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چکیده
کاوش در شهر سوخته سیستان سابقه ای پنجاه ساله دارد و کاوش در بخش مسکونی شهر سوخته 
یکی از اهداف مستمر و پیگیر گروه باستان شناسی شهر سوخته و دهانۀ غالمان از سال 1378 تا کنون 
بوده است. طي این سال ها در 29 کارگاه در بخش مسکونی شهر سوخته حفاری صورت گرفته است 
که کاوش در ساختمان شمارۀ 1، 20، 26، و 28 از مهم ترین این زنجیره کاوش های باستان شناختی 
به شمار می آید. انتخاب محل کاوش در کارگاه های شمارۀ 26 و 28 که در بخش مسکونی مرکزی 
با  و عکاسی هوایی  زمین ـ مغناطیس سنجی  بررسی های  مطالعات سطحی،  اساس  بر  اند،  قرار گرفته 
پهباد انجام پذیرفته که از چند حیث دارای اهمیت است. نخست این که این کارگاه ها در بخشی از 
شهر سوخته قرار گرفته اند که به نظر می رسد محصول توسعۀ شهرنشینی و به دنبال آن گسترش 
ساخت وساز شهری بر اساس نیاز و شرایط جدید بوده و شهرسازی در این بخش بر اساس طرح و نقشه 
از پیش تعیین شده بوده است. دوم اینکه بر اساس مطالعات سطحی این بخش از شهر سوخته شواهد 
از سفال های دورۀ چهارم استقرار در شهر سوخته عرضه داشته که می تواند به برداشت های  زیادی 
استقرار  از دورۀ چهارم  زیادی  بسیار  کارگاه شواهد  این دو  بیانجامد. کاوش های  این دوره  از  نوینی 
بخش  به ویژه  تپه  از  دیگری  بخش های  در  دوره  این  بقایای  و  آثار  که  می دهد  نشان  و  کرده  ارائه 
مرکزی و شمالی نیز قابل پیگیری و ردیابی است.  سومین دلیل، کاوش ساختارهای معماری ویژه ای 
با هجده دیوارک پشتیبان و  روباز  پنجاه مترِی  در ساختمان شمارۀ 26 است که شامل یک داالن 
بخش های مسکونی و انباری شکل مرتبط با این داالن می شود که این سازه ها همراه با  شواهد مادی 

بسیار زیادی به جا مانده از دورۀ چهارم و پایانی استقرار در شهر سوخته هستند. 

واژه  های كلیدی: 
شهر سوخته، مسکونی مرکزی، دورۀ چهارم، داالن، دیوارک پشتیبان، کاوش باستان شناسي.
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مقدمه
ــوخته که وسعتش 150 هکتار است در حوزۀ جنوب  شهر س
ــرق ایران، در دشت سیستان در فاصلۀ 57 کیلومتری شهر  ش
زابل واقع شده است. این محوطه ابتدا بین سال های 1967ـ 
 Tosi, 1968 & 1969( 1978 توسط باستان شناسان ایتالیایی
ــپس از سال 1376 تاکنون  Salvatori, 1979 ;1983 &( و س

توسط گروه باستان شناسان ایرانی کاوش شده است.1
ــوخته شاهد  ــهر س ــوم پیش از میالد در ش      طی هزارۀ س
نوعی تخصص فضایی مکانی هم در ساختار معماری و هم در 
بافت شهری هستیم و مطالعات میدانی نشان می دهد که این 
شهر از سه بافت اصلي مسکونی، گورستان و صنعتی تشکیل 
شده است )Mariani, 1992: 183( .مساحت بخش مسکونی 
شهر سوخته در نیمۀ هزارۀ سوم پ م به نهایت گسترش خود 
 )Tosi, 1977: Fig.5( ــد و افزون بر 80 هکتار می شود می رس
ــکونتگاه های شهری در شرق فالت  که یکی از بزرگ ترین س
ــاب می آید. درک چرایی و کیفیت این گسترش  ایران به حس
ــات میدانی در  ــی و مطالع از طریق کاوش های باستان شناس
محوطه های هزارۀ سوم پیش از میالد،  به آشنایی با چگونگی  
روند گسترش بافت های شهری در شرق ایران کمک می کند. 
ــرق ایران در اواخر هزارۀ چهارم پم و اوائل هزارۀ سوم پ م  ش
ــد و در آن نشانه هایی از پیشرفت اقتصادی  دچار تحوالتی ش
ــد در کمیت و کیفیت اشیای کاربردی و تجملی  به همراه رش
ــود )Tosi, 1979:153(. این حوزه در پایان هزارۀ  دیده می ش
چهارم در زمینۀ مبادله و کار در روی سنگ های نیمه قیمتی 
ــده بود و با  ــروزه  و انواع عقیق فعال ش ــورد و فی ــد الج مانن
ــاحت 15 تا 20 هکتار  ــتقرارهایی با میانگین مس پیدایش اس
ــبی مازاد محصول و  و وجود رده های تخصص باال با وفور نس
ــد.  در نیمۀ هزارۀ سوم پ م  گسترۀ هر  مواد غذایی روبه رو ش
 )Ibid( کدام از این محوطه ها به سه برابر مساحت اولیه رسید

)تصویر 1(.
ــی در 29 کارگاه در  ــکدۀ باستان شناس      کاوش های پژوهش
ــکونی شهر و بیشتر  ابعاد گوناگون در بخش های گوناگون مس
ــکونی مرکزی و بخش یادمانی )شمال و شمال  در منطقۀ مس
غرب منطقه مسکونی مرکزی( متمرکز بوده اند. مهمترین این 

کارگاه ها ساختمان های  شمارۀ 1 و 20 هستند که در بخش 
 .)Sajjadi and Moradi, 2014:78( شمالی تپه قرار گرفته اند
ــال های اخیر کاوش در بخش  ــمارۀ 2ـ 4(. در س )تصویر2، ش
مسکونی مرکزی با هدف دستیابی  به بقایای معماری مرتبط 
با دورۀ IV استقرار در شهر سوخته آغاز شد. این کارگاه ها در 
ــکونی مرکزی و در غرب چالۀ پست شرقی  بخش منطقۀ مس
ــمال منطقۀ مسکونی  ــوخته به فاصلۀ 50 متری ش ــهر س ش
ــوم به شمارۀ 26  مرکزی انتخاب و کاوش در کارگاه های موس

و 28 صورت گرفته است )تصویر 2، شماره4(.

كاوش های منطقۀ مسکونی شهر سوخته در كارگاه های 
شمارۀ 1 و 20 

ــمارۀ 1 واقع در  بخش بناهای یادمانی یکي از  ــاختمان ش س
ــاختمان هاي کاوش شده در شهر سوخته است  بزرگ ترین س
ــده و در سال1388  ــال 1378 آغاز ش که کاوش در آن از س
ــاختمان که حدود 1600 متر  ــت. این س خاتمه پذیرفته اس
ــري O، در  ــع 250 مت ــده، در مرب ــاری ش ــع  از آن حف مرب
ــش فاز ساختماني  ــده و دارای ش ــمالي تپه واقع ش بخش ش
ــت  ــاز آن  متعلق به دوره هاي II و III اس ــت که  پنج ف اس
ــدۀ  ــن فاز یعني F را با تردید مي توان به س ــا جدیدتری و تنه
ــبت داد.  ــال هاي آغازین دورۀ IV نس ــي دورۀ III یا س پایان
پژوهش ها نشان می دهد که کاربری این بنا از یک ساختمان 
ویژه )همانند معبد(  تا واحدهای مسکونِی کناِر هم در نوسان 

بوده است )Ibid:89( )تصویر 3(. 
ــاختمان شمارۀ 20 نیز مجموعۀ معماری ویژه ای است       س
ــابهت هایی با ساختمان شمارۀ 1  که اگرچه از لحاظ پالن مش
و نیز شکل استاندارد خانه سازی شهر سوخته دارد اما  وجود 
ــاده  ــاری کاربری، آن را از یک خانۀ س ــی از عناصر معم برخ
ــده که این جا  ــت. تا جایی که احتمال داده ش فراتر برده اس
معبدی متعلق به اواخر دورۀ سوم و اوائل دورۀ چهارم استقرار 
بوده است )تصویر 4(. وجود دیوارهایی به قطر120 سانتی متر 
ــاختمان  ــرخ رنگ به ویژه در کنار درهای ورودی س و اندود س
ــون یک چنین  ــمار می رود. تاکن ــانه ها به ش ــی از این نش یک
ــار معماری  ــده در آث ــر تزیینی یعنی دیوارهای رنگ ش عنص
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تصویر 1.  موقعیت شهر سوخته در فالت ایران و تقسیم بندی تپه های شهر سوخته
.) Desset 2014: Pl.14 :و پایین Mariani: 1992 :مأخذ: باال( 
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تصویر 2. شمارۀ 1: نقشۀ توپوگرافی شهر سوخته، 2: ساختمان شمارۀ 1، 3: ساختمان 20، 4: کارگاه 26، 5: بخش مسکونی شرقی، 6: کاخ سوخته
)مأخذ: نگارندگان(.

