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چکیده
آن  دربارۀ  تاریخی  آگاهی های  به کسب  اینکه منجر  بر  یافته های دوران کهن، عالوه  واکاوی  و  مطالعه 
دوران می شود، می تواند خوانش های بشر از رابطۀ دوسویۀ میان انسان و محیط زندگی را دچار تغییر 
از تمدن های حاشیۀ دلتای رود هیرمند، واقع در استان سیستان و  باستانی شهر سوخته  کند. منطقۀ 
بلوچستان امروزی، است. این منطقه در چهار دورۀ تاریخی به حیات خود ادامه داده است و از مراکز 

مهم تمدنی در هزارۀ سوم پیش از میالد به شمار می رود.
به دنبال  و  نوشته در دو بخش معرفی و کلیات و تحلیل داده های معماری و شهری تدوین شده  این 
یافتن پاسخ این پرسش است که اعضای تمدن های کهن در نمونۀ شهرسوخته چه مالحظات و مداخالت 
شهر  ساکنین  برخورد  نحوۀ  داده ها،  تحلیل  بخش  در  داشته اند؟  خود  زیست  محیط  در  معمارانه ای 
سوخته با مسئلۀ مسکن، معماری و شهرسازی، با توجه به مدارک و شواهد باستان شناسی بررسی شده 
است. در این قسمت، بیش از سایر مستندات، تکیه بر تصاویر منتشرشدۀ این منطقۀ باستانی است که 
تصاویر سه بعدی  به  باستانی  نقشه های شهر  و  است  ثبت جهانی شهرسوخته گرفته  در جریان  یونسکو 
قابل درک تبدیل شده اند. نگارنده با انطباق مشخصات اصلی اقلیم سیستان بر یافته های معماری و شهر 

از حفاری های باستان شناسی، سعی در نشان دادن نوع برخورد ساکنان شهر سوخته با بستر را دارد.

واژگان کلیدی: شهر سوخته، اقلیم، معماری، شهرسازی. 

مقدمه
در  کم ارتفاعی  تپه  های  سلسله  از  متشکل  سوخته  شهر1 
کهن ترین  از  یکی  مجاورت  در  و  زابل  شهر  کیلومتری   5۶
صورت  به  را  آن  می توان  که  است  هیرمند  رود  دلتاهای 
هموار  زمین های  و  داخلی  گودال های  با  ناقصی  ذوزنقۀ 

چسبیده به آن مجسم کرد )سیدسجادی، 1۳7۶، 20(.
این  با  شهرسوخته  ارته،  با  شهداد  منطقۀ  تطبیق  زمان  تا 

مرکز تمدنی هم مکان فرض می شد. نام امروزی شهر سوخته 
نامی جدید است و اطالق این مکان به این نام، بیش از دو قرن 
شهر  نام گذاری  برای  را  واژه  این  انتخاب  برخی  ندارد.  سابقه 
مردم  توسط  ناحیه  این  خوانده شدن  سابقۀ  علت  به  سوخته، 
بر  خاکستر  وجود  دیگری  عدۀ  می دانند.  نام  همین  به  محلی 
شهر  به  مکان  این  نام گذاری  و  انحطاط  دلیل  را  سطح  روی 
سوخته و گروهی دیگر شهر سوخته را تغییریافتۀ شهر سوته 
به معنی عظیم و بزرگ می دانند. اما به نظر می  رسد نخستین 
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وجه تسمیه معتبرتر باشد )همان، 12(. مطالعات جمعیتی 
تاریخی،  محوطه های  سایر  همچون  سوخته،  شهر  در 
صورت  امروزی  روستاهای  در  جمعیت  مطالعات  براساس 
احتمالی  جمعیت  تعیین کنندۀ  محوطه  وسعت  و  می گیرد 
مکان های  برای  را  جمعیت  این  معموالً  می شود.  منطقه 
محاسبه  نفر  سیصد  تا  پنجاه  بین  هکتار  هر  در  مختلف 
شهر سوخته  از  هکتار  هر  برای  توزی2  ماریتسیو  می کنند. 
جمعیت 200 هزار نفری را در نظر گرفته بود و بر همین 
سه  هکتاری  نیم  و  پانزده  شهر  برای  اول،  دورۀ  در  اساس 
برای شهر چهل هکتاری  در دورۀ دوم،  نفر جمعیت،  هزار 
هشت هزار نفر، در دورۀ سوم، برای شهر شانزده هزار نفر 
شده  برآورد  نفر  هزار  جمعیت  شهر  برای  آخر  دورۀ  در  و 
بررسی های  نخستین  با  توزی  مدل   .)1۳7۶ )توزی،  است 
این  سیستماتیک شهر سوخته در سال 1۳8۴ رد شد. در 
به  ترتیب  به  مختلف  دوره های  در  شهر  وسعت  تازه،  مدل 
)مرتضوی،  یافت  افزایش  هکتار   5 و   80  ،100  ،20 رقم 

