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چگونگی كاربرد هندسه و تفکيک فضاها در معماري پيش از تاریخ ایران

حسین سلطان زاده * ،ماندانا یوسيي **
تاریخ دریافت مقاله :

9314/56/61

تاریخ پذیرش مقاله :
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چکيده
ریاضیات و هندسه دانشي هستند كه انسان براي كشف روابط بین پدیدهها و همچنین نظم دهي به محیط و فضاي پیرامون
خود به آن دست یافته و آن را توسعه داده است .طراحي فضاهاي معماري و شهري یكي از عرصههاي مهمي است كه بازتاب
كاربرد ریاضیات و هندسه در روند شكل گیري آن را ميتوان به خوبي مشاهده كرد .هدف این تحقیق ،شناخت اینن فراینند از
طریق بررسي برخي از سكونتگاههاي پیش از تاریخ است .پرسش اصلي تحقیق این است كنه بنین وگنونگي طنرا فضناهاي
معماري و شهري و پیشرفتهاي فني در سكونتگاههاي نخستین وه ارتباطي وجنود دارد روش تحقینق ،توصنیيي -تحلیلني و
مقایسهاي بوده و گردآوري داده ها به روش اسنادي و در وند مورد به صورت میداني صورت گرفته است .نتایج تحقیق نشنان
مي دهد كه در طرا خانه ها و شبكة ارتباطات شهري در سكونتگاههاي كهن از خطها و سنطحهاي يیرمسنتقیم و يیرهندسني
استياده ميشد ،طرحهایي كه بي شباهت به شكل يار نبوده؛ اما با توسعه دانش و فنون گوناگون در جوامع انساني ،كاربرد خنط
راست و شكلهاي هندسي در طراحي فضاهاي معماري و شهري گسترش یافت و نوعي نظام پیمون بندي(مدوالر) بنر اسنا
ریاضیات و هندسه توسعه یافت و به مرور زمان تيكین

فضناها و فعا یتهناي معمناري و شنهري در بافنت شنهري و فضناي

معماري بویژه در هگمتانه دیده ميشود.

كلمات كليدي :اقلیم و معماري ،فن معماري ،هندسه ،تيكی

فضا و فعا یتها.

* دانشیار دانشگاه آزاد اسالمي،واحد تهران مركزيh72soltanzadeh@gmail.com:

** كارشنا

ارشد معماري ،مدر

دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد قزوینMandana.yousefi.gh@gmail.com:
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از نقشننه هننا دوبنناره ترسننیم شنندهاننند و شننماري

مقدمه
بر پایة اطالعات موجنود پیشنینة شنكل گینري

ایزومتری

نیز ترسیم شده است تا بتنوان اسنناد را

نخستین سكونتگاهها در ایران دستكم به حندود ده

در شرایط تصویري مشابهي بررسي كرد .تپنة زاينه

هزار سال پیش ميرسند كنه شنمار انندكي از آنهنا

به صنورت خنا

 ،بازدیند و برخني پدینده هناي

تاكنون حياري شده اند و در بسنیاري از منوارد بنه

معماري آن بررسي شد .دادههاي مربنو بنه سنایر

سننبپ پننارهاي از محنندودیتها ،تنهننا بخشنني از

سكونتگاهها به صورت اسنادي گردآوري شده اند.

معماري و شهري آن به درستي آشكار نشده اسنت.

 .9شناخت و معرفی سکونتگاههاي باستتانی

افزون بر این ویراني بخشي از برخني الینههنا نینز
مانعي مهم براي بررسي كامل ی

مورد بررسی

سنكونتگاه بنوده

در این تحقیق ،شش سكونتگاه پنیش از تناریخ

است .افزون بر اینن ،روابنط اقتصنادي و تبنادالت

بررسي شده اند :تپة زايه ،تپة قبرستان ،شهداد ،تپنة

فرهنگي بین سكونتگاههاي موجنود در ین

زمنان

سگزآباد ،شهر سوخته و تپة هگمتانه.

نیز به صنورتي مطلنوب آشنكار نشنده اسنت ،ن ا
به سادگي نمي توان دربارة وگونگي انتقال تجربیات
فني و هنري بین سناكنان سنكونتگاههاي گونناگون

دو فصلنامة اندیشة معماري ،سال اول ،شمارة اول

سننكونتگاههننا حينناري شننده و همننه خصوصننیات

یافتهها
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بررسننیهاي مناسننپ انجننام داد .بننا وجننود ایننن
محدودیتها ،در این پژوهش تالش شده است كه بر
اسا

نقشه هنا و اطالعنات موجنود دربنارة شنش

سكونتگاه باستاني ،وگونگي تحول بعضي از فننون
هنر معماري بررسي گردد.
روش تحقيق
جامعة آماري اینن پنژوهش شنامل خاننه هنا و
بقایاي ساختمانهاي شش سكونتگاه ميشنود كنه از
میان شماري از سكونتگاهها انتخاب شدهاند .معینار
انتخاب آنها در ابتدا ،وجود نقشهاي از ساختمانهاي
یافت شده و سپس امكان بررسي سیر تحول فننون
معماري در آنها بوده است ،بگونه اي كه بتوان آثنار
دگرگونیها را در آنهنا بررسني كنرد .بنراي بررسني
داده ها از روش تحقیق توصیيي -تحلیلني اسنتياده
شده است و داده ها به صورت مقایسهاي بررسي و
تجزیه و تحلیل شده اند و براي این منظور بسنیاري

تصویر .4موقعیت جغرافیایي محوطه هاي مورد بررسي

 9 .9تپة زاغه
تپة زايه در منطقه بوئین زهنرا ،بخنش جننوبي
دشت قنزوین و در حندود  417كیلنومتري ينرب
تهننران و در  8كیلننومتري شننمال شننرا دهسننتان
سگزآباد قرار دارد .براي نخسنتین بنار در تینر مناه
 4913هیأتي از گروه باستان شناسي دانشگاه تهنران
حياري در اینن محنل را آيناز كردنند ( .فاضنلي
نشلي و یاري )93 :4984 ،نوع سنيال ،نقشنه هناي
ساختمان و سایر آثار بدست آمده ،آزمنایش كنربن
همگي دال بر این است كه احتماال از اواخر هنزارة
هشتم یا حداقل هزارة هيتم پیش از منیالد ،اقنوامي
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كه آشنایي كامل با كشاورزي و صننعت داشنتند در