ــت. از دیگر عناصر معماری  ــده اس ــوخته دیده نش ــهر س ش
ــده  ــابه آنها نیز تا کنون در مناطِق گوناگوِن کاوش ش که مش
ــیار بزرگ هستند. این  ــده اجاق های مربع شکل بس دیده نش
ــانتی متر در هر ضلع(  ــکل )با ابعاد 140 س اجاق های مربع ش
ــر آن در حدود 50  ــتند که قط دارای یک حفرۀ مرکزی هس
ــک ابعادی متناسب برای کارهای  ــانتی متر است که بی ش س

عادی مانند پخت وپز به شمار نمی آید. عالوه بر این ویژگی ها 
و وجود این اجاق ها، باید دیوارۀ مربع شکل دالبری شده را نیز 
ــن دو اجاق بزرگ  ــری تزیینی در بدنۀ دیوارهای ای که عنص
ــمار می رود به خصوصیات این ساختمان افزود. اگر چه  به ش
ــواهد نشان  ــت اما ش ــیده اس کاوش در این بنا به اتمام نرس
ــت و به  ــاختمانی تک دوره ای بوده اس می دهند که این بنا س
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تصویر 3. عکس و پالن ساختمان شمارۀ 1 در بخش موسوم به بخش یادمانی )مأخذ: نگارندگان(.

ــده و  ــتفاده ش عبارت دیگر تنها در یک برهۀ زمانی از آن اس
ــت )Ibid:85(. دِر ورودی  ــاختمان متروک شده اس سپس س
ــت بر عکس  ــمت جنوب و درس این بنای منحصربه فرد در س
سمت وزش بادهای سیستان ساخته شده و در زمان ترک بنا 
ــت نهاده شده روی زمین بدون استفاده  تنها با یک ردیف خش
ــت. این یک ردیف خشت  ــته شده اس از هیچ گونه مالتی بس
چیده شده احتماالً تنها برای آگاهی رسانی به عابران در اطراف 
ــت و هیچ کاربرد  ــده اس ــته ش این بنا در محل ورودی گذاش
ــته است. سفال های یافت شده از این بنا  از نظر  دیگری نداش
ــده اند که شامل  ــتۀ کلی طبقه بندی ش گاهنگاری در دو دس
سفال های نخودی ساده و منقوش رایج در ادوار گوناگون شهر 
سوخته هستند که نمونه های موجود در این بنا بیشتر متعلق 
ــفال های نخودی با  ــده های پایانی دورۀ III هستند. س به س
ــورخورده و سایر نقوش خطی که در فاز  نقوش برگ های هاش
ــتند از دیگر نمونه های سفالی پیداشده  3 دورۀ III  رایج هس
ــفال ها را می توان سفال های  ــتۀ دیگر س ــت. دس در این بناس
ــاد که از نظر  ــته نام نه ــاده با لبۀ به بیرون برگش نخودی س

ریخت شناسی لبه، به نمونه های دورۀ تاریخی سیستان بسیار 
ــبیه هستند اما در شهر سوخته در باالترین الیۀ موجود در  ش
ــده اند. مشابه این سفال ها در  ــاختمان شمارۀ 20 یافت ش س
طی کاوش های دو فصل اخیر در کارگاه شمارۀ 26 در حاشیۀ 
ــت بخش مرکزی نیز یافت شده  ــرقی و هم سطح چالۀ پس ش
ــفال ها فاقد تزیین بوده و دارای خمیرۀ نخودی  است. این س
ــتند و به دلیل  ــش غلیظ قهوه ای رنگ هس تیره به همراه پوش
ــت نیامده اند،  ــخصی به دس ــه در ارتباط با معماری مش اینک
ــر داد. در مجموع  ــارۀ تاریخ آنها با قطعیت نظ ــوان درب نمی ت
ــمارۀ 20 تنها در یک دورۀ  ــد که ساختمان ش به نظر می رس
ــاس نمونه های سفالی می تواند اواخر دورۀ  مشخص که بر اس
ــد مورد استفاده قرار گرفته و سپس  III و اوائل دورۀ IV باش
متروک شده است، زیرا خاک انباشت شده در بنا شامل ماسۀ 
ــت و  ــت که فاقد مواد فرهنگی اس ــی از بادرفت اس بادی ناش
ــدن به کف بنا قطعات سفال ساده نخودی و  تنها با نزدیک ش

منقوش به صورت پراکنده نمودار شدند.
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تصویر 4. پالن و عکس ساختمان شمارۀ 20 )مأخذ: نگارندگان(.

كاوش های س�ال 1۳۹۳ و 1۳۹۴ و بررسی های سطحی، 
عکس برداری هوایی و مطالعات زمین س�نجی در بخش 

مسکونی مركزی 
 بررسی های زمین ـ مغناطیس سنجی در محل کارگاه 26 هیچ 
ــمارۀ 1(. اما  ــان نمی داد )تصویر 5، ش ــازۀ مشخصی را نش س
ــطحی که پیش از حفاری در محل کارگاه  ــی های س در بررس
ــتگی  ــامل چهار برجس ــام گرفت، بقایای معماری ش 26 انج
ــکل به ابعاد تقریبی یک در یک متر و به فاصلۀ منظم  مربع ش
ــید دیوارهای پشتیبان  3/5 متر از یکدیگرـ  که به نظر می رس
ــتون های منفرد باشند ـ از روی زمین قابل دیدن بودند  یا س
ــی های همچنین تعداد  ــمارۀ 2(. در این بررس ــر 5، ش )تصوی
ــوخته  ــهر س ــفال حرارت دیده از دورۀ IV ش قابل توجهی س
ــد. این  ــاهده ش ــیاه دودزده درآمده بودند، مش که به رنگ س
ــفال های دورریز کوره و کارگاه  ــفال ها احتماالً بخشی از س س
ــد مانند جوش و  ــایر زوائ ــفالگری بوده اند که به همراه س س
سربارۀ سفال دور ریخته شده بودند. بر روی سطح این بخش 
ــانه دار خاکستری مشابه نمونه های  بقایای یک قطعه خمرۀ ش
ــت  بمپور V-VI از محل گمانۀ SDG پیش از کاوش به دس
ــی نیز چنین  ــطحی گروه ایتالیای ــی های س آمد که در بررس
 Salvatori and Vidale,( ــده بود موردی پیش از این دیده ش

Fig.4; Tosi, 1983: Fig.3.7 :1997(. با در نظر گرفتن نکات 

ــل می تواند بنایی با  ــید حفاری در این مح باال به نظر می رس
ــاختار ویژه متعلق به دورۀIV  شهر سوخته را از زیر زمین  س

آشکار کند.
ــده در سطح کارگاه شماره 26   ــی های اولیه انجام ش      بررس
ــون به مقدار قابل توجهی درک  ــتفاده از دو عامل گوناگ با اس
ــطحی و کاوش شده افزایش  ــاختارهای معماری س ما را از س
ــوخته و به فاصلۀ چندین روز  ــهر س ــت آنکه در ش داد. نخس
ــانه و اثر دیوارهای  ــس از یک باران یا رگبار کوتاه مدت، نش پ
مرتبط با مجموعه های معماری در نقاط بسیاری از سطح تپه 
هویدا می شود. عامل دوم استفاده از پهباد برای عکاسی محل 
کارگاه 26 بود که عکسهای هوایی نیز  بیانگر وجود سازه های 
ــر در اطراف تپۀ  ــرده و متراکم مرتبط با یکدیگ ــاری فش معم
کوچک مسکونی مرکزی هستند. فضاهای معماری به صورت 
ــۀ این مجموعۀ  ــید که کلی ــوش بوده و به نظر می رس چهارگ
ــری محدود  ــیلۀ یک یا دو دیوار بزرگ سراس معماری به وس
ــای محصورکننده پیش از  ــده اند. وجود دیواره و محصور ش
ــروه ایتالیایی  ــط گ ــی عکس های هوایی توس این نیز با بررس
 )Salvatori and Vidale, 1997: Fig.2( ــیده بود به اثبات رس

)تصویر 6(.
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تصویر 5. شمارۀ 1: تصویر دیوارک های پشتیبان کارگاه 26 بر اساس بررسی سطحی )مأخذ: نگارندگان(، شمارۀ 2: نقشۀ زمین ـ مغناطیس سنجی 
مسکونی مرکزی )مأخذ: کورش محمدخاني(.

تصویر6. شمارۀ 1: عکس هوایی کارگاه 26 و 28 و بناهای کاوش نشده در اطراف آنها، 2: بخش شمالی شهر سوخته، 3: شمال منطقۀ مسکونی مرکزی و 
کارگاه 29 موسوم به معبر پیش از کاوش )مأخذ: مدیا رحماني(.
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كاوش در بخش شمالی منطقۀ مسکونی مركزی
بخش شمالی منطقۀ مسکونی مرکزی در شمال تپۀ کم ارتفاع 
بخش مرکزی شهر سوخته واقع شده است و به دلیل فرسایش 
ــاز در دوره های استقراری  زیاد و البته تراکم کمتر ساخت وس
متوالی شهر سوخته، ارتفاع دیوارهای آن اندک بوده و بیشتر 
ــه یا نهایتاً چهار مرحله ساخت وساز  کاوش ها در برگیرندۀ س
ــت که عموماً از میانۀ دورۀ  II تا اواخر دورۀ IV  را در بر  اس
ــرد. کاوش در این بخش کارگاه های 25، 26، 27 ، 28  می گی

و 29 را شامل می شود.