.)18 ،1۳9۳
مانند شهر سوخته،  بزرگی  تمدن  انحطاط  علل  بررسی  در 
این فرضیه ها تغییر مسیر  از  چند فرضیه وجود دارد. یکی 
این نظریه به  اما   ،)9 رودخانه  است )سیدسجادی، 1۳7۶، 
معموالً  زیرا  گیرد.  قرار  تردید  مورد  می تواند  نیز  دالیلی 
پس از تغییر مسیر رودخانه، سکونت گاه  ها از بین نمی روند 
اضمحالل  از  پس  که  حالی  در  می شوند.  جابه جا  تنها  و 
گونه  هیچ  میالد،  از  قبل   550 تا   2200 از  سوخته،  شهر 
از شروع زندگی شهری و جابه جایی مرکز تمدنی  شاهدی 
است  نشده  مشاهده  تغییرمسیرداده  رودخانۀ  حاشیۀ  در 

)بریمانی، 1۳8۳، 8۴(.
مهاجم  دامدار  آریایی های  با  جنگ  از  ناشی  آتش سوزی 
)همان،  است  شهرسوخته  انحطاط  فرضیۀ  دیگر  جنگجو 
۴8(. فرضیۀ تهاجم اقوام جنگنده نیز با تکیه بر این فرض، 
ایران روندی تدریجی داشته و  که ورود آریایی ها به فالت 

به مرور اتفاق افتاده، رد می شود.
فرضیۀ دیگر در این باره مطرح می شود و آن وقوع آتش سوزی 
کم بودن حجم  اما  است،  آن  نابودی  نتیجه  در  و  شهر  کل 
و  فراگیر  آتش سوزی  وقوع  سطح  روی  یافت شده  خاکستر 

گسترده را رد می کند )مرتضوی، 1۳9۳، 18(.
دو  میان  در  هیرمند،  رود  تمدن های  مرکز  سوخته،  شهر 
مرکز شناخته شدۀ تمدنی بسیار پیشرفتۀ هزارۀ سوم پیش 
از میالد، یعنی تمدن های بین النهرینی و ایالمی در غرب و 

هاراپا در شرق، قرار گرفته بود.
مهر های شهر سوخته نیز، که در بعضی گورها یافته شده اند، 
در  برون مرزی  نیز  و  داخلی  روابط  پیچیدگی  نشان دهندۀ 

این  این تمدن، در  از مهر در  استفاده  این منطقه هستند. 
امضا شناخته می شود. جنس  و  نام  به مثابۀ  تاریخ،  از  برهه 
و  آنها  استفاده کنندگان  با جایگاه  متناسب  مهر ها هم،  این 
شغل و طبقۀ اجتماعی ای که به آن تعلق داشته اند، متفاوت 

و متغیر است.
تپه  مانند  مناطق  سایر  با  را  سوخته  شهر  اطالعات  وقتی 
و  عمان  دریای  نزدیکی  در  که  جنوبی ای  مناطق  یا  گنور 
خلیج فارس یا در شهداد کرمان است مقایسه کنیم، متوجه 
سوخته  شهر  و  شهداد  یافته های  میان  شباهتی  می شویم 
نزدیکی  ارتباط  گذشته  در  می دهد  نشان  که  دارد  وجود 
میان این مناطق برقرار بوده است. اگرچه شاید این معنی 
ارتباط بی واسطه این تمدن ها نباشد، اما نشان می دهد که 
ارتباط  در  سومی  مرکز  با  تمدن ها  این  دوی  هر  دست کم 
بوده اند که ریشه ها و یا ایدۀ ساخت آثار یافت شده را از آن 