شناسنني دانشننگاه تهننران در تابسننتان  4913آينناز

این محل استقرار داشنتند(.نگهبان )14 :4949 ،اینن

گردید و به مدت ده سنال متنوا ي در سنه محوطنه

تپه بعد از اواسط هزارة پنجم پ.م ،به كلي متنرو

پیش از تناریخ زاينه ،قبرسنتان و تپنة سنگزآباد در

ماند و ساكنان این تپه به عللني كنه بنر منا روشنن

دشت قزوین ادامه پیندا كرد(.مجیندزاده)1 :4953 ،

نیست ،این تپه را تر نموده و در نقطنه اي دیگنر

از هزارة پنجم پیش از میالد یا كمني قندیمتر ،اینن

از ایننن دشننت احتمنناال بننه زننندگاني خننود ادامننه

منطقه تا اوایل هزارة اول پیش از منیالد بنه تنناوب

تغییننرات معمنناري،

مورد سكونت و یا به عنوان قبرستان مورد اسنتياده

محل

قرار گرفته است .به نظر مي رسد تقریبنا در زمناني

در اواخر هزارة ششم پ.م مشخص و معنین شنده

كه اسنتقرار در تپنة زاينه متوقنف شنده؛ یعنني در

است .در این محل حدود  4177مترمربنع از بافنت

حدود هزاره پنجم پنیش از منیالد اسنتقرار در تپنه

مركزي روستا مشخص شده است .بقایاي  94منزل

قبرستان شروع شده اسنت .در الینه هناي سنطحي

مسننكوني در بافننت ایننن روسننتا مشننخص شننده

قبوري مربو به اواخر هنزارة دوم و اواینل هنزارة

دادهاننند(.همان )14 ،براسننا
دو فصلنامه اندیشه معماري ،سال اول ،شماره یكم

دو فصلنامة اندیشة معماري ،سال اول ،شمارة اول

دوازده الیه استقراري در زايه از آياز تا تر

است(.مل

شهمیرزادي)4 :4953 ،

اول پیش از میالد مشاهده مي شود كه احتماالً اینن
تپه به صورت قبرستان استياده مني شنده اسنت .از
اوایل هزارة اول پیش از میالد به بعد ،تپه بنه كلني
مترو

مانده است .احتماال این اجتماع مورد حمله
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قرار گرفته و سپس به وسیله مهاجمان در اثر آتنش
سوزي از بنین رفتنه اسنت .از ترانشنه اصنلي تپنه
تصویر .9تپة زايه در زمان حياري
مأخ  :میراث فرهنگي استان قزوین

وهارده الیه به دسنت آمنده اسنت(.نگهبان:4949 ،
)18-17
 9.3شهداد
شننهداد در جنننوب يربنني دشننت ننوت و در
شرا كرمان واقنع شنده اسنت .گروهني از باسنتان
شناسي ایران ،یكبار در سال  4911منطقه شنهداد را
بررسي و تعدادي از آثار آن را شناسایي كردنند .در

تصویر .9تپه زايه در سال 4983
مأخ  :نگارندگان
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 9. 6تپة قبرستان
تپة قبرستان در منطقه بوئین زهرا ،بخش جنوبي
دشت قنزوین و در حندود  417كیلنومتري ينرب
تهران ودر قسمت يربني تپنة سنگزآباد در فاصنلة
سیصد متري آن قرار دارد .او ین فعا یتهناي باسنتان

سننال  4915گننروه جغرافیننایي دانشننگاه تهننران در
فاصلة سه كیلومتري شرا شهداد بنه گورسنتاني از
هزارة سوم پیش از میالد برخورد نمنود .بالفاصنله
موضوع به سازمان مسؤول باسنتان شناسني كشنور
گزارش و بدین سان گنروه باسنتان شناسني دشنت
وت به سرپرستي مهند

علي حاكمي موجودینت
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یافت كه تا سال  4945به مدت هشت فصل در این
منطقه به كار پرداخنت .بنا بررسنیهایي كنه در اینن
منطقه صورت گرفت ،این

مي توان مشخص نمود

كه از اواخر هزارة پنجم پیش از میالد ،شهداد طرف
توجه قرار گرفته و به طور پیوسته تنا زمنان حنال،
زندگي در این محوطنه ادامنه دارد(.كیناني:4955 ،
)50

تصویر. :1موقعیت مكاني سه تپة باستاني زايه ،قبرستان و سگزآباد
(مأخ  :سازمان میراث فرهنگي استان قزوین)

تپننه سننگزآباد در منطقننه بننوئین زهننرا ،بخننش
جنوبي دشت قنزوین و در حندود  417كیلنومتري
يرب تهران و حدود  57كیلومتري جننوب قنزوین
قرار دارد .مطا عات منسجم در تپة من كور در سنال
 4913شننروع شننده اسننت .در ایننن سننال مؤسسننة
باستان شناسي دانشگاه تهران با هدفهاي آموزشي و
پژوهشي تحنت عننوان طنرا «حيناري و بررسني
شروع كرد .كاوشهاي باستان شناسني در تپنة سنگز
آباد تا سال  4945ادامه پیدا كرد و طي هشت فصل
حياري ،بقایاي معماري عصر آهنن بنه طنور قابنل
توجهي كشنف شند(.طالیي )911 :4908 ،آثنار بنه
دست آمده از  95الیة معرّف استقرار در این تپه ،از
اواخر هزارة وهارم تنا اواسنط هنزارة اول پنیش از
میالد؛ یعني مدتي در حدود  9477سال بوده است.
(نگهبان )93 :4949 ،در اظهنار نظنري دیگنر الینه
هاي معرف اسنتقرار را  44الینه دانسنته انند(.مل
شهمیرزادي )30: 4945 ،آثار مكشوفه از الیه هناي
مختلف باستاني این تپه نشان مي دهد كه این اقوام
در زمینننه سننيا گري و صنننایع بخصننو