كارگاه 26
ــت  ــکونی مرکزی و غرب چالۀ پس کارگاه 26 در منطقۀ مس
ــکونی مرکزی به  ــوخته و  شمال منطقۀ مس ــرقی شهر س ش
ــه گروه ایتالیایی کاوش کرده  فاصلۀ 50 متری گمانه هایی ک
بودند )Salvatori, 1979: 141-144( واقع شده است )تصویر 
ــط گروه ایتالیایی  ــده توس ــمارۀ 4(. بین محل کاوش ش 2، ش
ــبتاً کوچکی به ارتفاع تقریبی 6  ــمارۀ 26 تپۀ نس و کارگاه ش
ــکونی مرکزی و قطر   ــطح  گودال پست منطقۀ مس متر از س

حدود20 متر وجود دارد )تصویر7، شمارۀ 1(. 

تصویر 7.  شمارۀ 1: نمای شرقی از منطقۀ مسکونی مرکزی )مأخذ: نویسندگان(، 2: عکس هوایی کارگاه شمارۀ 26 )مأخذ: حسن ظهوري(.
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ــع 50 × 50 متری SD کارگاه 26 با هدف       کاوش در مرب
ــتیابی به سازه های معماری ویژه که آثار آن از روی زمین  دس
نیز قابل مشاهده بود  آغاز شد. پیش از این بر اساس عکس ها 
ــده از مطالعات زمین ـ مغناطیس سنجی،  ــه های تهیه ش و نقش
ــی در کارگاه های شمارۀ 22، 23، 24،  تعدادی گمانۀ آزمایش
ــرقی و  ــکونی ش 25، و 27 در روی لبۀ غربی منطقه های مس
مرکزی انتخاب و کاوش شد که عموماً در بر گیرندۀ سازه های 
ــابه آنها پیش از این  ــکونی بود که نمونه های مش عادی و مس
ــوخته به دست آمده بود. کاوش در  ــهر س در نقاط مختلف ش
مربع های SDX، SDS، SDN، SDI، SDD، کارگاه 26 در 
ــرقی ـ غربی مربع 50×50 متری SD و مربع های  راستای ش
ــور  ــوب مح ــمال و جن SDG، SDY، SDT، SDH،  در ش
مورد بحث  در مساحتی بالغ بر حدود 1000 متر مربع  انجام 

شد.
     بر اساس آثار معماری همچون داالن با دیوارهای پشتیبان، 
ــن  ــی داالن و همچنی ــای جنوب ــاری و اتاق ه ــاختمان انب س
سفال های بسیار شاخص و بعضاً ناشناسی که در بخش شرقی 
ــوم به داالن  پیدا شده در چهاردهمین فصل  ساختمان موس
ــات کاوش در فصل بعدی )1394(  ــاری )1393(،  عملی حف
ــمال کارگاه  ــردن گمانه هایSEP  و SEU در ش با اضافه ک
ادامه یافت. همچنین با هدف دستیابی به بخش های مهم تری 
ــۀ اول مرتبط با دیوارهای  ــازه های معماری مرتبط با الی از س
 SDM ــتیبان دار و ساختمان انباری، کاوش در مربع های پش
و SDR و SDS در جنوب فضای موسوم به داالن و چسبیده 
ــوخته نیز آغاز شد )تصویر 7،  ــرق مجموعۀ اتاق های س به ش

شمارۀ 2(.
ــوب  ــای SDM، SDR و SDS در جن      کاوش در مربع ه
ــه موازات فضای  ــر وجود اتاق هایی ب ــرب کارگاه 26، بیانگ غ
ــمارۀ 4( و دیوارهای داالن  ــر 22، ش ــوم به آبراه )تصوی موس
ــاختار به سمت  ــان داد که این س بود و کاوش های بعدی نش
ــال 1393 یک ورودی در  ــرق ادامه دارد. در کاوش های س ش
دیوار جنوبی فضای آبراه، هم راستا با ورودی نخست در غرب 
ــید با ادامۀ  ــد و به نظر می رس ــه صورت نیمه کاره کاوش ش ب
کاوش ساختارهایی متشکل از دو اتاق مرتبط با هم،  همانند 

اتاق های موسوم به اتاق سوخته، به دست آید و  ادامۀ کاوش 
ــرد )تصویر 7،  ــتی  این نظر را تأیید ک ــل بعدی درس در فص

شمارۀ 2 و تصویر 9(.
ــتری دربارۀ دورۀ IV  استقرار  ــتیابی به اطالعات بیش      دس
ــوخته به ویژه فاز پایانی آن ـ که پیش از این در  ــهر س در ش
ــت  ــاختمان انبارها و در مجاورت چالۀ پس ــرقی س بخش ش
ــت آمده بود ـ از دیگر اهداف و عوامل انتخاب  ــرقی به دس ش
گمانه های گفته شده است. این گمانه ها در مربع های SEP و 
SEU واقع شده اند. یافتن قطعه سفال هایی که مشخصۀ دورۀ 
چهارم استقرار هستند در اتاق ها و فضاهای مجاور و همچنین 
ــاری، کار کاوش در این کارگاه را  ــاختمان انب در الیۀ اول س

اهمیت می بخشد )تصویر 12 تا 15(.

الیه نگاری مجموعه های معماری و مواد فرهنگی كارگاه 
 26

ــن کارگاه مرتبط با  ــده در ای ــن بخش های کاوش ش مهم تری
ــت. در این کارگاه، عناصر  ــت استقرار در این جاس الیۀ نخس
ــت، شامل سه بخش اصلی داالن  و بقایای معماری الیۀ نخس
با دیوارک های پشتیبان، اتاق های انباری و مجموعۀ فضاهای 
ــوخته، بهتر از دیگر  ــکونی جنوبی موسوم به اتاق های س مس
ــتوار دیوارهای این الیه  ــاختار اس ــده اند. س الیه ها حفظ ش
همراه اندود یکدست سفید و ضخیم از مهم ترین عوامل حفظ 
ــت )تصویر 8 و تصویر22،  بقایای معماری در این جا بوده  اس

شمارۀ 4 و 5(. 

مجموعه معماری و مواد فرهنگی الیۀ نخست
ــیار  ــه دارای اندود بس ــط با این الی ــای مرتب ــی دیواره تمام
ــانتی متر( از جنس گل سفید، خوب  ضخیم )به ضخامت 5 س
ــت است که نقش مهمی در استحکام  پرداخت شده و یک دس
ــی از  بارندگی و  بنا و جلوگیری از نفوذ رطوبت احتمالی ناش
ــدن آب در چالۀ پست بخش مسکونی شرقی کارگاه  جمع ش
ــا در برابر  ــت. همین عامل کمک کرده تا بن ــته اس 26  داش
ــود.  قطر  ــی در طول زمان نیز بهتر حفظ ش عوامل فرسایش
ــانتی متر  دیوارهای این مجموعه معماری بین 20 تا 100 س
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تصویر 8. پالن مناطق کاوش شده کارگاه 26 )مأخذ: نگارندگان(.

ــت.  قطر دیوارهای مجموعۀ داالن حدود یک  ــان اس در نوس
ــانتی متر و اتاق های  ــر، مجموعۀ انباری بین  50 تا 60 س مت
ــانتی متر است. ساختارهای معماری  سوخته در حدود 20 س

الیۀ نخست به  قرار زیر است:
1. فضای شمارۀ 8، داالن و بخش های واقع شده بین دو دیوار 
ــرض 4 متر در جهت  ــول تقریبی 50 و ع ــتیبان دار به ط پش
ــتحکم آن با  ــیار مس ــرقی ـ غربی را در بر گرفته و کف بس ش
شیبی مالیم به سوی شرق و به سمت چالۀ پست شرقی تپه 
ساخته شده است. در این فضا تعداد 18 دیوارک پشتیبان در 
ــاًل قرینه روبه روی یکدیگر قرار  ــاد 1×1 متر به صورت کام ابع
گرفته اند. خاک موجود در این بخش بر خالف بقیۀ بخش ها 
ــیار سست و فاقد مواد فرهنگی بوده و به نظر می رسد که  بس
این فضا به مرور زمان توسط ماسه های بادرفتی پر شده است. 
ــت که وزش بادهای شدید و ریزش باران  الزم به یادآوری اس
ــطح محوطه شده و از ارتفاع  ــودگی بیش از حد س باعث فرس
دیوارها کاسته است. به نحوی که در برخی از نقاط تنها چند 

سانتی متر از ارتفاع دیوارهای اصلی باقیمانده است )تصویر 9 
و تصویر 22، شمارۀ 5(.