.)Moqaddam, 2007, 4( وام گرفته اند
جمعیت شهر سوخته در یک دوره از حیات خود )دورۀ سوم 
استقرار، سال های 2100 تا 2500 ق. م.( به طور محسوسی 
افزایش یافته است. این شهر در اواسط هزارۀ سوم قبل از 
میالد که به عصر مفرغ۳ معروف است، به عنوان یک چهارراه 
موجب  موقعیت  همین  است.  بوده  مطرح  اقتصادی  بزرگ 
بمپور۴،  مانند  مراکزی  چنین  جمعیت  افزایش  و  پیشرفت 
تپه یحیی5، جیرفت۶ و شهر سوخته شده است. حیات شهر 
در  قرارداشتن  و  ارتباطی  استعداد  وجود  به علت  سوخته، 
تداوم  مساعد،  طبیعی  شرایط  همچنین  و  مناسب  محل 
این توان و استعدادی که در بستر  یافت و شهر، به کمک 
ادامه داد  را  بود، روند توسعه و پاسخ گویی خود  نهفته  آن 
شرایط  باوجود  می رسد  به نظر   .)88  ،1۳8۳ )بریمانی، 
ویژگی های  به  توجه  با  تمدن،  این  اعضای  مساعد طبیعی، 
و  مساعدتر  شرایطی  در  حضور  برای  منطقه  جغرافیایی 
تشکیل محیطی که زیست پذیری مطلوب تری داشته باشد، 
با کمک دخالت های انسانی راه حل هایی پیش بینی کرده اند.

فضاهای  ایجاد  فرایند  در  آگاهانه  دخالت های  نشانه های 
ساخته شده به دست انسان دلیل ساخته شدن این فضاها را 
از الزامات ابتدایی سکونت فراتر برده است و این فرضیه را 
مطرح می کند که ساکنان شهر سوخته، نخست، سرپناه را 
اقلیم منطقه احداث کرده اند و، دوم،  با  به شکلی متناسب 
برخی تعابیر امروزی زندگی جمعی، که فراتر از مأواگزیدن 
است، را نیز مراعات نموده اند. این نوشته می کوشد به این 
پرسش پاسخ دهد که در نمونۀ شهرسوخته چه مالحظات و 
مداخالت معمارانه ای در محیط زیست اعمال شده است و 
ساکنان این منطقه با استفاده از چه راهکارهایی به مفهوم 

امروزی معماری در دوران خود عینیت بخشیده اند؟
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تحقیق های  دستۀ  در  روش شناسی  لحاظ  به  نوشته  این 
فرضیه  این  درستی  آزمایش  مسیر  در  می گیرد.  قرار  کیفی 
مسکونی  واحدهای  سطح  در  سوخته  شهر  طرح ریزی  که 
است،  بوده  آگاهانه  و  دانسته  شهری  به اصطالح  مجموعۀ  و 
از  هم،  کنار  در  آنها  مجموعۀ  و  واحدها  تکی  پالن های 
نتایج  و  ابزار  و  بررسی  منطقه،  غالب  اقلیم  با  انطباق  حیث 

عینیت بخشیدن به این توجه و آگاهی استخراج شده است.