صنننعت

ميرغ  -كه در الیههناي مرتينع نموننه هنایي از آن
بدست آمده  -پیشرفتي گسترده داشتهاند( .نگهبنان،
)18 :4949

زاهدان به زابل قرار دارد .گروه كاوشگران ایتا ینایي
وابسنته بنه مؤسسنه مطا عنات خاورمیاننه در سننال
 4357میالدي فعا یتهناي باسنتان شناسني در شنهر
سوخته را آياز كردند .در سال  4350منیالدي اینن
موسسننه بننا همكنناري اداره كننل باسننتان شناسنني و
فرهنننع عامننه بننه حينناري آن پرداخننت و حاصننل
تحقیقات خود را در بیش از 57جلد كتاب و مقا نه
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دشت قزوین» با همت آقاي نگهبان فعا یت خود را

شهر سوخته در  47كیلومتري يرب راه شوسنه

دو فصلنامة اندیشة معماري ،سال اول ،شمارة اول

 9 .4تپة سگزآباد

 9.0شهرسوخته

منعكس نمود كه این تحقیقات هنوز نیز ادامه دارد.
این شهر مهمترین مركز استقرار و در حقیقت مركز
اجتمنناعي ،سیاسنني ،اقتصننادي و فرهنگنني تمننامي
منطقه در طي هزاره هاي سوم و دوم پیش از میالد
بوده اسنت( .سنجادي )88-80 :4959،شهرسنوخته
بین سا هاي  9477تا  9777پنیش از منیالد ،كنامال
مترو شده است(.همان )44 :4954 ،بنا توجنه بنه
اطالعات به دسنت آمنده از حيناري شهرسنوخته،
مشخص شده كه آن بنه وهنار دوره و ینازده الینه
متمایز تقسیم شده بود كه هری

از این الینه هنا و

دوره هننا ویژگنني مخصننو

بننه خننود را دارد.

قدیمترین دورة استقرار در شنهر سنوخته دورة اول
آن است كه الیه هاي 3 ،8و  47را در برمني گینرد.
این دوره از  9977پیش از میالد آياز و بنه حندود
 9047پیش از میالد خنتم مني شنود .دورة بعند در
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شهر سوخته؛ یعني دورة دوم الیه هناي  5 ،4و 0را

منطقة جنوبي تپة هگمتانه در حدود  977متنري آن

در بر مي گیرد .این دوره و دورة سنوم مربنو بنه

گسترش داشته است .عنالوه بنر آن ،آثنار معمناري

اواسط دوران ميرغ است .دورة دوم تاریخي برابر با

كشف شده نشان ميدهد كه در محدوده اي وسنیع

سال  9077تا  9577پیش از میالد است .دورة سوم

از  94هكتار تپه هگمتانه آثار معماري م كور وجود

از الیه هاي سوم و وهنارم تشنكیل شنده اسنت و

دارد و این مبین وجود شهري بزرگ و بنا عظمنت

داراي تاریخي بین سا هاي  9477تا  9977پنیش از

است( .همان)898 ،

میالد است و باالخره دورة وهارم شهر سوخته كنه
دو فصلنامه اندیشه معماري ،سال اول ،شماره یكم

دو فصلنامة اندیشة معماري ،سال اول ،شمارة اول

الیه هاي  4 ،7و 9را در برگرفتنه اسنت بنه اواخنر

اقلننیم هننر منطقننه در شننكل دهنني عناصننر

عصر مينرغ تعلنق دارد .تناریخ دورة وهنارم شنهر

ساختماني همواره مؤثر بوده است .ا معماري هنر

سوخته به سا هاي بین  9977تا  4877پیش از میالد

منطقه نیز با توجه به اقلیم آن شكل مي گرفته است

منسوب شده است( .همان)34 :4959 ،

و سازندگان در

 9. 2تپة هگمتانه
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 .6اقليم و معماري

هر زماني سعي مي كردند بنا اسنتياده از شنیوه

تپة هگمتانه واقع در مركز همندان بنراي او نین

هایي به مقابله با اوضاع نامطلوب خارد بپردازند و

بار در شهریور  4959مورد كاوش قرار گرفنت .بنه

با كمتنرین هزیننه اوضناع ننامطلوب خنارد را بنه

دنبننال كاوشننهاي فصننل اول ،عملیننات كنناوش در

شرایط مطلوب داخل تبدیل كنند.

فصننول دوم( )4959سننوم ( )4955وهننارم ()4950

در روستاي باسنتاني زاينه شنبكه طراحني بنه

پنجم ( )4909وششم ( از شنهریور مناه تنا آبانمناه

صورتي بود كه جهت گینري سناختمانها از شنمال

 )4901ادامننه یافننت( .صننراف )849 :4901 ،شننهر

شرقي به جنوب يربي بود .انتخاب این جهت ها با

هگمتانننه را اقننوام آریننایي منناد بنننا نهادننند و آن را

توجه به بادهاي دائمي قزوین بنود .دشنت قنزوین،

پایتخت نخسنتین شاهنشناهي ایرانني قنرار دادنند.

مخصوصاً بخش جنوبي آن به طور دائم در معرض

هرودوت بناي آن را بنه دیناكو نخسنتین شناه مناد

وزش باد قرار دارد .در این منطقه همیشنه یكني از

نسبت داده است .و ي گروهي از محققنان بنناي آن

دو باد «راز» و «مه» ميوزنند .بناد «راز» بناد گرمني

را به فرورتیش ،سنومین شناه مناد نسنبت دادهانند.

است كه جهت وزش آن از جنوب شرقي به شنمال

روایات مورخان یوناني نیز حناكي اسنت كنه اینن

يربي است و در تابستانها با گنرد و يبنار همنراه و

شهر در دورة مادها (از اواخر قرن هشنتم تنا نیمنة

بسیار گرم است .باد «مه» در جهت عكنس بناد راز

اول قننرن ششننم پننیش از مننیالد) ،منندتي مركننز

مننيوزد كننه در تابسننتانها خننن

و مطبننوع و در

امپراتوري بودهاست و پس از انقراض آنهنا نینز بنه

زمستانها با سنوز و سنرماي خشن

همنراه اسنت.