ــفالی کمی یافت شده و       در داخل فضای داالن قطعات س
ــت  این بخش بسیار ناچیز  تراکم مواد فرهنگی در الیۀ نخس
ــتیبان تعداد 18  ــت. تنها در کنار یکی از دیوارک های پش اس
ــفالی با خمیرۀ سرخ و پوشش غلیظ اخرایی یا  عدد خمرۀ س
ــتری به دست آمد که از نظر پوشش  قهوه ای و خمیرۀ خاکس
ــوخته و موندیگاک  ــفال های دورۀ IV شهر س ــکل با س و ش
 Biscione, 1974: Fig.12.no.737 &( ــه اند IV قابل مقایس
Fig.4 :1979(. تمام این خمره های پیازی شکل یک جا و روی 

هم چیده شده بودند )تصویر 11 و تصویر22، شمارۀ 1(. دیگر 
ــه و خمره های گردن دار و  ــفال شامل لبه های کاس قطعات س

کروی همگی دارای خمیرۀ نخودی و فاقد تزیین بودند. 
2. ساختمان انباری که در مربع های SDT و SDY در بخش 
ــت و شامل اتاق هایی به  ــمال شرقی کارگاه قرار گرفته اس ش
ــت. بدنۀ دیوارها  هم مرتبط و راهروهای تنگ و کم عرض اس
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تصویر 9. پالن کارگاه 26 به تفکیک الیه )مأخذ: نگارندگان(.

همانند داالن دارای اندود یکدست و سفید است و دو پیاده رو 
خشت فرش شده در قسمت های شمالی و شرقی این ساختمان 
ــط یک ورودی که به یک  ــده اند. این ساختمان توس واقع ش
ــمت جنوب مجموعه  ــود و در س راهروی باریک وصل می ش
ساختمانی قرار گرفته به داالن بزرگ ) فضای شمارۀ 8 (  باز 

شده و با آن  فضا مرتبط می شود )تصویر 9(.
ــایر  ــت آمده از این بخش متنوع تر از س ــفال های به دس      س
بخش های کارگاه 26 است. این سفال ها در طیف های نخودی، 
ــرخ و خاکستری ساده و منقوش طبقه بندی شده اند و هم  س
ــکل و هم نقش از تنوع باالیی برخوردار اند. سفال های  در ش
ــفال هایی با نقوش هندسی ساده و  نخودی منقوش شامل س
 III ــج در فاز 3 دورۀ ــورخورده رای به خصوص برگ های هاش
ــت )Salvatori and Vidale, 1997: Fig.208(. کاسه هایی   اس
ــته که پیش از این  با بدنۀ زاویه دار و لبه های به بیرون برگش
ــوخته و متعلق به فاز 1 و صفر از  ــفالی کاخ س در مجموعۀ س
ــش و به خصوص اتاق های  ــده اند از این بخ دورۀ IVدیده ش
شرقی به دست آمده اند. از نمونه های دیگر سفالی این بخش 
ــفال خاکستری با نقوش پلکانی توپر نیز  می توان به قطعه س
یاد کرد که  نمونۀ مشابه آن از نوشارو II و الیه های هاراپایی 

ــر12  ــت )Ute, 2008: Fig.15-16( )تصوی ــده اس ــت ش یاف
ــند خوبی  ــفال می تواند س ــمارۀ 16(. این س و تصویر 21، ش
ــرق بلوچستان پاکستان و حوزۀ فرهنگی  برای ارتباط بین ش
ــد که پیش از این مورد توجه  ــوخته باش ــهر س هاراپایی با ش
 Cortesi et al, 2008;( برخی باستان شناسان قرار گرفته است
ــفال ناشناس خاکستری و  Jarrige et al, 2011(. دو قطعه س

ــیاه با نقوش کندۀ سادۀ هندسی بر بدنه از دیگر یافته های  س
ــمارۀ 13 و 17(.  ــتند )تصویر 21، ش ــفالی این بخش هس س
ــش غلیظ اخرایی و لبۀ بزرگ به  تعدادی قطعه خمره با پوش
بیرون برگشته مشابه نمونه های پیدا شده از ساختمان شمارۀ 
ــرقی اتاق های انباری و درست چسبیده به چالۀ  20 از لبۀ ش
ــت مرکزی یافت شده است که تاکنون  نمونۀ مشابه آنها  پس
ــت. این  ــده اس ــز این دو کارگاه در جای دیگری یافت نش ج
سفال ها از نظر شکل لبه و پوشش به نمونه های دورۀ تاریخی 
ــت سیستان شبیه هستند )تصویر 21، شمارۀ 1 و 2(. دو  دش
ــتوانه ای با پوشش سرخ رنگ و سطح صیقلی و براق  لیوان اس
ــفالی این مجموعه را کامل می کنند )تصویر 22،  مجموعۀ س

شمارۀ 3(.
ــراه در جبهۀ  ــوخته و آب ــه اتاق های س ــوم ب ــای موس 3. فض

113



تصویر 10. برش الیه نگاری )مأخذ: نگارندگان(.

تصویر11. خمره های سفالی انبارشده کنار یکی از دیوارک های پشتیبان فضای داالن مانند در کارگاه 26 )مأخذ: نگارندگان(.

ــوب غربی داالن و کارگاه 26 که در آن عالوه بر یک آبراه  جن
ــرقی ـ غربی،  دیواری سراسری با اتاق های مرتبط به هم،  ش
مجموعۀ معماری یکدست و پیوسته ای را تشکیل داده است. 
ــه دیوارهایی با اندود  ــی این مجموعه می توان ب از ویژگی های
ــاره کرد که همانند اندود دیوارهای فضای داالن  یکدست اش
است. برخی اتاقها و فضاهای این مجموعه به شدت سوخته اند 
که علت آن مشخص نیست. اثر حرارت ناشی از سوختگی بر 
ــفال های این بخش نیز به چشم می خورد. این فضاها  روی س

در دوره های بعدی ساخت وساز در این ساختمان پر شده و در 
ــاخته  الیه های باالتر فضاهای جدید بر روی ویرانه های آنها س

اند )تصویر 10 و تصویر22، شمارۀ 4(.
ــفال نخودی ساده و منقوش  ــفال های این جا  اکثراً س      س
هستند که در میان آنها می توان به کاسه هائی با بدنۀ زاویه دار 
ــخصه های  ــته را دید که از مش ــِت به بیرون برگش ــۀ تخ و لب
ــهر بوده و در اتاق های کاخ سوخته  ــتقرار در ش دورۀ  IVاس
ــفال ها  ــده اند )Biscione, 1979: Fig.4(. این س نیز دیده ش
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چکیده
رشد هنر معماری در دورۀ سلجوقی از هند تا آسیای صغیر مشهود است. معماری در این دوران به اوج 
شکوفایی خود رسید؛ به گونه ای که خالقیت های هنری به ویژه در معماری مذهبی بسیار چشم گیر 
است و همین امر موجب تحولی عظیم در اساس معماری شد. سلجوقیان برای هنر معماری توازن و 
تعادل به ارمغان آوردند. منار فیروزآباد بردسکن از آثار معماری بسیار زیبا و خالقۀ این دوره به شمار 
می آید. منابع تاریخی از دالئل اهمیت جغرافیایی این منطقه سخن می گویند؛ آنچه که موجب شده 
بود حاکمان به آبادی آن نواحی بپردازند. این مقاله بر آن است با روش توصیفی و تحلیلی به بررسی 
ویژگی های معماری منار و خوانش کتیبه های آن بپردازد. منار فیروزآباد بردسکن یکی از مناره های 
از  محمد خوارزمی،  بن  منصور  بن  محمد  ابوسعد  توسط شرف الملک  که  است  دورۀ سلجوقی  اولیۀ 
مستوفیان دیوانی این دوره ساخته شده است. تزئینات این منار الگویی برای نماآرایی مناره ها از غرب 
تا شرِق ایراِن آن زمان، از موصل و دقوق عراق گرفته تا نگار بافت و کرمان، به شمار می آمده است. 
این نوشته ضمن پژوهش در پیشینۀ تاریخی و متن کتیبه های منار فیروزآباد، برگ روشن دیگری از 
تاریخ معماری دورۀ سلجوقی را می گشاید و بر بسیاری از نظرات طرح شده دربارۀ تاریخ و قدمت این 

منار خط بطالن می کشد.

واژه های کلیدی
بردسکن، روستای فیروزآباد، منار فیروزآباد، سالطین سلجوقی، شرف الملک ابوسعد محمد بن منصور.

تصویر 12. سفال های الیۀ نخست ساختمان شمارۀ 26 )مأخذ: نگارندگان(.
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تصویر 13. سفال های الیۀ صفر ساختمان شمارۀ 26 )مأخذ: نگارندگان(.

ــطوح داخلی و خارجی بدنۀ  ــش اخرایی بوده و س دارای پوش
آنها عموماً فاقد تزیین است، اگرچه چند نمونه سفال منقوش 
ــمارۀ  ــت )تصویر 21، ش ــده اس نیز در این مجموعه دیده ش
14(. نمونه های منقوش با برگ های هاشورزده در سطح بدنۀ 
ــت که از نظر  ــده اس ــک یا دو قطعه دیده ش ــی  روی ی داخل
ــفال های فاز 1 و صفر دورۀ IV در  ــناختی با نمونه س گونه ش
 .)Biscione, 1990: Fig.6( ــت کاخ سوخته قابل مقایسه اس
ــتان پاکستان نیز دیده  ــفال در الل شاه بلوچس مشابه این س

ــت )Ibid: Fig.5( )تصویر 12، دو ردیف پایین(. از  ــده اس ش
ــفال رنگارنگ  ــفالی این الیه می توان به س دیگر نمونه های س
ــوص در کف مرتبط  ــاره کرد که به خص )Polychrome( اش
ــت. در هر  ــده اس با فضای حیاط یا آبراهه این بخش دیده ش
ــر این بخش، نمونه های شاخص  ــه الیۀ ساختمانی سرتاس س
دورۀ IV به همراه نمونه های فاز 3 دورۀ III همراه هم دیده 

می شوند )تصویر 12(. 
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تصویر 14. سفال های الیۀ باالیی ساختمان شمارۀ 26 )مأخذ: نگارندگان(.