داده ها تحلیل 
• تحلیل های شهری

در  بحث  مورد  تمدن  جایگاه  روشن ترکردن  منظور  به 
با  را  غرب  و  شرق  میان  ارتباطی  راه های  باستان،  دنیای 
توجه به وجود سایر تمدن ها، مورد بازخوانی قرار می دهیم. 
عوارض  وجود  است،  مشهود   1 تصویر  در  که  همان طور 
به  شرق  از  حرکت  دریاها،  و  رشته کوه ها  مانند  طبیعی 
غرب را با دشواری همراه کرده است. به عالوه محدودیت 
نیازمند  را  مسیر  در  گروه های  نقل،  و  حمل  در  امکانات 
وجود استراحت گاه هایی در میانۀ راه می کرده است. چنین 
حائز  را  ایران  فالت  داخلی  شهرهای  که  است  موقعیتی 
کاوش  سال ها  که  سیدسجادی،  منصور  می کند.  اهمیت 
ادعا  بر عهده داشته است،  را  بقایای شهر سوخته  بر روی 
می کند که آثار به دست آمده از شهر سوخته نشان می دهد 
هزارۀ  طی  منطقه  تمام  استقرار  مرکز  مهم ترین  شهر  این 
سوم پیش از میالد بوده است. مناطق استقراری که با این 
حقیقت  در  بوده اند  روبه رو  اسکان  برای  استقبال  از  حجم 
اوج  دوران  فرهنگی  و  اقتصادی  سیاسی،  اجتماعی،  مرکز 

به شمار می رفته اند. نیز  خود 
مشاهده  قابل  نقشه  روی  بر   1 تصویر  در  که  همان طور 
قرارگیری  محل  غرب،  به  شرق  از  رفتن  مسیر  در   است، 
که  می شود  باعث  سوخته  شهر  استراتژیک  موقعیت  و 
به شرق آسان   برای مسافران غرب  این مکان  استقرار در 
را  اور  به  هاراپا  از  حرکت  فرضی  مسیر  مثال  برای  باشد. 
متصور  می توان  سفر  این  برای  مسیر  دو  بگیرید.  نظر  در 
که  باشد  شهرسوخته  از  گذر  با  که  راهی  نخست،  شد: 
کویته7و  یا  موهنجودارو  به  هاراپا  از  باید  ابتدا  آن  در 
عوارض  از  که  رفت  سوخته  شهر  یا  بمپور  به  سپس 
بنا  پست  زمین  روی  بر  و  می کنند  عبور  کمتری  طبیعی 
شده اند و، دوم، مسیر های شمالی-جنوبی شهرسوخته که 
دریاچه ها  و  کوهستان ها  رودها،  مانند  طبیعی ای  عوارض 

با دشواری همراه می کند. را  آنها  طی کردن 
مناسب  موقت  و  دائم  استقرار  و  اسکان  برای  مکانی  وقتی 
از  دور  چندان  هم  آن  بازرگانی  رشد  شود،  داده  تشخیص 

ذهن نیست. به عالوه هرچند شهر سوخته تا سواحل دریای 
تمدن های  سایر  مانند  نیز،  شهر  این  دارد،  فاصله  عمان 
فالت مرکزی ایران، مفصل خوبی برای حمل کاال از طریق 
می توان  که  است  دلیل  همین  به  است.  بوده  آبی  راه های 
شهرسوخته را طریق ارتباطی تمدن های هم عصر خود نظیر 
ملیان  یحیی،  تپه  بمپور،  موندیاک،  موهنجودارو،  هاراپا، 

تپه، گودین تپه، شوش و اور و بابل دانست.
تکیه  با  شهر  کالبدی  نظام  و  استخوان بندی  تحلیل  در 
بادهای  نقش  سوخته  شهر  حفاری شدۀ  مناطق  نقشۀ  بر 
120روزه سیستان مشهود است. بادهای 120روزۀ سیستان 
از شمال به سمت جنوب در حوالی سیستان  از فرود  پس 
باد   این  می وزند.  به شرق  غرب  از  و  می دهند  تغییر جهت 
باعث فرسایش  بادی را منتقل می کند و  معموالً ماسه های 
خاک و پرشدن مسیر نهرها و کانال های آبرسانی می شود.