عنننوان یكنني از پایتختهنناي هخامنشنني (پایتخننت

بنابراین سازندگان زاينه بنراي جلنوگیري از وزش

تابسنتاني و احتمنا ًال محنل خزاننة آنهنا) بنه شنمار

بادها به داخل خاننه هنا بنراي سناختن واحندهاي

مي رفته است .آثار معمناري شنهري كنه در منطقنة

مسكوني محور جننوب يربني -شنمال شنرقي ینا

مركزي تپة هگمتانه از زینر خنا خنارد شنده تنا

چگونگی كاربردهندسه وتفکيک فضاهادرمعماري پيش ازتاریخ ایران

عكس آن را انتخاب كرده اند .درب ورودي را نینز

با توجه به این امر در ساختمان تعبیه ميكردند.

جدول  :4اطالعات شش تپة م كور بر پایة تاریخ شكل گیري
سایت باستاني

موقعیت جغرافیایي

تاریخ سكونت

نخستین
حياري

الیه هاي باستان شناسي

9

تپة قبرستان

بوئین زهرا(قزوین)

از هزارة پنجم تا اوایل هزارة اول پ.م

4913

 41الیه

9

شهداد

كرمان

ازاواخر هزارة پنجم پ.م تا كنون

4911

()

1

تپة سگزآباد

بوئین زهرا(قزوین)

از اواخر هزارة وهارم تا اواسط هزارة اول پ.م

4913

 95الیه یا  44الیه

4

شهر سوخته

زاهدان

هزارة سوم و دوم پ.م

4943

یازده الیه

5

تپة هگمتانه

همدان

اواخر قرن هشتم تا نیمهٔ اول قرن ششم پ.م

4959

()

در میان 94خانة كاوش شده در روسنتاي زاينه

براي مقابله با آن و جلوگیري از ورود هنواي سنرد

خانه(خانة شمارة  )45به سمت

به داخل خانه روبروي در ورودي دیواري وینهاي

تنها در ورودي ی

شمال يرب؛ یعني رو به وزش باد «مه» باز ميشود.

كشیده شده است.
جدول  :9جدول راهنماي فضاهاي خانههاي روستاي باستاني زايه

No.11

saj

No.12
saj

No.1

No.6

No.13

 -9حياط
 4-4حیا بیروني

No.14
No.15

No.16

saj

No.17

 9-9حیا و پخت و پز

No.4
No. 5

No.18

saj

saj

No.8

 -6نشيمن

 -4انبار

نشیمن و پخت و پز

 1-4انبار مسقف
 1-9انبار روباز

No.19

No.20
No.21

پخت و پز

 4-9حیا دروني

No.3

No.7

 -3آشپزخانه
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4

تپة زايه

بوئین زهرا(قزوین)

ازهزارة هيتم تا هزارة پنجم پ.م

4913

 49الیه استقرار

No.9

No.10

تصویر :4جهت گیري خانه هادر بافت مركزي روستاي زايه
(مأخ  :بازترسیم از مل

شهمیرزادي)45 : 4901 ،

تصویر :0ایزومتری

برش خوردة خانة شمارة  45و

موقعیت دیوار بادشكن نسبت به در ورودي -
مأخ  :نگارندگان

عالوه بر آن روسنتاییان زاينه بنراي احتنراز از
سرماي زمستان ابعاد اطاقهاي نشنیمن را عنالوه بنر
تصویر  :5خانة شمارة  45در بافت مركزي روستاي زايه
(مأخ  :از مل

شهمیرزادي)45 :4901 ،

آنكه پوشش بنام آنهنا راحنت تنر بنود ،مخصوصنا
كوو

طراحي مي كردند تا گنرم كنردن آن آسنان

43

چگونگی كاربرد هندسه و تيكی

فضاها در معماري پيش از تاریخ ایران

باشد .آشپزخانه ها را همیشه در قسمتي از خانه مي

شكلها و تمیز دادن آنها از یكدیگر ،تأثیر پن یري از

ساختند كنه هنیگ گناه در معنرض وزش بناد قنرار

هندسننه بیشننتر شنند ،بطننوري كننه در معمنناري و

نگیرند وون در این صورت روستا به طور دائنم در

شهرسازي به وضوا مي توان آن را مشاهده كرد.

معننرض خطننر آتننش سننوزي قننرار مننيگرفننت.
(شهمیرزادي )94 :4901 ،
در شهر باستاني هگمتانه نیز مي توان تأثیر اقلیم
را بر معماري و شبكة شهري بنه وضنوا مشناهده

تپة قبرستان ،شهداد ،تپة سنگزآباد ،شنهر سنوخته و
تپننة هگمتانننه) مننيتننوان روننند تحننول هندسننه و
ریاضیات را در معماري و شهرسازي مشاهده كرد.

دو فصلنامه اندیشه معماري ،سال اول ،شماره یكم

دو فصلنامة اندیشة معماري ،سال اول ،شمارة اول

كرد .معابر شهر هگمتانه در جهنت شنمال شنرقي-

 3 .9هندسه در شبکة معماري

جنوب يربي است .با توجنه بنه اینكنه در همندان

در تپة زايه فضاها كامال به صورت ارگانین

جهننت وزش بنناد يا ننپ از سننمت يننرب اسننت،

يیرهندسي شكل گرفتنهانند ،زواینا بسنیار ننامنظم،

بنابراین ورودي واحدها در جبهة شنمال يربني ینا

يیر 37درجه و اضالع به صورت ناموازي انند .در

جنوب شرقي قرار مي گرفت تنا از ورود سنرما بنه

جدول زیر پالن و ایزومتری

خانه هناي روسنتاي

داخل مجموعه جلوگیري شود.

زايه و هندسه نامنظم آن مشاهده ميشود.