مجموعۀ معماری الیۀ صفر 
الیۀ صفر شامل آثار روی الیۀ نخست و آثار معماری پراکنده ای 
ــهای مختلف این مجموعه به دست آمده و  است که در بخش
ــامل اتاق های منفرد همراه برخی تأسیسات داخلی  بیشتر ش
ــه اتاق یا فضای  ــه بعضاً با یک ورودی ب ــت ک مانند اجاق اس
ــخصی  مجاور خود متصل اند. هیچ گونه مجموعۀ معماری مش
که مرتبط با این الیه باشد به صورت کامل کاوش نشده است. 
بدنۀ دیوارهای این مجموعه نیز مانند بخش های دیگر کارگاه 
ــت پوشیده شده است. بقایای  ــفید یک دس 26 با اندود گِل س
ــه اتاق مرتبط با هم در بخش  ــت فرش و س ــطح خش چند س
ــرقی کارگاه )مربع SDS( از جملۀ یافته های معماری این  ش

الیه است )تصویر 9(.
ــتر بیانگر ارتباط آن  ــفالی این الیه نیز بیش      یافته های س
ــوخته  است. سفال های  ــهر س ــتقرار در ش با دورۀ چهارم اس
ــاده شامل کاسه هایی با بدنۀ زاویه داری است که از  نخودی س

فضاهای مرتبط با این الیه به ویژه در ارتباط با خشت فرش ها 
ــفال این الیه و الیۀ باالیی ارتباط  ــت. س ــت آمده اس به دس
گاهنگاری منسجم تری با دورۀ IV را نشان می دهد و کمبود 
قطعات منقوش از ویژگی های مجموعۀ سفالی این الیه است 

)تصویر 13(.

مجموعۀ معماری الیۀ موسوم به الیۀ  باالیی
ــتقراری  ــی جدیدترین الیۀ اس ــاری الیۀ باالی مجموعۀ معم
ــده در محدودۀ جنوبی  ــت که بقایای آن به صورت پراکن اس
ــت.  ــده اس ــرقی کارگاه و روی بقایای الیۀ صفر یافت ش و ش
ــا هم یک یا دو  ــت  که ب ــامل چند دیوار اس این مجموعه ش
ــکل را تشکیل داده اند. )تصویر 8 و تصویر  فضای مستطیل ش
ــط با دوره های  ــفالی مرتب ــمارۀ 1 و 2(. نمونه های س 15، ش
مختلف استقرار در شهر سوخته به خصوص دورۀ III و IV به 
ــطح تپه در بین مجموعۀ سفالی این الیه   دلیل نزدیکی به س
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تصویر 15. شمارۀ 1: خشت فرش گمانۀ SDG در رأس تپۀ مسکونی مرکزی، 2: معماری و لیوان های  الیۀ باالیی گمانۀ SDH در کارگاه 26، 
3: سفال های الیۀ صفر ساختمان شمارۀ 26 )مأخذ: نگارندگان(.

ــکل کلی غالب در بین این  ــود. اما با این وجود ش دیده می ش
مجموعه، همان سفال نخودی ساده و گاهی با پوشش اخرایی 
 Biscione,( ــت ــفال دورۀ IV اس ــت که از ویژگی های س اس
295 :1979-297( )تصویر 15، شمارۀ 3(. ضمن اینکه برخی 

ــازه های معماری این الیه در ارتباط با الیۀ صفر ساخته  از س
ــۀ قدیم تر مجدداً  ــی عناصر دوره یا الی ــده و در آن از برخ ش
استفاده شده و می توان برداشت کرد که این الیه به سده های 
 IV ــهر سوخته و به خصوص فاز صفر دورۀ پایانی حیات در ش

مرتبط است )تصویر 14و تصویر 15، شمارۀ 1 و 2(.

الیه نگاری 
ــه  ــای کارگاه 26 را می توان در س ــوع کلیۀ گمانه ه در مجم
ــد تفاوت های اندکی  ــرد. هر چن ــۀ مختلف طبقه بندی ک الی
ــود و  ــت دیده می ش ــفال و معماری الیۀ صفر و نخس بین س
ــازۀ زمانی و به  ــاً در یک ب ــد الیۀ صفر تقریب ــه نظر می رس ب

ــا در بخش های محدودی  ــی روی الیۀ یک و تنه ــۀ کم فاصل
ــده است. هرچند  نمی توان فرض استفاده از بقیۀ  از آن بنا ش
ــاکنان الیۀ  ــط س مجموعۀ معماری مرتبط با الیۀ یک را توس
صفر از نظر دور داشت. اما به همان میزان که مواد فرهنگی و 
معماری ساختارهای مرتبط با الیۀ یک و صفر با هم مشابهت 
ــوده،  ــامل اجاق های فرس ــاری الیۀ باالیی که ش دارند، معم
ــت در  ــکل منقوش اس ــت فرش ها و لیوان های گالبی ش خش
بخش هایی با این دوالیه متفاوت است و در بخش های دیگری 
ــرقی کارگاه با دو الیۀ دیگر یکدست تر است.  به ویژه بخش ش
ــهر  چرایی قرارگیری مواد فرهنگی مرتبط با دورۀ II-III ش
ــاختارهایی که از آنها مواد فرهنگی دورۀ  ــوخته در روی س س
ــت که کاوش های  ــت آمده است، خود سؤالی اس IV به دس
آینده در کارگاه 26 باید به دنبال پاسخ به آن باشد. هر چند 
ــت فرش های دورۀ  که در گمانۀ SDG نیز این الیۀ که با خش
ــود با لیوان های گالبی شکل منقوش رایج  ــناخته می ش IV ش

118



دورۀ II-III در یک کانتکس )زمینۀ( معماری دیده شده اند.
     الیۀ نخست، که الیۀ اصلی کارگاه 26 است، با ساختارهای 
ــود که دو  ــناخته می ش معماری یکپارچه و گاهی ویژه ای ش
دیوار پشتیبان دار آن  با داالن بین آنها ) فضای شمارۀ 8 ( و 
آبراه یا فضای شمارۀ 9 و اتاق های مرتبط با هم در گمانه های 
ــاختمان موسوم به انبار از جملۀ  SDI و SDN و همچنین س
این ساختارها است. الیۀ باالتر از این الیۀ از لحاظ ارتفاع الیۀ 
ــده و شواهد آن تنها در چند فضای محدود  صفر نام گذاری ش
ــمارۀ 10 و همچنین اتاق 25  ــت. اتاق ش ــت آمده اس به دس
ــواهدی از این الیه هستند که مجموعۀ معماری آن  دارای ش
شامل یک اتاق، خشت فرش و چند اجاق به همراه سفال هایی 
ــتر با فاز III3 و IV قابل قیاس اند را شامل می شود.  که بیش
ــان بقایای الیۀ یک دارد و  ــتردگی کمی در می الیۀ صفر گس
تنها از یک یا دو فضا برای سکونت در این دورۀ ساختمان 26 

استفاده شده است.
     باالترین الیۀ از لحاظ ارتفاع در این کارگاه الیۀ باالیی است 
که شواهد آن را در گمانه های SDG و SDH دیده شده است. 
بزرگترین مشخصۀ این الیه لیوان های گالبی شکل منقوش با 
ــی و جانوری به همراه خشت فرش هاست که در  نقوش هندس
ــده اند و این خود  ــاری- الیه نگاری دیده ش ــک زمینۀ معم ی
می تواند پرسشی بزرگ دربارۀ فرایندهای فرهنگی ای را که تا 
پیش از این گمان می رفت متعلق به دو دوره متفاوت باشند، 

پیش آورد )تصویر 10 و تصویر 15(. 