با نگاهی به نقشه های شهر سوخته درمی یابیم که سازندگان 
آب  شرایط  از  درستی  درک  دارای  عام(  معنای  )در  شهر 
و  بوده   می کرده اند  زندگی  آن  در  که  منطقه ای  هوایی  و 
نیاز های  با  امکان  حد  تا  را  خود  زیست  محل  کوشیده اند 

کوتاه مدت و بلندمدت خود هماهنگ کنند.
در تصویر 2 جهت وزش باد از شمال غربی به جنوب شرقی 
غالب سیستان  باد  وزش  اگر جهت  است.  داده شده  نشان 
نقشۀ   در  سوخته  شهر  معابر  وگشایش های  انسداد  نحوۀ  با 
شهر منطبق شود، استفادۀ بهینه از قابلیت های معماری در 
زیست،  شرایط  بهترین  به وجودآوردن  برای  باستان  دوران 
مشاهده  قابل  به وضوح  بستر،  محدودیت های  به  توجه  با 
دیده  مزاحم  باد  به  پشت  گشایش های   ۳ تصویر  در  است. 
و  عمومی  فضاهای  غالب  در  چه  گشایش ها  این  می شوند. 
با  غالباً در سازش  توده ها،  بازشوی  و  غالب ورودی   چه در 
بر جهت  عمود  گرفته اند. ضخامت جداره های  قرار  باد  این 
باد نیز به طور کلی بیش از جداره های هم راستا با آن است. 
بیشتر  سلول ها  تراکم  که  نقشه،  از  مقاطعی  در  همچنین 
دیوارهای  نزدیک ترند،  یکدیگر  به  مسکونی  واحدهای  و 

جداکننده نازک تر اعمال شده اند.
مقایسۀ  با  که  می دهد  نشان  را  منطقه  معبر  یک   ۴ تصویر 
ابعاد واحدهای مسکونی با آن و همچنین با در نظرگرفتن 
زمان  در  معبر  این  که  دریافت  می توان  شهر  کلی  وسعت 
بوده  اصلی شهر سوخته  معابر  از  یکی  احتماالً  حیات شهر 

است.
پناه  در  و  مزاحم  باد  جهت  برخالف  درست  معبر،  این 
میسر  را  شهر  مختلف  مناطق  ارتباط  مسکونی،  خانه های 
عناصر  مجموعۀ  شهری  بافت  در  همچنین  است.  کرده 
در  مسکونی،  ساختمان های  و  خیابان  کوچه،  از  اعم  شهر، 
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بر  عمود  حائل های  شهرسوخته،  معابر شهری  در  پشت به باد  گشودگی های   .3 تصویر 
https://whc.unesco.org :مسیر باد. مأخذ

https://whc.unesco.org :تصویر 4. معابر و نظم توده ها. مأخذ

گرفته  شکل  یکدیگر  نیازهای  به  پاسخ  در  و  واحد  نظمی 
همان طور  نمونه،  برای  کرده اند.  کمک  هم  تکامل  به  و 
در  ترتیب  و  نظم  می شود،  دیده  ارائه شده  تصاویر  در  که 
گذرها  که  است  مسکونی  واحدهای  و  توده ها  تقسیم بندی 
جدا  یکدیگر  از  دوم،  و،  آورده  به وجود  نخست،  را  معابر  و 

کرده است.
تصویر 5 دو بخش از منطقۀ مسکونی شهر سوخته را نشان 
قرار گرفته  از شهر سوخته  در قسمتی  این بخش  می دهد. 
به  و  شهرنشینی  توسعۀ  محصول  می رسد  به نظر  که  است 
دنبال آن گسترش ساخت وساز شهری باشد )سیدسجادی و 
مرادی، 1۳95(. این تصاویر از بخش های حفاری شدۀ کامل 
واحدهای  که چگونه  است  مطلب  این  گویای  شهر سوخته 
با نحوۀ  اشاره شد،  به آن ها  توده ها، که پیش تر  و  مسکونی 

از  گونه ای  تولد  به  معابر،  تولید  بر  عالوه  خود  قرارگیری 
میدان گاهی ها و فضاهای عمومی شهری )در مقیاس تاریخی 

و زمانی شهر سوخته( انجامیده است.
به عبارت دیگر، آموخته های اقلیم در شهر سوخته در قالب 
 تأثیر باد در معابر شهری و شکل دادن به مسیرهای ارتباطی 
شهر خود را نمایان کرده است. اما توجه به اقلیم در ساخت 
است.  ملموس  و  محسوس  نیز  بناها  معماری  نوع  و  ساز  و 
بررسی پالن منازل، معابر و ساختار شهر حاکی از این است 
بستر  محدودیت های  و  توان  به  سوخته،  شهر  ساکنین  که 
و معماری شهر سوخته، حاصل  بوده اند  واقف  زندگی خود 