و

هندسه فضناها در تپنههناي قبرسنتان ،شنهداد،
سگزآباد و شهرسوخته نسبت به تپه زايه مننظم تنر
شده است؛ اما همچنان فضاها به صورت ارگانین
پاییز و زمستان 4931
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در بررسي شش سنكونتگاه باسنتاني(تپة زاينه،

و بدون استياده از ا گوهاي آگاهاننه سناخت بنوده
است.
تصویر :.8بخشي از پالن شهر هگمتانه و وضعیت ورودیها
مأخ  ( :صراف)893 :4901 ،

در هگمتانه هر ی

از ابنیه یا فضاهاي معماري

به ابعاد 40/4در 40/4متر اسنت و بوسنیله مندخلي

از دیگر تمهیدات اقلیمني در اینن شنهر بنراي

به معابر راه پیدا ميكند .اتاقها قریننه و منوازي هنم

مقابله با سرماي شدید ،كناهش نسنبت فضناي بناز

احداث ميشده اند و داراي پيهاي آجري هسنتند.

است؛ بطوري كه نسبت فضاي باز به بسنته در اینن

هر ی

از مجموعنه هناي معمناري بطنور مسنتقل

مجموعه حدود  7.4است.

داراي سه ردیف اتاقهاي موازي هم است و قنرائن

 .3هندسه

نشان مي دهد افرادي كه قصد ورود به ابنیه من كور

سكونتگاههاي نخستین بسیار سناده بودنند و از

را داشتهاند ،ابتدا از معبر بوسیله مدخلي وارد اطاقي

هندسه و ریاضیات به عننوان عوامنل نظنم دهنندة

به ابعاد 1/8در 4/9متر ميشدند .از این اطاا راهني

فضاها استياده نميشده است .ابعاد فضاها با توجنه

به اطاا یا حیا مستطیل شكل تعبیه شده كه طول

به امكانات مسقف كردن آنهنا شنكل منيگرفنت و

و عرض آن 1/8در 3متر است .انتهاي این تناالر ینا

پالن معماري معمنوال بنه صنورت متمركنز ،بندون

حیا به اندازة ی

متر( 47سانتیمتر از هنر طنرف)

شكل هندسي منظم و بدون طنرا او ینه و گناه بنه

باریكتر شده و تشكیل فضاي كووكتري به طنول و

مرور زمان شكل ميگرفت .به تدریج بنا تشنخیص
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عرض 4در 9/8متر را مي دهد .هر بنا شنامل هينت
اطاا و ی

حیا ینا تناالر است(.صنراف:4901 ،

)843
جدول :9نمایش هندسه در پالن و ایزومتری
شماره

پالن و ایزومتری

برش خورده برخي از خانه هاي

روستاي زايه
شماره
برش خورده

4

41

5

44

0

45

8

40

44
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خانه

خانه

پالن و ایزومتری

برش خورده

54

تصویر :3بقایاي معماري عصر آهن در سگز آباد

تصویر .47بخشي از پالن معماري شهر هگمتانه

مأخ ( :باز ترسیم از طالیي)947 :4908 ،

(مأخ  :صراف)893 :4901 ،
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 3.6هندسه در شبکه معابر
در روستاي زايه ساختار كووه و خیابانها بسیار
نامنظم است كه بدون طراحي او یه ،به منرور زمنان
شكل گرفته اند .كوونه هنا بنن بسنت و میندانها و
فضاهاي باز تعریف نشده اي شكل گرفته بودند .در
تپه قبرستان گ رگاهها نسنبت بنه زاينه مسنتقیمتنر
ساخته شده اند .در شهر سوخته خاننههنا بصنورت
دو فصلنامه اندیشه معماري ،سال اول ،شماره یكم

دو فصلنامة اندیشة معماري ،سال اول ،شمارة اول

نامنظم در كنار كووهها و خیابانها ساخته شندهانند.
در ساختمان این خیابانها عمل كف سازي صنورت
تصویر .49پالن شبكه معابر هگمتانه

نگرفته ،بلكنه كنف خیابانهنا و كوونه هناي شنهر

(مأخ  :بازترسیم از صراف)893 :4901،

سوخته بر اثر مرور زمنان و رفنت و آمند انسنان و
حیوانات كوبیده و سخت شده اسنت .در هگمتاننه
معابر در فاصله  94متري به عنرض  9/4در جهنت
شمال شرقي-جنوب يربي و موازي یكندیگر قنرار
دارند .وهار بنا در هر ردینف و درمجمنوع هشنت
بناي مستقل در محدودة بین معبر اول و دوم وجود
پاییز و زمستان 4931

داشننت( .همننان )848،مصننا ب بكننار رفتننه در ایننن
تصویر .49ایزومتری

خیابانها خشت مالت گل و در بعضي قسمتها آجنر

(مأخ  :بازترسیم از مل

بهعنوان فونداسیون استياده شده است.

تصویر .41ایزومتری

بخشي از روستاي زايه
شهمیرزادي)94 :4901،

بخش از شهر هگمتانه

(مأخ  :باز ترسیم از صراف)898 :4901 ،
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.4
تصویر .44فضاي شبكه معابر
(مأخ  :نگارندگان)

فن معماري

ساختن براي بشر ین

نیناز و ضنرورت بنوده

است؛ زیرا یكي از مهمترین نیازهاي بشنر نیناز بنه
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سرپناه بوده است .روند تكاملي تمدنهاي باستاني را

نميشندند و بنه صنورت عمنود در همندیگر وارد

ميتوان در فنون معمناري منورد اسنتياده در دوران

ميشدند و درز بین آنها با گل و اندود پر ميشد.

شننش سننایت باس نتاني زايننه ،قبرسننتان ،سننگزآباد،

پلكان دیده نشده است و در مواردي هم كه نینازي

شهداد ،شهر سوخته و هگمتانه ميتنوان تحنول در

به دسترسي عمودي به طبقه فوقناني بنود از طرینق

نوع مصا ب ،شیوة قينل و بسنت دیوارهنا ،طراحني

نردبان انجنام مني شنده اسنت(.مل

شنهمیرزادي،

دسترسیهاي عمودي و نوع پوشش فضاها مشناهده

 )48 :4901سقف فضاها مسطب بنوده اسنت .ین

كرد.

مورد سقف وپو ه نیز در این روستا مشناهده شند.

