مهی دَهد ،وتیجهٍ
اغتقساز دایم اوػبن دز مکبنَبی مؿنكی اغت ،کٍ َمیه
مػألٍ ثبػث پیدایؽ زيغتبَبی ايلیٍ ي دز وُبیت مىجس ثهٍ
تؿکیص ؾُسَبی ايلیٍ میرسدد .مىغقٍ ؾمبل غهسة ایهسان
اش ررؾتٍَبی ديز ثٍلحبػ مىبثغ عجیؼی ي پًؾهؽ ریهبَی
ثٍيیطٌ دزٌ غًلديش ي اعساف دزیبچهٍ ازيمیهٍ ،ثػهیبز غىهی
ثًدٌ اغت ي ثٍ َمیه دلیص آثبز متؼددی اش ديزٌَبی پیؽ

اش تههبزیخ اش ایههه مىغقههٍ ثههٍدغههت آمههدٌ ،کههٍ دز ػنههم
ثبغتبن ؾىبغی اَمیت شیهبدی دازد (ػمساوهی-34 :1373 ،
 .)26مُم تسیه محًعٍ َبی وًغىگی ؾمبل غسة ایسان ،تپٍ
سبجی فیسيش ي یبویکتپٍ اغت ،کٍ وػجت ثهٍ محًعهٍَهبی
دیگس ایهه مىغقهٍ دازای قهدمت ثیؿهتسی َػهتىد ي آثهبز
وًغىگی قبثص تًجُی اش ایه دي محًعٍ ثٍدغت آمدٌ اغت.
اش عسف دیگس مىغقٍ آوبتًلی ویص دازای تمهدنَهبی ثػهیبز
ؾههکًفبی ديزٌ وًغههىگی اغههت ،کههٍ مُههمتههسیه آنَههب
محًعٍَبی چبیايوهً ،سهبجینس ي چبتهبلًَیهً َػهتىد.
مىغقٍ جىًة ؾسق آغیبی قغیس ویص ثٍدلیص داؾته مؼبدن
ي مىبثغ غىی مکبوی مىبغت ثسای زؾد جًامغ وًغىگی ثًدٌ
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اغتَ .مبنعًز کٍ ذکس ؾد ،ثیه جًامهغ وًغهىگی ؾهمبل
غسة ایسان ي جىًة ؾسق آوهبتًلی زياثهظ فسَىگهی يجهًد
داؾتٍ اغت ي یکی اش دالیهص آن کؿهس اثصازَهبی غهبختٍ
ؾههدٌ اش غههىگ اثػههیدیه اغههت ،کههٍ مؼههدن اقههنی آن دز
وصدیکی سًشٌ دزیبچهٍ يان قهساز داؾهتٍ اغهت .ثهس اغهبظ
آشمبیؽَهبیی کهٍ زيی اثصازَهبی غهىگ اثػهیدیه َهس دي
مىغقٍ اوجبم رسفتٍ ،مؿنف ؾهدٌ کهٍ اثػهیدیه اغهتابدٌ
ؾدٌ دز اثصازَبی ثٍدغت آمدٌ اش َس دي مىغقٍ مسثهًط ثهٍ
مؼدن غىگ اثػیدیه يان اغتَ .هم چىهیه ؾهجبَتَهبی
شیبدی کٍ دز وًع مؼمبزی ي تدفیه محًعهٍَهبی وًغهىگی
ایه دي مىغقٍ يجًد دازد ،دال ثس داؾهته زياثهظ تجهبزی ي
فسَىگی محًعهٍ َهبی وًغهىگی سهًشٌ دزیبچهٍ ازيمیهٍ ي
دزیبچٍ يان تسکیٍ اغهت .اش جمنهٍ يیطرهیَهبی مؿهتس
مؼمبزی ایه دي مىغقٍ ،اغتابدٌ اش پان چُهبزرًؼ اغهت،
ؾبمص تؼدادی اعبق کٍ دز اعساف یک سیبط مسکهصی قهساز
میرسفتىد .ثٍ غیس اش خبوٍَبی چبتبلًَیً کٍ فبقد سیبط
مسکصی اغت ي ثٍقًزت یک قنؼٍ دفبػی غبختٍ ؾدٌ ،اکثس
خبوٍ َبی مکؿًفٍ اش سبجیفیهسيش ي یبویهکتپهٍ دز ؾهمبل
غسة ایسان ي چبیايوً ي سهبجینس دز جىهًة ؾهسق آغهیبی
قغیس دازای یک سیبط مسکصی َػتىد ،کٍ تؼهدادی اعهبق
زاغت رًؾٍ دز اعهساف آن غهبختٍ ؾهدٌ اغهت (زغهًلی،
 .)173 :1387دز مىبعق کًَػتبوی اغتابدٌ اش غهقسَهبی
