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Abstract 
Space Syntax is a structural research approach to architecture that makes it possible to understand 
and interpret the social organization in built environments by studying the phenotype (structure) and 
understanding the genotype (function). Architectural remains from the past are important indicators 
at archaeological sites and the most significant finds for the application of the space syntax approach. 
There is little information on the extent to which prehistoric buildings are capable of providing spatial 
configuration and social organization or the extent to which the space syntax approach is able to 
identify, perceive and interpret them in prehistoric and early historic architectural contexts. Previous 
studies, with a few exceptions, have applied the approach to later and modern remains rather than 
prehistoric constructions or population centers. The present paper aimed to use this approach, along 
with observation tools, field studies, documentary investigations, and A-GRAPH and Depth Map 
software, to embark on an analytical comparison of spatial configuration and social organization in 
Building 1 (dating from Periods II and III) and Building 20 (from Period IV) at Shahr-i Sokhta. It 
examined the indicators of Depth, Relative Asymmetry, Integration, Control Value, and Space Type 
with respect to communication, access, privacy, and publicity to answer the following two questions: 
What are the differences in the pattern of spatial configuration between these two buildings? And, 
what is the relationship between their spatial configuration and social organization? The analytical-
comparative study of the buildings clearly showed that Building 1 presented more depth and, 
consequently, a higher degree of privacy, and therefore probably belonged to an elite class or a person 
of high social status. However, Building 20 exhibited higher degrees of movement, integration, and 
connectivity. Thus, it could not be regarded merely as a private building, but rather it perhaps partially 
functioned as a somehow communal structure. 

 
 

Keywords: Prehistoric architecture, Shahr-i Sokhta, Space Syntax Approach, Spatial configuration, 
Social organization. 

 
*Corresponding Author:  hr.ghorbani@aui.ac.ir 

Original Paper 

https://jra-tabriziau.ir/
http://dx.doi.org/10.29252/jra.6.2.1
http://dx.doi.org/10.29252/jra.6.2.1
https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.29252/jra.6.2.1


Ghorbani et al.,/ Journal of Research on Archaeometry 2 (2021) 209-217 

 
 
Introduction 
What humans do in the environment (behavior) and the changes they make in it (space construction) 
are purposeful. “Space” is the result of the interaction of human and the environment, and represents 
different features and characteristics, and observable morphologically depending on different 
variables and components in different temporal and spatial situations. Therefore, “space” is a 
meaningful phenomenon. Based on the available evidence, since the beginning of the Holocene 
period, along with the improvement of climatic-environmental conditions and living practices, 
significant social changes have occurred, as reflected in the man-made residential environments at 
archaeological sites [1-3]. In general, the evolution of architecture and living in such environments 
can be considered in the construction of houses and the formation of villages and cities from an 
archaeological perspective. 
The cornerstone of space syntax as the realization of social relationships in space, including how 
spaces are created, and the extent to which a given space is private and public, was first introduced 
in the late 1970s and early 1980s by Hillier et al. [4,5] and Steadman [6]. Space syntax aims to study 
social relations in the architectural space, for which justification charts are used to convert these 
relations into tracing graphs with an eye to identify genotypes (hidden patterns) [7]. The first use of 
this approach in archeology dates back to about three decades ago when it was used to analyze the 

prehistoric houses and social spaces of the early Neolithic villages in the Levant [8]. The present paper 

examines and analyzes Buildings 1 and 20 of Shahr-i Sokhta using the analytical approach of space 
syntax. What has made Shahr-i Sokhta a significant research topic is its potential to enhance our 
understanding of an advanced urban center in the third millennium BC through Buildings 1 and 20 
as important constructions of the site dating from two (or three) consecutive periods [9-10]. Building 
1 Phases E and D contain the most important architectural remains [9], and the massive, single-phase 
Building 20 was constructed in the standard plan of the Shahr-i Sokhta houses, though with added 
details and aesthetic features [9]. 
 

Study Area 
Shahr-i Sokhta lies 56 km from Zabol, on the Zabul-Zahedan road, in Sistan and Baluchistan 
Province (Fig. 1). The earliest settlement at the site dates to 3200 BC, and the recorded stratigraphic 
sequence consists of four periods spanning 3200 to 1800 BC. Shahr-i Sokhta was investigated by an 

Italian expedition directed by Maurizio Tosi between 1968‒1978 [11]. From 1997 to 2009, an Iranian 
team led by Seyed Sajjadi excavated various parts of the site [12]. The main focus in the present paper 
are Buildings 1 and 20 of Shahr-i Sokhta. Building 1 lies in the residential quarter. Building 20 consists 
of various architectural components such as main and ancillary rooms, open spaces, storage areas, 
and staircases that probably gave access to the roof (Fig. 2). 
 

 
Fig. 1: Location of Shahr-i Sokhta 
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Fig. 2: a) Location of Buildings 1 and 20 at the site; b) Building 1; c: Building 20 [after 9]. 