روستاییان زايه خاننههناي خنود را بنا ویننه و
خشت خنام مني سناختند كنه فراوانتنرین و قابنل
دستر

سیلوهاي مندور احتمناال داراي ین
گنبدي شكل بوده اند(.مل

سنقف كوتناه

شهمیرزادي)4 :4950 ،

ترین نوع مصا ب ساختماني بنود .از ویننه

در تپة قبرستان محل اتصال دیوارها نسنبت بنه

بنراي سنناختن دیواركهنا و دیوارهنناي جداكننننده و

زايه بهتر و منظم تر ساخته شده است و خشنتهاي

سكوها استياده مي شد .دیوارهایي كنه سنقف روي

طویل به وضعیتي كه در زايه وجود داشت مشاهده

آنها قرار ميگرفت با خشت ميساختند .خشنتها را

نميگردد .در تپة سنگزآباد از خشنتهاي قنا بي بنه

با دست و بدون استياده از قا پ شنكل منيدادنند.

جاي خشتهاي دست ساز استياده ميشد.
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عالوه بر كاه و سبزیجات خرد شده از شنریزه نینز

دو فصلنامة اندیشة معماري ،سال اول ،شمارة اول

مختلف در محوطه هاي باسنتاني مشناهده كنرد .در

در خانههاي روستاي باستاني زايه هیگ اثري از

براي مخلو كردن با گل استياده ميكردنند .ونون
خشتها با دست شكل داده شده بودند ،داراي ابعناد
منظم و معیني نبودند .به طور كلي ابعاد آنها بین 87
تا  17سانتیمتر در  94تا  94سانتیمتر بود و به طنور
معمول حدود  49سانتیمتر ضنخامت داشنت(.مل
شنننهمیرزادي )4 :4950 ،در دو سنننطب فوقننناني و
تحتنناني و دو پهلوهننا داراي شننیارهایي كننم عمننق

تصویر .44نحوة دیوارویني در كنج در خانة شمارة 44
زايه( مأخ  :مل

شهمیرزادي)45: 4901 ،

بودند كه با فشار مالیم انگشتان دست ایجناد شنده
بودند .عالوه بر اینها در دو سر هر خشت و در ی
سطب دو فرو رفتگني عمیقتنر نینز وجنود داشنت.
شیارهاي كم عمق سطوا خشتها به نگهداري اندود
كم

ميكردند و فرورفتگي عمیقتر دو سر خشنتها

نیز سبپ مي شدند تا مالت به داخل آنها نيوذ كرده
و خشتها را در محل خنود در دینوار محكنم كنند.

تصویر .45پالن بخش از روستاي پیش از تاریخ قبرستان
و نوع اتصاالت در كنجها
(مأخ  :بازترسیم از میراث فرهنگي قزوین)

دیوارویني با خشتها با روش قينل و بسنت انجنام

در شهر سوخته نیز خشتهاي خام با اندازه هاي

نمننيگرفننت .دیوارهننا در كنجهننا بننه هننم متصننل

یكسننان سنناخته مننيشنند .در ایننن شننهر باسننتاني
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دسترسي عمودي متحول شده و پله بهعننوان یكني

مي كردند .بنابراین در تپه زايه فضاها و فعا یتهنا بنا

از اجزاي معماري مجموعه هناي اینن شهرباسنتاني

هم تليیق شده به نحوي كه فضاي كار و زنندگي و

از طرینق

دیگر فعا یتها با هم اديام شده اسنت.درجدول زینر

درب

نوع تليیق فضاها و فعا یتها در تعدادي ازپالن خانه

شده است .ورود به روي سقف یا تنرا

پلكاني صورت ميگرفت كه معمنوال نزدین

هاي اینن روسنتاي باسنتاني بررسني شنده اسنت:

ورودي یا گوشهاي از حیا واقع شده بود.
در تپننة هگمتانننه تحننول مصننا ب سنناختماني را

( ت)97

منيتنوان دیند .در ایننن سنایت باسنتاني از آجننر و
دو فصلنامه اندیشه معماري ،سال اول ،شماره یكم

دو فصلنامة اندیشة معماري ،سال اول ،شمارة اول

خشت به عنوان مصا ب استياده ميشد.

شده بودند كه با پایه اقتصادي خنانوار سناكن آنهنا
رابطة مسنتقیم داشنتند .هنر خاننه داراي دو بخنش
مسقف و روباز بنود .در فضناي بناز ،حینا  ،انبنار
روباز ،فضاي پخت و پز و در فضاي بسته اتاقهناي
نشیمن و انباري وجود داشت .نسبت فضاي باز بنه
بسته بستگي به اقتصاد خانواده و نوع امنرار معناش
داشت .وهار نوع واحند مسنكوني در اینن روسنتا

تصویر .40پالن كاخي در شهر سوخته و دسترسیهاي عمودي
(مأخ  :بازترسیم از توزي)439 :4984،

دیده ميشد:
 .4خانه هایي كه اقتصاد سناكنان بنر پاینه دامنداري
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 .0تفکيک فضا و فعاليتها

بود؛

هر خانه در روستاي باستاني زايه وندین وجنه

 .9خانه هایي كه اقتصاد ساكنان آن برپایه كشاورزي

از زندگي انسان را تنأمین منيكنرد .در ین

وجنه

بود؛

خانه ،فضایي براي زنندگي كنردن و آرامنش افنراد

 .9خانه هایي كه اقتصاد ساكنان آن بر پایه دامنداري

خانواده در كنار هم بود كه شنامل فضناهایي ماننند

و كشاورزي بود؛

نشیمن و آشپزخانه ميشد و از سوي دیگر زنندگي

 .1خانه هایي كه متعلق به خانوارهایي بوده است كه

اجتمنناعي و كننار سنناكنان نیننز در محنندودة فضنناي

به صورت خوشنشین در روستازندگي و از طرینق

زندگي آنها شكل گرفته بود و شامل فضاهایي مانند

كاركردن براي سایر گروهها امرار معاش ميكردنند.