مػغش ي قبف زيا داؾتٍ اغت ،کٍ ثؼد اش تیسزیصی غهقس
زيی آن زا ثههب غههىگ ي رههص مههیپًؾههبودود .اغههتابدٌ اش
غقسَبی مػغش ویبش ثٍ مكبلش غىگ ي رص داؾتٍ ،کهٍ دز
مىههبعق کًَػههتبوی ثههٍيفههًز دز دغههتسظ ثههًدٌ ي مههسدم
می تًاوػتىد دز فكص تبثػتبن ػايٌ ثس خًاثیهدن ،کبزَهبی
زيشمسٌ خًد زا ویص دز پؿت ثبم خبوٍَب اوجهبم دَىهد .مهًزد
ثؼدی اغتابدٌ اش اوديد را ي آَک ثسای پًؾؽ غغش دیًاز
خبوٍ َهب اغهت .غهبکىیه وًغهىگی ایهه دي مىغقهٍ ،ثهسای
مقبيمت ثیؿتس ثب اغتابدٌ اش مننًط را ي آَک غغش دیًاز
مىبشل مػهکًوی زا پًؾهؽ مهیدادوهد ي دلیهص آن کؿهس
داوٍَبی غیبٌزوگ آَک دز ماط دیًازَب اغتَ .همچىهیه
دز محًعٍ َبی َس دي مىغقهٍ ،ثهسای پًؾهؽ کهس مىهبشل
مػکًوی اش رص اخسا اغتابدٌ ؾدٌ اغت .ثیؿهتسیه مكهبلش
دز َس دي مىغقٍ خؿتَبی قبلجی ثًدٌ ،ثب ایهه تاهبيت کهٍ
دز زيغتبی سبجیفیسيش اغتابدٌ اش خؿتَهبی دغهتغهبش
زایج ثًدٌ اغتَ .مبنعًز کٍ ؾس دادٌ ؾد ،یکی اش ػىبقس
جبلت مؼمبزی مؼبثد وًغىگی ِآغهیبی قهغیس وقبؾهیَهبی

دیًازی ثًدٌ اغت .ثیؿتس ایه وقبؾیَهب ،وقهًؼ غهمجنیک
َىدغی ي وقًؼ مسثًط ثٍ آداة تدفیه مسدربن ثًدٌ اغت.
وکتٍ جبلت تًجٍ ایه اغت کهٍ کؿهس وقبؾهی دیهًازی دز
محًعٍَبی وًغىگی فات ایسان ثٍقهًزت خینهی محهديد
ثٍدغت آمدٌ اغت ي ثىب ثٍ رصازؼَب ي ثسزغیَبی قًزت-
رسفتٍ تىُب اش تص ثبکًن اغتبن فبزظ ي تپٍ سبجیفیهسيش دز
ؾمبل غسة ایسان آثبز وقبؾی دیًازی ثٍدغت آمهدٌ اغهت.
دز یکی اش ثىبَبی محًعٍ سبجیفیسيش ثقبیبی یهک وقبؾهی
دیًازی ثٍدغت آمدٌ کٍ دز آن اش زوگَهبی قسمهص ي غهیبٌ
اغتابدٌ ؾدٌ ي وقًؾی کٍ زيی ثبقیمبودٌ ایه وقبؾهی ثهٍ-
چؿههم مههیخههًزد ،ؾههجبَت شیههبدی ثههٍ وقههًؼ َىدغههی
وقبؾیَبی دیًازی چبتبلًَیً دازد (Voig, 1983: 38 -
) .42ثىبثسایه می تًان رات تىُب محًعٍ ای کٍ دز مىغقهٍ
ؾمبل غسة ایسان دز ديزٌ وًغهىگی دازای وقبؾهی دیهًازی
ثًدٌ ،محًعٍ سبجیفیسيش اغت .اش دیگس تؿبثُبت فسَىگهی
ثههیه ایههه دي مىغقههٍ تههدفیه ثبوًیههٍ اغههت .دز ثیؿههتس
محًعٍ َبی وًغىگی جىًة ؾهسق آغهیبی قهغیس تهدفیه
ثبوًیٍ ثٍ دغت آمدٌ ي ایه مػألٍ دز وقبؾهیَهبی دیهًازی
مؼبثد چبتبلًَیً کبمار ومبیبن اغت .ایهه دز سهبلیغهت
کٍ تدفیه ثبوًیٍ دز دَکدٌَبی وًغىگی فهات ایهسان ثهٍ-
ودزت ثٍدغت آمدٌ ،يلی دز ثسخی اش خبوهٍَهبی مػهکًوی
سبجیفیسيش تؼدادی تدفیه ثبوًیٍ ثٍدغت آمدٌ ،کٍ دز وًع
خًد ثػیبز مىحكهس ثهٍ فهسد اغهت ي ؾهجبَت شیهبدی ثهٍ
تدفیهَبی ثبوًیٍ مکؿًفٍ اش محًعٍ چبتبلًَیً دازد.