اشراف اعضای این تمدن به اقلیم و بستر است.
واحدهای  از  مجموعه ای  برای  را  باد  حائل  دیوار   ۶ تصویر 
در جای جای  دیوار ها  این  مشابه  می دهد.  نشان  همسایگی 
بخش مسکونی شهر سوخته دیده می شود. این دیوار، حائل 
از  دست  این  ساخت  مشاهدۀ  است.  هم جوار  تودۀ  چند 
با درنظرگرفتن منافع عموم ساخته شده است،  سازه ها که 
را  سوخته  شهر  جامعۀ  در  مدنی  مشارکت های  نشانه های 
درک  که  موضوع  این  از  آگاهی  دارد.  مستتر  خود  در  نیز 
جمعی در میان مردم تمدن شهرسوخته وجود داشته است، 
در  )صرفاً  عمومی  فضاهای  از  نوعی  وجود  فرض  می تواند 
تضاد با فضای خصوصی و نه به معنای امروزی آنها( را هم 

با توجه به پالن منطقه، تأیید کند.
کشف لوح نوشته ای از دورۀ آغاز تمدن ایالم نیز نشان دهندۀ 
وجود احتمالی قوانین مکتوب یافت نشده و ساخت و سازمان 
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و  دارای سیستم آب رسانی  است. شهری که  شهری مدون 
افرادی  یا  فرد  توسط  قطع  به طور  است  شهری  لوله کشی 
قدرتی  عهدۀ  بر  شهری  برنامه ریزی های  و  می شده  اداره 
یک  با  جامعه  یک  ادارۀ  است.  بوده  مردم  عامۀ  از  فراتر 
سیستم مرکزی و هستۀ قدرت احتماالً با دستورالعمل های 

نگاشته شده نیز همراه بوده  است.
نوع  یک  آن  متن  که  است  لوح نوشته ای   7 تصویر 
صورت حساب تجاری را نشان می دهد. این شاهدی است از 
آنکه در این تمدن صورت حساب های جزئی مدون می شده 
احتمالی  وجود  بر  صفحاتی  و  اقالم  چنین  یافتن  است. 
متن  می گذارد.  صحه  جامعه  ادارۀ  برای  کلی تر  قانون های 
نهاد8  کاال/ شخص/  نام   « است:  زیر  این  شرح  به  لوح  این 

.)Meriggi, 1977( »5 عالمت ناخوانا نماد عدد

معماری تحلیل های 
در شهرسازی  آگاهانه  آینده نگر  تفکر  نوعی  وجود  بر  عالوه 
شهر سوخته، مسکن مردمان شهر سوخته هم دارای نکات 
قابل توجهی در این موارد است. بازآفرینی یکی از پالک های 
ادعا  این  اثبات  به  سوم  فضای  در  سوخته  شهر  مسکونی 
تفکیک  به  معماری  فضای  این  ویژگی های  می کند.  کمک 
عملکرد و با توجه به نیازهای اولیۀ انسان که در عصر حاضر 

نیز تجربه کرده ایم قابل خوانش مجدد هستند.
آبی رنگ  فضای  برخالف   8 تصویر  در  سفیدرنگ  فضای 
ستون  فاقد  دو،  این  مساحت  شباهت  باوجود  پشتی اش، 
است، به همین دلیل فضای باز و غیرمسقف فرض می شود. 
این موضوع به معنی آن است که اولین فضا به محض ورود 
به خانه حیاط است. دو پلۀ خارجی در پالن نشان می دهد 
که خانه بر روی سکویی ساخته شده و همین حیاط )فضای 
معبر  زمین  با  که  ارتفاعی  اختالف  واسطۀ  به  سفیدرنگ(، 
کرده  جدا  کوچه  از  را  خود  دارد،  کوچه(  )سطح  خارجی 
از حیاط  پله  با چند  است. بخش صورتی رنگ پشت حیاط 
جدا شده و در صورت مسقف درنظرگرفتن بخش آبی رنگ، 
خانه  مسقف  فضای  به  محصوری  ارتباطی  مسیر  می تواند 
تعریف کند.9 بعد از حیاط به یک فضای کوچک نسبتاً بسته 
حرارت  تبادل  برای  واسط  فضایی  حکم  در  که  می رسیم 
تعریف  یا مطابق  و  تعریف است  قابل  فضای داخل و خارج 
رایج خانه های ایرانی، تالشی است برای حفظ آنچه حریم و 