كاوش در كارگاه 28
ــکونی مرکزی و 50  ــمالی منطقۀ مس کارگاه 28 در بخش ش
 SEO، ــمارۀ 26 در مربع های ــاختمان ش ــمال س متری  ش
ــاب محل کاوش در  ــت. انتخ ــده اس TAK، و TAL واقع ش
ــی با پهباد انجام  ــا توجه به عکس برداری هوای ــن کارگاه  ب ای
گرفت. بر اساس این عکس ها به نظر می رسید یک ساختمان 
نسبتاً بزرگ با پالن راست گوشه و دیوارهایی به طول 30 متر 
ــرقی وجود دارد .  ــماِل غربی ـ جنوِب ش در جهت مایل به ش
ــاختمانی با  ــطح زمین و از ارتفاع باالی 50 متر س در روی س
اتاق هایی در سمت شرق و غرب و یک فضای خالی در وسط 

ــه  ــود. اتاق های مورد نظر دارای پالنی راست گوش دیده می ش
بوده و با انحراف اندک نسبت به شمال قرار دارند )تصویر16، 

شمارۀ 1 و 2(.
     انتخاب محل کاوش بر اساس اطالعات سطحی، عکس های 
هوایی و شورۀ نمک موجود بر روی سطح زمین انجام گرفت. 
نکتۀ جالب توجه در خصوص بررسی های سطحی انجام گرفته 

در محل کارگاه 28 از این قرار است:
ــطح و هموار است و هیچ  ــیار مس 1. محل کارگاه و گمانه بس
ــود. به نظر  ــده نمی ش ــم گیری در آن دی ــتگی چش برجس
ــد که ساختمان مورد نظر کم تر دچار ساخت وساز و  می رس
سازهای پیاپی شده باشد و احتماالً بدنۀ اصلی و بخش های 
ــاخت و ساز و معماری در آن  زیادی از آن تعداد فازهای س

اندک است.
ــخص به جز  ــطحی مش ــر چه محل گمانه فاقد آثار س 2. اگ
ــطحی در آن بسیار  ــفال بود، ولی تراکم ریزتیغه های س س

قابل توجه است.
ــا 50 متری آن  ــۀ 30 ت ــه فاصل ــمال کارگاه 28 و ب 3. در ش
انباشت های زباله فراوان به چشم می خورد که احتماالً مرز 

و محدوده  منطقه مسکونی مرکزی بوده است.
ــطح گمانه و کارگاه  ــت های زباله نیز همانند س 4. روی انباش
28، پراکندگی زیاد قطعات ابزار سنگی با ابعاد وکارکردهای 

مختلف یافت شد.
ــده برای کارگاه 28 در حدود       ابعاد اصلی گمانۀ انتخاب ش
20×20 متر بود که برای شروع کار کاوش، ترانشۀ کوچک تری 
به ابعاد 10 در 10 متر در جنوب شرقی انتخاب و کاوش شد 
ــده سه الیۀ معماری شناسایی شد  و طی کاوش های انجام ش
ــماره های 1 تا 3 معرفی  ــه به ترتیب از جدید به قدیم با ش ک

شدند )تصویر 17، شمارۀ 2(.

الیه نگاری و مجموعۀ مواد فرهنگی كارگاه 28
� مجموعۀ معماری و مواد فرهنگی الیۀ نخست

ــداد پنج فضا به  ــدۀ گمانه، تع ــن الیۀ شناسایی ش در باالتری
شماره های 1، 2، 3، 20، و 22 کاوش شد )تصویر 17، شمارۀ 
ــاخته  ــت س ــای آنها عموماً از یک ردیف خش ــه دیواره 3( ک
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تصویر 17. شمارۀ 1: بقایای معماری کارگاه 28، 2: بقایای معماری به تفکیک الیه، 3: پالن مجموعۀ معماری )مأخذ: نگارندگان(. 

تصویر 16. شمارۀ 1:  شواهد  سطحی معماری کارگاه 28، 2: بزرگنمایی و برجسته سازی همان شواهد، 3: کارگاه 28 پس از کاوش )مأخذ: مدیا رحماني(.
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ــوده بودند و شناسایی آنها در  ــده اند. خشت ها بسیار فرس ش
ــت. دیوارهای فضای 1 از  ــختی انجام گرف حین کاوش به س
ــت بسیار فرسوده و پوسیده که بر روی خاک  یک ردیف خش
ــاختمان قرار گرفته، ساخته شده اند.  ــایش س حاصل از فرس
ــده اند و  ــورت عمودی به دنبال هم ردیف ش ــت ها به ص خش
ــاخت دیوارها دیده نشده است.  ــازی برای س هیچ گونه پی س
ــیار زیادی ابزار سنگی شامل ریزتیغه و  در این فضا تعداد بس
ــه به دست آمده است که با توجه به وفور همین  تیغه و تراش
مواد در فضاهای شمارۀ  3 و 2 می توان این محل را به عنوان 
ــنگی فرض کرد )تصویر  ــاخت تیغه های س کارگاهی برای س

18 و 19(. 
ــمارۀ 2 اتاق کوچکی در جهت شمالی ـ جنوبی       فضای ش
ــمارۀ 1 واقع شده است.  ــت که در سمت راست فضای ش اس
ــد این کوچک ترین فضای این مجموعه باشد و  به نظر می رس
ــایر فضاهای هم سان و  کاربری آن  را می توان در ارتباط با س
ــیر کرد. این فضا مربوط به الیۀ اول ساخت وساز  هم الیه تفس
ــت. در کنار دیوار جنوبی در فضای 3،  ــاختمان اس در این س
آثار یک اجاق سطحی فرسوده با خاک حرارت دیده به دست 
ــنگی  ــکات قابل توجه، وجود قطعات متعدد ابزار س آمد. از ن
ــته در این فضا است. قابل ذکر است فضاهای 1 و 2و 3  شکس
ــته به یکدیگر با یک رج خشت فرسوده  دارای معماری پیوس
ــطح هستند و مربوط به فاز جدیدتر ساخت وساز در بنا  در س
ــاز در این  ــند. این فضا مربوط به الیۀ اول ساخت وس می باش

ساختمان است )تصویر 17، شمارۀ 2(.
     فضای شمارۀ 20 که در شرق کارگاه 28 کاوش شده است 
در حقیقت، جزو فضاهای الحاقی الیۀ اول ساخت وساز در این 
ــاختمان به شمار می آید. این فضا در خارج از هستۀ اصلی  س
معماری قرار دارد و فضایی است در راستای شمالی ـ جنوبی 
ــت های فرسودۀ  با دیوارهای کم عرض که تنها نیم رج از خش
ــکل با حفرۀ گرد در  ــت. یک اجاق مربع ش آن باقی مانده اس
ــه  ــرق ترانش ــمت ش این فضا وجود دارد. ادامۀ این فضا به س
امتداد دارد. در فضای شمارۀ 22 در شمال ترانشه و در مربع 
ــت فرسوده دیده  TAL1، دیوارهای کم عرض با نیم رج خش
شد که مربوط به الیۀ اول ساخت وساز در این ساختمان است. 

ــمالی ـ جنوبی که در باالی فضای 8 قرار  این فضا با جهت ش
ــی از فضای شمارۀ 8 به شمار می رفت اما  دارد در ابتدا بخش
ــف آن، به عنوان فضایی جداگانه  ــت آمدن ک بعداً و  با به دس
ــانتی متری از  ــد. روی کف این فضا در عمق 53  س معرفی ش
نقطۀ بنچ مارک، یک اجاق مربع تقریباً بزرگ با دیوارۀ خشتی 

حرارت دیده وجود دارد )تصویر 17، شمارۀ 2 و 3(. 
     از فضای شمارۀ 22 بر خالف فضاهای دیگر مرتبط با الیۀ 
نخست، تعداد زیادی سفال به دست آمده که برای گاهنگاری 
نسبی این الیه ها بسیار مفید اند. سفال های این فضا را ظروف 
نخودی ساده و منقوش تشکیل می دهد که بیشتر آنها دارای 
ــاخصه های شکلی و تزیینی مرتبط با دورۀ IV استقرار در  ش
ــتند و به خصوص یک نمونه کاسۀ کوتاه با  ــهر سوخته هس ش
ــن الیه را با فازهای  ــورخورده ارتباط ای نقوش برگ های هاش
 )Biscione, 1990: Fig.4( ــن می کند جدیدتر دورۀ IV روش
ــمارۀ 22 به  ــه که روی کف فضای ش ــر 19(. این کاس )تصوی
ــفالی این فضا از نظر  ــت آمد به همراه سایر نمونه های س دس
ــکال سفالی شاخص دورۀ IV به  گاهنگاری جزو فرم ها و اش
ــث می توان گفت که با الیۀ صفر و  ــمار می آید و از این حی ش
ــی از  ــمارۀ 26 هم دوره بوده و احتماالً بخش باالیی کارگاه ش
ــاز در دورۀ IV در بخش مسکونی مرکزی به شمار  ساخت وس
ــت.  افزون بر این سفال های شاخص، تعداد بسیار  می رفته اس
زیادی ریزتیغه های سنگی در اشکال و با کاربردهای مختلف 
ــته یا  ــنگی تراش خوردۀ شکس ــدد مهرۀ س ــن 6 ع و همچنی
ــت. با توجه به بقایای  نیمه کاره از دیگر یافته های این الیه اس
ــطحی در محل کارگاه 28 و نیز یافته های حیِن کاوش به  س
نظر می رسد در این الیه یک کارگاه تراش تیغه های سنگی و 

مهره های سنگی برقرار بوده است )تصویر 18(.