وتيجٍ گيري
دز ديزٌَبی پیؽ اش تبزیخ ثٍيیطٌ اش ديزٌ وًغىگی ثهٍ ثؼهد
وصدیههک ثههًدن محًعههٍَههبی ثبغههتبوی ثههٍلحههبػ مًقؼیههت
جغسافیبیی ،یکی اش ػًامص اقنی تهأثیس ي تهأثسات فسَىگهی
جًامغ پیؽ اش تبزینی محػهًة مهیؾهدٌ اغهت .یکهی اش
مىههبعقی کههٍ ایههه تههأثیس ي تههأثسات فسَىگههی دز آن کههبمار
مؿًُد َػت ،محًعٍ َبی وًغىگی ؾهمبل غهسة ایهسان ي
جىًة ؾسق تسکیهٍ اغهت .اش دالیهص اقهنی ایهه تجهبدالت
فسَىگی مؼدن ثصزگ غىگ اثػهیدیه دز وصدیکهی دزیبچهٍ
يان ثًدٌ ي ثس اغهبظ ثسزغهیَهبی قهًزترسفتهٍ ،ثیؿهتس
اثصازَبی غىگی مکؿًفٍ اش محًعهٍَهبی وًغهىگی َهس دي
مىغقٍ اش غىگ اثػیدیه ثهًدٌ ي وتهبیج آشمهبیؽَهب وؿهبن
میدَد ،کٍ غىگ اثػیدیه اغتابدٌ ؾدٌ دز َس دي مىغقهٍ
مسثًط ثٍ مؼدن ثصزگ اثػهیدیه دزیبچهٍ يان ثهًدٌ اغهت.
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اثػیدیه غىگی ثػیبز غنت ي مقبيم ثًدٌ کٍ ثسای غبخت
اثصازَبی غىگی ثػیبز مىبغت ثًدٌ اغت .ثٍ َمیه دلیص اش
ديزانَبی ثبغتبن ایه غهىگ اش اَمیهت شیهبدی ثسخهًزداز
ثًدٌ ي یکهی اش کبالَهبی تجهبزی ديزٌ وًغهىگی محػهًة
می ؾدٌ اغت .اش دالیص دیگس تجهبدالت فسَىگهی ثهیه ایهه
مىههبعق ،تؿههبثُبت شیههبدی اغههت کههٍ دز مؼمههبزی ایههه دي
مىغقٍ يجًد دازد .ثس اغبظ مغبلؼبت اوجبمؾدٌ ،ثیؿهتسیه
ؾجبَت مؼمبزی ثیه خبوٍَبی مػکًوی تپٍ سبجیفیهسيش ي
یبویکتپٍ دز ؾمبل غسة ایسان ثب محًعٍَهبی چهبیايوهً ي
سبجینس دز جىًة ؾسق آغیبی قغیس يجًد داؾهتٍ اغهت.
وکتههٍ قبثههص تًجههٍ دز مؼمههبزی مىههبشل مػههکًوی محًعههٍ
سبجی فیسيش ،کؿس وقبؾی دیًازی ديزٌ وًغىگی ثهًدٌ کهٍ
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دز فههات ایههسان ثػههیبز وههبدز اغههت ي وقههًؼ َىدغههی آن
ؾههجبَت شیههبدی ثههٍ وقبؾههیَههبی دیههًازی مکؿههًفٍ اش
چبتبل ًَیً دازد .ثسای تسغیم ایه وقًؼ اش دي زوگ غیبٌ
ي قسمص اغتابدٌ ؾهدٌ ،کهٍ دز وقبؾهیَهبی دیهًازی مؼبثهد
چبتبلًَیً ویص ثیؿتس اش ایه دي زوگ ثسای تسغیم وقهًؼ
اغتابدٌ می کسدود .ثب تًجٍ ثٍ ایهه کهٍ اغهتابدٌ اش وقبؾهی
دیًازی ،غکً ي غتًن دز ديزٌ وًغىگی وؿبندَىدٌ مؼجهد
ثًدٌ اغهت ي اش عسفهی وقبؾهی دیهًازی ثهٍقهًزت خینهی
محديد ي فقظ اش داخص یکی اش غبختمبنَبی سبجیفیهسيش
ثٍدغت آمدٌ ،می تًان رات استمبالر غبختمبن مکؿهًفٍ اش
سبجیفیسيش کٍ دازای وقبؾی دیًازی ثًدٌ ،ثٍػىهًان مؼجهد
مًزد اغتابدٌ قساز میرسفتٍ اغت.
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