 
Materials and Methods 
This study examines and analyzes two buildings from Shahr-i Sokhta through the analytical approach 
of space syntax (Fig. 3), adopting both quantitative and qualitative methods. Library and documentary 
studies, along with field investigations and observations, have been used as data collection tools. Data 
have been analyzed via computer simulations and using Space Syntax specialized software, including 
Depth Map and A-GRAPH. 
 

 
20Justified graphs of Buildings 1 and Fig. 3:  

 
Justified Graph 
The graph network represents the plan and relationships between the spaces [13]. The spaces and 
paths are indicated with circles and lines, respectively. Circles represent spaces and lines sand for the 
passages through which each space pair communicated (Fig. 4). 
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Fig. 4: Spatial configurations in Space Syntax; Asymmetrical/Symmetrical and distributed/Nondistributed [5] 

 

Total Depth (TD) and Mean Depth (MD) 
Depth represents the number of spaces a person has to travel from one point to reach another [9]. 
Therefore, the lower the depth of the space, the less the spatial separation, and the greater the depth, 
the more private the space. 
 
Relative Step/Relative Asymmetry (RA) 
Relative asymmetry is one of the features of spatial configuration based on the mean depth used for 
its calculation, which is a number between 0 and 1. The closer the number is to zero, the more 
integrated the space will be, and the closer the number is to 1, the greater the separation of the space 
from the system [14]. 
 
Integration 
This concept in spatial configuration means the degree of connectivity or separation of a given space 
compared to others[15]. 
 
Communication-Connection and Activity Spaces 
Communication space enables linear movement, while connection space enables the flow of 
movement between more compact and dense spaces than communication space. The more the 
connection of any space to the adjacent spaces, the more public that space is, and the lower this 
connection, the more private the space in question will be [15]. 
 
Discussion  
In Building 1, Rooms 9 and 53 have the deepest and highest relative asymmetries. These two rooms 
show the least integration with other spaces, which indicates their separation and privacy. The rooms 
on the east side of the building used for storage purposes have produced the largest assemblages of 
small finds. Notwithstanding its location in the eastern part of the building within the storage area, 
Room 6 exhibits the second highest degree of integration (4.55), after Room 5, and a low depth 
because it connects several rooms. Space 5 at the center of the building allows access to other spaces 
and possesses a high degree of control. Building 1 shows the highest degrees of motion, 
communication, and integration in the axis of Spaces 6-5-19-41 and 4, connecting room 5 and storage 
areas on either side. The entrance to Building 20 is to the south, within Room 11, which is considered 
a vestibule [16]. Room 5 connects and gives access to the other spaces inside the building. This room 
is highly integrated compared to all the other rooms and is located at the lowest depth. Room 2 is an 
important connection to the eastern part of the building. Rooms 13 and 6 in the eastern part and 
Room A in the western part have high depth and low integration (Fig. 5). 
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Graph Variable in Buildings 1 and 20 

  

  

  

  
Fig. 5: Different variables for Buildings 1 and 20 

 
Conclusions 
We considered spatial configuration in Buildings 1 and 20 of Shahr-i Sokhta from both functional 
and social perspectives. These buildings show differences in the hidden pattern despite their close 
similarities. In this building, the spatial depth on both the east and west sides is greater than in 
Building 20, involving more space and representing a particular social hierarchy. It can then be 
interpreted as having been the house of an important person with an obvious social status. However, 
in Building 20, coaxial with Room 5 in the central building which acted as the point of distribution 
to other rooms, there is another similar space, Room 2, in the eastern part of the structure. Alongside 
Room 5, this latter space is likewise responsible for the distribution, connection, and motion. It also 
reduces the depth and privacy factors of the building, giving it a more public character. Further, it 
indicates that the building perhaps functioned as a residence for multiple nuclear families or allegedly 
served ritual functions. 
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 یاجتماع دمانیو چ ییفضا یبندکریپ یبازشناس
 فضا دمانیچ کردیرو یۀشهر سوخته بر پا یدر معمار 

 ( IV ۀاز دور 20و ساختمان  II, III ۀاز دور 1: ساختمان یمورد یها)نمونه
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 رانیا رجند،یب رجند،یدانشکده هنر، دانشگاه ب ،یگروه باستان شناس ،یشناسارشد باستان یکارشناس. 2

 رانیدانشگاه تهران، تهران، ا ،یو علوم انسان اتیدانشکده ادب ،یگروه باستان شناس ،یشناسباستان یدکتر. 3
 

 

 

 چکیده

 ریفس)کارکرد(، امکان ت پی)ساختار( و درک ژنوتا پیفنوتا ۀاست که با مطالع یدر معمار ییساختارگرا یپژوهش کردیرو کیفضا،  دمانیچ
مهم در  یااز گذشته، شاخصه ماندهیجابه یمعمار یای. بقاکندیشده فراهم مساخته یهاطیرا در مح یو سازمان اجتماع ییفضا یکربندیپ