محرمیت مسکن خوانده می شود. 
مشاهده  قابل  هم  تصاویر  در  و  شد  گفته  آنچه  به  توجه  با 
از  ورود  مراتب  سلسله  رعایت  از  ابتدایی  شکل  است، 
است.  مشخص  بخش ها  داخلی ترین  تا  فضاها  عمومی ترین 
آنکه در جامعۀ آن روزگار  بر  این خود شاهد دیگری است 
امروزی معماران  از قشری در مقام  نتوان  اگر  شهر سوخته 
یاد کرد، اما می توان اندیشه های ابتدایی را در تکامل مسیر 

معماری آینده در آثار به جامانده خواند.
چینه، خشت،  اتفاقی  کمتر  واحدهاِی  این  مسکونی  مصالح 
چوب و حصیر بوده است. دیوار خانه های مسکونی در شهر 
کاه گل،  از  سقف ها  و  بوده  حجیم  و  قطور  عموماً  سوخته، 
حصیر و چوب ساخته می شده و کف خانه ها از خاک کوبیده 
فرش شده است. این مواد در سیستان امروزی هم به عنوان 
مصالح مورد استفاده  قرار می گیرد و نمونۀ سازه های کپری 

همچنان در این مناطق بسیار رایج است. 
در تصویر 9، سیر حرکت سایه و سایه اندازی دیوار در طول 
است،  سال  روز  گرم ترین  که  تابستانی(،  )انقالب  روز  یک 
عرض  و  طول  براساس  سایه  این  است.  شده  داده  نشان 
جغرافیایی منطقۀ مورد نظر و روز و ماه به دست آمده است.

1۶2
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تمام  در  می بینیم،  سایه ها  این  تصویر  در  که  همان طور 
معماری  اقلیم سیستان،  در  و  تابستان  روز  ساعت های یک 
به کمک مردم شهر سوخته آمده است تا سایه برای تعدیل 
هوا در فضای باز خانه وجود داشته باشد. به این ترتیب در 
پایانی روز،  طول گرم ترین روز سال و حتی در ساعت های 

درصدی از سایۀ دیوار10 در حیاط وجود دارد.

نتیجه گیری
تجارت،  مانند  بسیاری،  زمینه های  در  سوخته  شهر  تمدن 
به  شهری  کار،  و  زندگی  تفکیک  زبان،  و  نشان  از  استفاده 
می رود.  به شمار  برنامه ریزی شده  و  نظام یافته  واقعی  معنای 
تحلیل آثار معماری حفاری شدۀ شهر سوخته نشان می دهد 
آن  اقلیمی  شرایط  به  اتکا  با  شهر  این  کالبدی  ساخت  که 

تشکیل شده است.

خوانش پالن های شهر سوخته و یافتن نشانه های کالبدی، 
و میدان گاه های شهری، در کنار  نفع عمومی  درنظرگرفتن 
تمدن،  این  مردم  که  باستان شناسی  یافتۀ  این  به  علم 
شخصیت  و  امضا  مهر،  اجتماعی،  مختلف  طبقات  در 
منحصربه فردی داشته اند، نشان می دهد که فضاهایی مشابه 
آنچه امروز آن ها را فضای عمومی شهری می دانیم در شهر 

سوخته وجود داشته اند.
محصول برخورد آگاهانۀ ساکنان عصر مفرغی شهرسوخته، 
نشان  اقلیم  از  را  آن ها  تجربه آموزی  طبیعی  به صورت 
جمعی  نیازهای  به  توجه  با  تمدن،  این  اعضای  می دهد. 
را  خود  زیست  محیط  زمینه ،  محدودیت های  و  فردی  و 
عملکرد  به  توجه  با  شهر  و  پالک  مقیاس  در  و  ساخته اند 
و  کرده   عمل  آن  تکمیل  در  و  خود  همسایگی  واحدهای 

بافتی پیوسته و غیرمنفرد را شکل داد ه اند.