انبار ،محل نگهداري دامها و يیره ميشد.
در روستاي پیش از تاریخ زايه ،عالوه بر تليیق
51

خانه هاي مسكوني روستاي زايه به گونه اي بنا

شهمیرزادي)44-47 :4904 ،

(مل

خانههایي با بیش از ی

واحد روباز متعلنق بنه

فضاي زندگي و كار ،گورستان نیز با فضاي زندگي

خانوارهایي بود كه پایة اقتصاد آنها دامنداري بنوده

تليیق شده بود؛ بگونهاي كه كودكان ونوزادان را در

آينل

است .در میان حیا این خانهها معموال ین

وینهاي با حوضچه اي براي آبخوري دامهنا

زیر كف اتاقها و یا قسمتهاي مسقف و افراد با غ را

كوو

در محوطههناي يیرمسنقف ،زینر كنف كوونههنا،

تعبیه شده است .در خانههایي با بیش از ی

خیابانهننا و مینندانهاي داخننل بافننت دهكننده دفننن

مسقف خانوارهنایي زنندگي مني كردنند كنه پاینة
اقتصاد آنها كشاورزي بود.

واحند
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جدول . : 1وگونگي استقرار فضا و فعا یتها در پالن خانه هاي روستاي پیش از تاریخ زايه
9

شماره خانه

5

4

پالن

شماره خانه

8

پالن

49

شماره خانه

44

41

شماره خانه

40

45
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پالن

دو فصلنامة اندیشة معماري ،سال اول ،شمارة اول

0

44

48

پالن

جدول :4جدول راهنما فضاهاي روستاي زايه
نوع
فضا

حیا بیروني

حیا
دروني

نشیمن

فضاي پخت
و پز

نشانه

54
نوع
فضا

نشانه

نشيمن و
پخت و پز

آشپزخانه

انبار
مسقف

انبار روباز

تصویر .48خانة شمارة  0بر پایة افتصاد دامداري
(مأخ  :مل

شهمیرزادي)4901:45 ،
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در زیر جدو ي براي مقایسه نسبت فضاي باز و
بسته در وهار گروه از خانه هاي روسنتاي باسنتاني
زايه آورده شده است .همانطور كه مشاهده ميشود
در خانه هایي كه اقتصاد آن بر پاینة دامنداري بنود،
بیشننترین میننزان فضنناي بنناز وجننود داشننته و در
تصویر .43خانة شمارة  49از روستاي زايه بر پایة
اقتصاد كشاورزي (مأخ  :مل

خانههایي كه بر پایة اقتصاد كشاورزي بود ،بیشترین

شهمیرزادي)4901:45 ،

برخي از سناكنان زاينه كنه پاینة اقتصناد آنهنا
دو فصلنامه اندیشه معماري ،سال اول ،شماره یكم

دو فصلنامة اندیشة معماري ،سال اول ،شمارة اول

دامداري و كشناورزي بنوده اسنت در خاننه هنایي
زندگي ميكردند كه فضاي مورد نیناز آنهنا از نظنر
نگهداري دام و محصوالت كشاورزي متناسپ بوده
است.وهارمین گروه از خانههاي مسكوني متعلق به
خانوارهایي بود كه خوش نشین در روستا زنندگي
مي كردند و از طریق كاركردن براي سایر گروهها یا
با تو یدات صنعتي خود امرار معاش مي كردند .این
گونه خانوارها داراي خانه هاي كووكتري بوده اند
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كه داراي ی
ی

اطاا نشیمن و ی

انباري كوو

و

حیا بوده است.

میزان فضاي بسته وجود داشته است.
در شهداد جندایي نسنبي فعا یتهنا را مني تنوان
مشاهده كرد .شهداد سرزمیني خش

و با رطوبنت

اند اسنت كنه در آن كشناورزي و دامنداري بني
رونق است؛ اما شهري است صننعتي كنه صننيهاي
گوناگون و صنایع مختلف وجود دارد .بننابراین در
شهداد مي تنوان دو محلنه را مشناهده كنرد :محلنة
صنعتگران و مجتمع مسكوني.
در محلة صنعتگران محل زیسنت و كنار افنراد
یكي بوده است؛ اما تيكی

فضاي كار و زندگي بنا

ایجنناد دو حیننا مجننزا بننراي بخننش كارگنناهي و
مسكوني صورت گرفته اسنت؛ و ني هنر مجموعنه
فقننط داراي ینن

در ورودي اسننت .بنندین سننان

مجموعه داراي امنیت كامل ميشود.

تصویر .97خانة شمارة  48بر پایة اقتصاد كشاورزي و
دامداري (مأخ  :مل

شهمیرزادي)45:4901 ،

55
تصویر .99نقشه ی

واحد مسكوني صنعتي در شهداد

مأخ ( :بازترسیم از كیاني)09 :4955 ،
تصویر . 94خانة شمارة  41نمونه اي از خانه هاي
خوش نشین(مأخ  :مل

شهمیرزادي)45 :4901 ،
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جدول  :5ارتبا بین نسبت فضاي باز و بسته و نوع اقتصاد
خانه

ایزومتری

مساحت

سقف

خانه زايه
اقتصاددر روستاي
خانوارها
نوع

ایزومتری

مساحت

سقف

مساحت كل57 :

مساحت كل10 :

مساحت فضاي باز49 :
9

مساحت فضاي بسته 8 :

مساحت فضاي باز44 :
دامداري

49

مساحت فضاي بسته 99 :

نسبت فضاي باز به بسته 5.4

4

مساحت كل99:

مساحت كل41:

مساحت فضاي باز49 :
كشاورزي

مساحت فضاي بسته44:

41

5

مساحت كل19:

مساحت كل95:

مساحت فضاي باز91:
دامداري

مساحت فضاي بسته47.0:

44

مساحت كل00 :

مساحت كل95 :

مساحت فضاي باز44:
دامداري

45

مساحت فضاي بسته99:

نسبت فضاي باز به بسته9:

نسبت فضاي باز به بسته7.4:

مساحت كل50:

مساحت كل91:

مساحت فضاي باز49:

مساحت فضاي باز44:
دامداري

40

مساحت فضاي بسته49:

نسبت فضاي باز به بسته9.4 :

44

كشاورزي
و دامداري

نسبت فضاي باز به بسته7.8 :

مساحت كل10:

مساحت كل98:

مساحت فضاي باز19:

مساحت فضاي باز49:

مساحت فضاي بسته1:

كشاورزي
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8

كشاورزي

نسبت فضاي باز به بسته4.4:

مساحت فضاي باز9:

مساحت فضاي بسته44:

نشین

و دامداري

نسبت فضاي باز به بسته9.0 :

0

خوش

نسبت فضاي باز به بسته7.9 :

مساحت فضاي باز49.9:

مساحت فضاي بسته95:

كشاورزي

دو فصلنامة اندیشة معماري ،سال اول ،شمارة اول

نسبت فضاي باز به بسته7.40 :

مساحت فضاي بسته3:

دامداري و

نسبت فضاي باز به بسته 9.4

مساحت فضاي باز9 :

مساحت فضاي بسته94:

نوع اقتصاد

دامداري

48

مساحت فضاي بسته44:

نسبت فضاي باز به بسته47.40:

كشاورزي
و دامداري

نسبت فضاي باز به بسته7.85 :

جدول :0جدول راهنما فضاهاي واحدي
مسكوني در شهداد
 -4بخش كارگاهي

 -5حیا بخش مسكوني

 -9حیا بخش

 -0ورودي واحد مسكوني

كارگاهي

صنعتي

 -9اتاا ها

 -8تنور

 -1انبارها

 -3تاپوها

 -4مخزن

- 47كوره هاي ذوب مس

تصویر .99ایزومتری

ی

واحد مسكوني – صنعتي در شهداد

مأخ ( :بازترسیم از كیاني)09 :4955 ،

نننوعي دیگننر از تيكی ن

فضنناها و فعا یتهننا را

مي توان در گورستان شهداد دیند .مردمنان شنهداد
مردگننان خننود را در گورسننتاني خننارد از منطقننه
مسكوني خویش به خا ميسپردند.

50

چگونگی كاربرد هندسه و تيكی

فضاها در معماري پيش از تاریخ ایران

در شننهداد هننر مجموعننه داراي وننندین اتنناا

شده بنود ،ونانكنه از  94خاننة منورد بررسني ،در

فضنایي

طراحي  97خانه از جهتني اسنتياده شنده بنود كنه

مشاهده نميشود ،به این ترتیپ كه اتاا ها بنه هنم

بادهاي مزاحم وارد خانه نشنود و در هگمتاننه نینز

اتاا از درون به دو یا سه و

جهت معابر بگونهاي در نظر گرفته شده بود كه بناد

است .در فضاي داخلني خاننههنا تيكین
راه دارند و یا حتي ی

مورد به وهار اتاا راه دارد.

نامناسپ به خانه وارد نشنود و در ضنمن بنه د ینل

حتي در ی

در شهر سوخته گورستاني به وسعت  94هكتار

سردي هوا در آنجا ،سنطب فضناي بناز بنه فضناي

كشف شده است .این گورستان در بخنش جننوب
دو فصلنامه اندیشه معماري ،سال اول ،شماره یكم

يربي شهر واقع است.

دو فصلنامة اندیشة معماري ،سال اول ،شمارة اول

در دیواروینيهاي تپة زايه از قيل و بسنت در

در هگمتانه ابتدا ورود بنه فضنایي او ینه انجنام

گوشههاي دیوار استياده نميشد و بنراي رفنتن بنه

مي شود كه ميصلي براي ورود بنه اتاقهناي كنناري

پشت بام یا در صورت وجود طبقة دوم ،در منوارد

ردیف اول و حیا بوده اسنت و خنود حینا نینز

خا

از نردبنان بهنره مني بردنند و هننوز از پلنه

ميصننلي بننراي ورود بننه سننایر اتاقهننا بننوده اسننت.

استياده نميكردند ،در حا ي كه در سنكونتگاههناي

همانطور كه مشاهده ميشود ،به نظر منيرسند كنه

بعنندي هننم از ويننت و بسننت بهتننري در اتصننال

شننده و

دیوارها استياده ميشد و هنم از پلكنان بنه تندریج

فضنناها در هگمتانننه از یكنندیگر تيكینن

فضاي تقسیم نقش عامل دسترسي به سنایر فضناها
را ایيا ميكرده است .عالوه بر آن معماران با تجربه

استياده شد.
تيكینن

فعا یتهننا در واحنندهاي مسننكوني و
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سعي كردند كه به دالیلني مندخلهاي ابنینه شنهر را

همچنین در طراحي شهري نیز طي وند هزاره و در

طوري احداث كنند كه آنها كامال روبروي هم قنرار

مواردي طي وند قرن به تدریج توسنعه یافنت .در

نگیرند ،بلكه فقط نصف مدخلها روبروي هم قنرار

تپة زايه فعا یتهاي درون ی

خانه اعم از فعا یتهاي

دارند و نصف دیگر در طرفین قرار گرفته اند .شاید

مربو به امرار معاش و فعا یتهاي مربو به زندگي

یكي از دالیل این امر جلوگیري از دید افراد سناكن

يا با در كنار هم بنود ،در حنا ي كنه در سنكونتگاه

در ابنیه م كور در هنگنام رفنت و آمند از مندخلها

هاي بعدي به تندریج تيكین

فضنایي بهتنر بنراي

است.

استقرار و انجام فعا یتها صورت گرفت.

نتيجه گيري

58

بسته به حدود  7.4كاهش یافته بود.

در طراحي شهري نیز تيكی

فضاها به صورتي

نتایج تحقیق نشنان منيدهند كنه سناختمانها و

بهتر انجام شد ،ونانكه در تپة زايه مشاهده شده كه

خانه هاي بسیار كهن كه نمونه هایي از آن را در آثار

اجساد كودكان را در زیر كف اتاقها و اجساد افنراد

به دست آمده از تپه زايه ميتوان مشناهده كنرد ،از

بزرگ را در زیر كف حیا خانه ینا در زینر معنابر

جنبه فن طراحي هندسي بسیار ساده بودند و امتداد

دفن مني كردنند ،در حنا ي كنه در شنهداد و شنهر

دیوارهاي اتاقها ،خانه ها و معابر بنه صنورت يینر

سننوخته ،بننراي گورسننتان فضننایي دور از منطقننه

مستقیم ،نامنظم و يیر هندسي بودند ،اما بنا وجنود

مسكوني در نظر گرفته بودند .در شهداد نیز باسنتان
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