 � معماری و مواد فرهنگی الیۀ دوم 
 TAL1 و TAK3 ــع ــاری کارگاه 28 در مرب ــۀ دوم معم الی
ــاختمان  ــرقی س ــت آمده که همگی آنها در جبهۀ ش به دس
ــاق و فضای معماری  ــکل از تعدادی ات قرار گرفته اند و متش
ــده از یک ردیف خشت به همراه اندود  با دیوارهای ساخته ش
هستند و به نظر می رسد انبارهایی بوده اند که به دیوار اصلی 
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تصویر 18. مواد فرهنگی الیۀ نخست کارگاه 28، شمارۀ 1: ریزتیغه ها و  تراشه ها، 2: مهره های کارشده، شکسته یا نیمه تمام )مأخذ: نگارندگان(.

122



تصویر 19. سفال های الیۀ نخست )مأخذ: نگارندگان(.
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ــرق مجموعه معماری این ساختمان  و قطور ساختمان در ش
ــامل     ــای مرتبط با این الیه ش ــده اند. فضاه ــزرگ الحاق ش ب
ــتند که همگی در شرق  فضاهای 8، 10، 12، 18، و 21 هس
ــا یکدیگر دارند  ــاختاری ب ــاختمان قرار دارند و ارتباط س س

)تصویر 17، شمارۀ 2(.
ــاختاری و موقعیت قرارگیری       فضاهای 8  و 12 از نظر س
ــه در مربع  ــمالی ترانش ــمت ش ــر اند و در قس ــبیه یکدیگ ش
ــاختمانی الحاقی  ــرار گرفته اند و جزو مجموعۀ س TAL1 ق
ــتند که  ــمارۀ 28001 مربوط به الیۀ دوم بنا هس به دیوار ش
ــاختمان قرار دارد. دیوارهای این  ــتۀ اصلی س در خارج از هس
ــت چین فرسوده از  ــتی بوده و تنها یک رج خش فضا تک خش
ــمالی ـ  ــت. این فضا جهت ش ارتفاع این دیوار باقی مانده اس
ــت.  ــار فضای 18 و 21 قرار گرفته اس ــی دارد و در کن جنوب
ــبیده به دیوار شرقی فضای  ــرقی و چس ــۀ جنوب ش در گوش
ــرار دارد. در این عمق از  ــزرگ ذخیره آذوقه ق ــرۀ ب 8 دو خم
حفاری، آثار درگاه یا ورودی فضای مورد بحث مشاهده نشد. 
ــاختمان  ــتۀ اصلی س فضای 12 جزو فضاهای الحاقی به هس
است. دیوارهای کم عرض و تک خشتی که این فضا را تشکیل 
ــاز معماری در این  ــوط به الیۀ دوم ساخت وس می دهند، مرب
ساختمان هستند. این فضا در ضلع شمالی دارای یک ورودی 
ــت. آثار حرارت دیدگی خاک و قطعات ذغال همراه تعداد  اس
ــکل شکسته در سطح کف این فضا  زیادی لیوان های گالبی ش

پراکنده شده بود.
ــمارۀ 8، یک اتاق  ــمارۀ 10 نیز مانند فضای ش ــای ش      فض
ــت که در مربع TAK3 قرار دارد و جزو  ــکل اس مستطیل ش
ــتۀ اصلی  ــاز به هس ــۀ دوم ساخت وس ــی الی ــای الحاق فضاه
ــض )لوکوس  ــا دیوار عری ــمار می رود که ب ــاختمان به ش س
28001( ارتباط دارد. دیوارهای کم عرض این فضا تک خشتی 
بوده و از ارتفاع این دیوار تنها یک رج خشت چین باقی مانده 
ــفالی وجود دارد که   ــار عدد خمرۀ س ــت. در این فضا چه اس
ــه به اینکه یک  ــده اند و با توج ــته ش داخل زمین کار گذاش
عدد لیوان گالبی شکل داخل یکی از این خمره ها وجود دارد، 
ــد که برای ذخیره سازی مواد غذایی و  این طور به نظر می رس

شاید مایعات مورد استفاده قرار می گرفته است.

ــرار  ــع TAK3  ق ــه در مرب ــرق ترانش ــای 18 در ش      فض
دارد. دیوارهای کم عرض با یک رج خشت فرسوده این فضای 
کوچک را تشکیل داده اند. جهت این فضا شرقیـ  غربی است 
ــاز در این ساختمان است. از  و مربوط به الیۀ دوم ساخت وس
نکات قابل توجه در این فضا می توان به وجود قلوه سنگ های 

حرارت دیده در اندازۀ متوسط اشاره کرد.
ــه و در مربع TAL1 قرار  ــمال ترانش      فضای 21 که در ش
ــرقیـ  غربی و مربوط به  ــتای ش ــت در راس دارد،  فضایی اس
ــن فضا با یک دیوار  ــاز در این کارگاه. ای ــۀ دوم ساخت وس الی
ــت فرسوده در شمال فضای 12 قرار  کم عرض با یک رج خش
دارد و با یک ورودی با این فضا ارتباط پیدا می کند. در مرکز 
ــتۀ اصلی معماری  ــه جزو فضاهای الحاقی به هس این فضا ک
ــکل وجود دارد. از نکات قابل ذکر در  است یک اجاق مربع ش
این فضا وجود تعداد زیاد لیوان های گالبی شکل بعضاً سالم و 
شکسته در اطراف این اجاق است که نشان از ارتباط کاربری 
ــکل دارد. خاک این فضا به رنگ  بین لیوان ها و اجاق مربع ش
ــت. در این فضا آثار کف به دست نیامد  ــت اس قهوه ای و سس

)تصویر 17، شمارۀ 3(.
ــدۀ آن  ــت که مواد فرهنگی یافت ش ــر خالف الیۀ نخس      ب
ــنی را با دورۀ IV نشان می دهد و بیشتر مواد  ارتباطات روش
فرهنگی آن شاخص بوده و نشان دهندۀ کاربری خاص است، 
ــن ویژگی هایی ندارد و  ــواد فرهنگی الیۀ دوم معماری چنی م
ــاز 3 دورۀ III را  ــتر ارتباطاتی  با ف ــفال های این الیه بیش س
نشان می دهند )Tosi, 1983: 142(. در واقع در مجموعۀ مواد 
ــفالی دورۀ IV خبری  ــکال خاص س فرهنگی این الیه از اش
نیست و سفال ها با نقوش خطوط زیگزاگ و کاسه های کروی 
 III و خمره های گردن دار از نمونه های رایج سفال اواخر دورۀ

هستند )Ibid: Fig.3( )تصویر 20، شمارۀ 1 تا 11(.

� معماری و مواد فرهنگی الیۀ سوم 
ــوم معماری در کارگاه 28 در همۀ  فضاهای مربوط به الیۀ س
مربع ها به دست آمده است که به سمت جبهه غربی ساختمان 
ــاق و فضای معماری با  ــکل از تعدادی ات امتداد دارند و متش
ــت هستند. فضاهای مرتبط  دیوارهای عریض با چهار رج خش
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تصویر 20.  شمارۀ 1 تا 11: سفال های الیۀ دوم کارگاه 28 و شماره های 12 تا 20 سفال های الیۀ سوم )مأخذ: نگارندگان(.

125



ــامل فضاهای 4، 5، 6، 7، 9، 11، 13، 14، 15،  با این الیه ش
16، و 19 هستند که همگی در شمال ساختمان قرار دارند و 
ارتباط ساختاری با یکدیگر دارند و در واقع اصل بنای موجود 
در این کارگاه متعلق به این الیه است که شواهد آن از طریق 

عکس های هوایی نیز قابل شناسایی بود.
ــای SEO3  و  ــه در مربع ه ــمارۀ 4  و 5 ک ــای ش      فضاه
ــاز در این  ــوم ساخت وس TAK1 قرار دارند مربوط به الیۀ س
ساختمان هستند. فضای شمارۀ 5 در جنوب ترانشه در مربع 
SEO4 قرار دارد و مربوط به یک الیۀ قدیم تر از الیۀ سوم این 
ساختمان است. این فضا دارای دو الیۀ معماری است. در کف 
ــتی فاز پایین و قدیم تر معماری دیده  این فضا، آثار دیوار خش
ــرقی این فضا را تشکیل می دهد  ــد. از دیواری که ضلع ش ش
ــت موجود است که بر روی یک الیه خاک  فقط یک رج خش
نرم و قهوه اِی دارای قطعات سفال بنا شده است. در کنار این 
ــک درگاهی قرار دارد که در فاز معماری باالیی آن از  دیوار ی
ــفال برای پر کردن پی دیوارها استفاده شده است.   قطعات س
در کف این فضا دو دیوار خشتی موازی با یکدیگر و با فاصله 
ــانتی متری در بین آنها که به نظر کانال یا آبراه  حدوداً 30 س
می رسد، وجود دارد. انتهای یکی از این دو دیوار با یک زاویه 

به سمت غرب امتداد پیدا می کند.
     فضای شمارۀ 6 در کنار فضای 3 قرار گرفته است و دارای 
ــت. این فضا جهت شمالی ـ جنوبی دارد  دو الیۀ معماری اس
ــمت دیوار غربی ترانشه امتداد پیدا می کند.  و ادامۀ آن به س
ــفال مربوط  از نکات قابل توجه این فضا حجم انبوه قطعات س
ــه های نخودی منقوش و لیوان های گالبی شکل است.  به کاس
در فضای 9 در شمال ترانشه در مربع TAL1  دیوار عریضی 
ــاختمان دیده  ــاز در این س ــوم ساخت وس ــوط به الیۀ س مرب
ــت چین است. ردیف زیرین  ــود که دارای چهار رج خش می ش
خشت های این دیوار حدوداً 8 سانتی متر پیش آمدگی دارد و 
این طور به نظر می رسد که مربوط به فاز قدیم تر ساخت وساز 
ــده است  ــتفاده ش ــد که به مثابه پی برای الیۀ باالیی اس باش

)تصویر17، شمارۀ 2 و 3(.
     در مجموع مواد فرهنگی این الیه که بیشتر شامل سفال 
ــا دورۀ II-III و به احتمالی نیمه های   ــت، بیانگر ارتباط ب اس

دورۀ III است. هر چند در میان مجموعۀ سفالی، سفال هایی 
ــد که  ــود و به نظر می رس با ویژگی های فاز 3 و 4 دیده می ش
ساخت وساز در این بنا یک روند ممتد و ادامه دار بوده و وقفۀ 
ــاز در آن اتفاق افتاده است )تصویر  کمی در توالی ساخت وس

20، شمارۀ 12 تا20(. 