1۶۳
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تصویر 9. سایه اندازی دیوارهای مسکونی روی فضای باز در انقالب تابستانی. مأخذ: نگارنده.

پی نوشت ها
کنون  تا  اصواًل  و  است  باستانی  محوطۀ  این  به  امروزی  اطالق  سوخته«  »شهر   .1
در  چنان که  شهرنشینی،  و  شهرسازی  با  تطبیق  قابل  باستان شناختی  معیارهای 
شهرنشینی کالسیک یونان، روم، مصر و بین النهرین دیده می شود، از شهر سوخته 
گزارش نشده است. بنابراین نگارنده به دنبال دریافت های شهرسازانه از این پالن ها 
با عقل امروزی، و شناختی که اکنون از ساخت شهر وجود دارد، نیست و تنها دلیل 
بیان چگونگی  برای  واژه  نزدیک ترین  امروزه  که  است  این  واژۀ »شهر«  از  استفاده 

ساخت هدفمند نظام چنین کالبدهایی »شهرسازی« است.
Maurizio Tosi .۲

3. از حدود 5500 سال پیش تا حدود 4000 سال پیش.
4. شهر بمپور واقع در استان سیستان و بلوچستان، شهرستان بمپور است. محوطۀ 
کاوش های  که  است  شده  کشف  هکتار   150 وسعت  با  بمپور  اطراف  باستانی 
نشان  را  جیرفت  و  شهرسوخته  تمدن های  با  آن  بودن  هم دوره  آن  در  انجام شده 

می دهد.
5. تپه یحیی شهری باستانی واقع در استان کرمان در ۲00 کیلومتری شهر کرمان 

است )لمبرگ کارلوسکی، 1353(.
6. جیرفت، در استان کرمان، در فاصلۀ بیش از 1500کیلومتری از تهران و در فاصلۀ حدود 
1000کیلومتری جنوب بین النهرین، یعنی جنوب عراق امروزی در حوزۀ ژئومورفولوژیکی 

گسترده ای قرار دارد که دهانۀ طبیعی آن در جهت تنگه هرمز به خلیج فارس و دریای 
عمان گشوده می شود. میانگین ارتفاع این حوزه از سطح دریا 650 متر بوده و از سه سمت 
شمال، شرق و غرب با کوه های بسیار بلندی در میان گرفته شده است. ارتفاع قله های 
همیشه پربرف این کوه ها به 4400 متر می رسد و بنابراین  در تمام طول سال منبع عظیم 
آبی را تأمین می کند که از طریق جاری شدن در رودخانۀ هلیل و چند رودخانۀ کوچک تر، 

پس از مشروب ساختن تمام منطقه، به باتالق جازموریان می ریزد.
Quetta .7

8. پیرو مریجی در سال 1353 گل نوشتۀ پروتو ایالمی شهرسوخته را مطالعه و بررسی 
کرد. در این مطالعه او به عالمتی شبیه به جمع عدد 3۲۲ و حرف h رسیده است که 
سابقًا در سه لوح ایالمی یافت شده در شوش نیز دیده شده بودند. به همین دلیل این 
احتمال داده می شود که این عالمت تکرارشونده متعلق به بنگاه یا گروه خاصی از افراد 
باشد )سیدسجادی، 1380، 133(. مریجی نشانۀ دوم این لوح را با عدم قطعیت مربوط 

.)Meriggi, 1977( به یک کاال یا نمایندۀ شخص و سازمانی خوانده است
9. راهنمای نقشه، که در اطالعات ثبت جهانی شهرسوخته در یونسکو موجود است، 

ماهیت فضای پشتی حیاط را نشناخته است.
در  که  سه بعدی  احجام  ارتفاع  به  توجه  با  دیوارها،  برای  درنظرگرفته شده  ارتفاع   .10
تصاویر مربوط به شهرسوخته در یونسکو وجود دارد و همچنین با توجه به ارتفاع معمول 

دیوار، برای قد متوسط انسان 3 متر در نظر گرفته شده است.

1۶5
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