نتیجه گیری
با توجه با کاوش های انجام گرفته در بخش مسکونی مرکزی و 
کارگاه هایی که در این بخش از  شهر سوخته مورد کاوش قرار 
گرفته اند، می توان به چشم انداز وسیع تری دربارۀ ساخت وساز 
شهری در شهر سوخته در ربع پایانی هزارۀ سوم و اوائل هزارۀ 
دوم پ م دست یافت. به نظر می رسد که ساختارهای عظیم و 
ــی  بناهای بزرگی که مورد کاوش قرار گرفته اند در واقع بخش
از توسعۀ فضایِی مکانی شهری در نیمۀ دوم هزارۀ سوم پیش 
ــتند  ــرق فالت ایران هس ــا اوائل هزارۀ دوم در ش ــالد ت از می
ــان قرار گرفته  ــش از این نیز مورد توجه باستان شناس که پی
است )Tosi,1977: Fig.5(. عکس های هوایی برداشته شده با 
ــوخته، گویای توسعۀ ساخت وساز در  ــطح شهر س پهباد از س
ــت که در مقیاس  ــکونی مرکزی و یادمانی اس بخش های مس
ــت. احتماالً در ربع پایانی هزارۀ سوم به  بزرگی ارائه شده اس
ــوخته، بخش های زیادی  ــاز در شهر س علت تراکم ساخت وس
ــت و شهر در یک گسترۀ  ــتفاده قرار گرفته اس از تپه مورد اس
ــطحی توسعه یافته است که این روند در سدۀ پایانی هزارۀ  س
ــوم و اوائل هزارۀ دوم پ م یعنی در دورۀ IV شهر سوخته  س
ــدت و تراکم رسیده  ــکونی مرکزی به نهایت ش در بخش مس
است. در این خصوص کاوش های باستان شناسی انجام گرفته 
ــواهد  ــد و اثبات کنندۀ ش ــای مذکور مؤی ــل کارگاه ه در مح
سطحی ای بوده که توسط پهباد به ثبت رسیده است. به نظر 
ــد طی ربع پایانی هزارۀ سوم پ م در شهر سوخته اوالً  می رس
ــاز شهری به بخش هایی وسیع تری از تپه که  دامنۀ ساخت وس
ــتفاده بوده کشیده شده است و  تا پیش از این کمتر مورد اس
استفاده از قسمت های زیادی از بخش مسکونی مرکزی که از 
ــبت به بخش یادمانی و مسکونی در شرق  نظر توپوگرافی نس
ــت، رایج شده  ــی نسبتاً پست تر اس ــت و بخش قرار گرفته اس
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تصویر 21. سفال های شاخص الیۀ نخست کارگاه 26 از ساختمان انباری در مربع هایSEP وSDT و SDY )مأخذ: نگارندگان(.
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تصویر 22. شمارۀ 1: خمره های انباشت شده کنار یکی از دیوارک های داالن در الیۀ نخست کارگاه 26 )مأخذ: حسن ظهوري(، 2: پیاده رو خشت فرش در 
حاشیۀ شرقی ساختمان  انباری کارگاه 26، 3: لیوان قرمز صیقلی یکی از اتاق های انباری کارگاه 26، 4: فضای موسوم به راه آب، 5: فضای داالن مانند، 6: 

قطعه سفال خاکستری با نقوش پلکانی مانند از ساختمان انباری، 7: فالخن های کنار ورودی ساختمان انباری و داالن در کارگاه 26 )مأخذ: نگارندگان(.
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ــت.  دومین نکته این است که این ساخت وساز نه تنها به  اس
ــده بلکه بسیاری از این  صورت روش مند و هدف مند انجام ش
ــازها با طرح و نقشۀ قبلی و بر اساس نظمی خاص  ساخت وس
ــاختارهایی استوار و  ــکل گرفته است. دیوارهای قطور و س ش
عریض و طویل که بعضاً با اندود گل ضخیم پوشیده شده اند 
ــمار می رود. عکس های  ــاز به ش از ویژگی های این ساخت وس
ــن منطقه گویای  ــی در ای ــی و کاوش های باستان شناس هوای
ــت. وجود  ــاز منظم و در امتداد و ارتباط با هم اس ساخت وس
ــی در غرب منطقۀ  ــمالی ـ جنوب ــواری عریض با جهت ش دی
مسکونی مرکزی به طول تقریبی50 متر که شواهد آن هم در 
عکس های هوایی و هم در نقشه های زمین ـ مغناطیس سنجی 
ــن دیواری در  ــت. وجود چنی ــده، گویای این امر اس دیده ش
ــکونی مرکزی نیز پیش  مطالعات گروه ایتالیایی در بخش مس
ــود معبر و گذرگاهی  ــث قرار گرفته بود. وج ــن مورد بح از ای
ــک به طول 60 الی 70 متر در محل کارگاه 29 می تواند  باری
ــد. به گمان بسیار الیه های  ــاهدی بر بحث مطرح شده باش ش
ساختمانی 2 و 3 در کارگاه 28 و الیۀ 1 در کارگاه 26 مرتبط 
ــاختمانی در ربع پایانی هزارۀ سوم  با این فعالیت گستردۀ س

پ م در شهر سوخته است.
ــا پیش از این  ــت که ت ــر در این زمینه آن اس ــۀ دیگ      نکت
کاوش ها، فرض بر این بود که آثار و شواهد دورۀ IV تنها در 
بخش های محدودی از تپه به خصوص در منطقۀ کاخ سوخته، 
ــهر در این دوره به حداقل  ــاحت ش ــده و مس ــکل دیده ش ش
ــهر به نابودی  ــیده و نهایتاً ش ــوم پ م رس ممکن در هزارۀ س
ــیده است )Tosi, 1976: 141(. اما امروز با وجود اطالعات  رس
ــکونی مرکزی، این  ــواهد کاوش های جدید در بخش مس و ش
ــت چرا که به نظر می رسد  فرض قدیمی نیازمند بازنگری اس
ــوص فازهای جدیدتر  ــتقراری دورۀ IV و به خص ــواهد اس ش
ــت. همچنین برخی  ــده اس ــن بخش از تپه دیده ش آن در ای
ــواهد را باید در بخش های شمالی تر تپه چون  دیگر از این ش
ــمارۀ 1 و 20 جستجو کرد. شواهد  ــاختمان های ش اطراف س
مرتبط با دورۀ IV شهر سوخته از الیه های باالیی کارگاه های 
ــده در سرتاسر منطقۀ مسکونی مرکزی )کارگاه های  کاوش ش
ــت و تفسیر پراکندگی  ــت آمده اس 25، 26، 28، 29( به دس

ــک در یک چشم انداز سرتاسری امکان پذیر و  این مواد بی ش
 IV ــواهد معماری توأم با آثار مادی از دورۀ مناسب است. ش
در الیه های صفر و باالیی کارگاه 26، الیۀ نخست کارگاه 28 
ــده است.  ــده در کارگاه 29 یافت ش و از درون معبر کاوش ش
ــفال های مرتبط با این دوره که بیشتر کاسه های  همچنین س
ــت در  ــته و بدنۀ زاویه دار اس ــق با لبۀ به بیرون برگش کم عم
سرتاسر این بخش به صورت پراکنده و سطحی دیده می شود. 
ــکل یافته یا  ــت های زباله قطعات تغییر ش داخل برخی انباش
ــفال ها مشاهده می شود. همگی این  بد حرارت دیده از این س
شواهد نشان دهندۀ گستردگی ساخت وساز مرتبط با این دوره 
ــد که در دورۀ IV و  ــت. به نظر می رس ــهر سوخته اس در ش
ــته می شد که شهر رو به نابودی  زمانی که پیش از این پنداش
ــازها در این بخش از شهر روی شواهد  رفته است، ساخت وس

معماری فازهای قدیم تر دورۀ III  بازتولید شده اند.

پي نوشت
عکس برداری هوایی با پهباد از سطح شهر سوخته توسط خانم مدیا 

رحمانی در فصل پانزدهم حفاری انجام شده است.
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