ا چه ت یخیتارازشیپ یکه بناها نیفضا هستند. ا دمانیچ کردیرو یریکارگدر به افتهی نیترو مهم شودیمحسوب م یشناختباستان یهاگاهیجا
ها در آن ریاک و تفسادر ،ییفضا تا چه حد قادر به شناسا دمانیچ کردیرو ایبرخوردارند  یاجتماع دمانیو چ ییفضا یکربندیپ ۀارائ تیاز قابل زانیم

تفاده از اس -جز موارد اندک -نیشیوجود دارد. مطالعات پ یکم اریاست؛ اطالعات بس یخیو آغاز تار یخیتار ازشیپ یهاو استقرارگاه ختارهاسا
 روشیپ ۀلاند. مقابلکه در دوران متأخر و معاصر لحاظ کرده یخیو آغاز تار یخیتارازشیپ یتیمناطق جمع ایها فضا را نه در خانه دمانیچ کردیرو

 یلیتحل اسیمپ، به قو دپس گرافیا یافزارهانرم ،یاسناد ،یدانیم یهامشاهده، برداشت یفضا و استفاده از ابزارها دمانیروش چ یریکارگبا به
عمق،  یها( شهرسوخته پرداخته و شاخصIV ۀ)دور 20( و IIIو  II یها)دوره1 ۀشمار یهاساختمان یاجتماع دمانیو چ ییفضا یکربندیپ

الگوی »کرده تا به دو پرسش:  یبررس بودنیو عموم یخصوص ،یدسترس ۀکنترل و نوع فضا را از منظر ارتباط و نحو ،یوندیپهم ،ینسب ۀمرتب
و  ییفضا یکربندیپ نیب یچه ارتباط»و « دارند؟ گریکدیبا  ییهاشهر سوخته چه تفاوت 20و  1شماره  یهادر ساختمان ییفضا یکربندیپ
شهرسوخته آشکارا نشانگر آن است که ساختمان  20و  1 یهاساختمان یقیتطب-یلیتحل ۀپاسخ دهد. مطالع« ها وجود دارد؟آن یاعاجتم دمانیچ

باال  یاجتماع تیبا موقع یفرد ایاشراف  ۀبه طبق تواندیبرخوردار است که م یشتریب بودنیو متعاقباً از درجه خصوص شتریاز عمق ب 1 ۀشمار
کامالً  یمثابه بناآن را فقط به توانینم نیاست. بنابرا یشتریو اتصال ب یوندیپحرکت، هم یدارا 20 ۀاما ساختمان شمار شد؛تعلق داشته با

 .بوده است تریعموم ۀبا درج یبنا ساختمان نیلحاظ کرد، احتماالً ا یخصوص
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 . مقدمه1

دهد )رفتار( و تغییراتی که آنچه انسان در محیط انجام می
 «فضا»کند )ساخت فضا( هدفمند است. در آن ایجاد می
کنش انسان و محیط است؛ و بر مبنای برآمده از برهم

های متفاوت های گوناگون در موقعیتمتغیّرها و مؤلفه
های مختلفی را به صهها و شاخزمانی و مکانی، ویژگی
پذیر ریختی مشاهده-لحاظ شکلینمایش گذاشته که به

ها تهای معنادار است. برپایۀ یافپدیده« فضا»است. بنابراین 
زمان با بهبود شرایط و مدارک، از اوایل دورۀ هلوسن هم

های زندگی و معیشتی، تغییرات محیطی و رویه-اقلیمی
ساخت های انسانحیطاجتماعی مهم نیز رخ داده که در م

 دهگر ششناختی جلوههای باستانسکونتی در جایگاه
طور کلی، روند تطوری معماری و سکونت . به[3-1]است

توان شناختی میهایی را از دیدگاه باستاندر چنین محیط
گیری دهکده، روستا و شهر مورد در ساخت خانه، شکل

ه شهر، بیشتر ب شناسیوجود این، باستانلحاظ قرار داد. با 
گر فرهنگ و مثابه جلوهکلیّت آن و مطالعات شهری به

ها، ساختمان، شیوۀ زندگی گرایش داشته تا به خانه
 مثابهبه« بنا»ها؛ این سبب شده ها و حتی کاخمقبره

ه ترین ساختار سکونتی در بیشتر موارد ببارزترین و اصلی
در  تهبه یافمثافراموشی سپرده شود. بدون تردید، خانه به

های شناسی اطالعات فراوانی از فنون و رویهباستان
بردها معیشتی، کارکرد و ساختار، پیکربندی فناورانه، راه

در  کند؛فضایی، چیدمان اجتماعی افراد و خانوارها ارائه می
و تحلیل  شناسان بیشتر بر مطالعهاینجا نیز باستان

کل و فرم های مادی و تکنیکی شامل مصالح، شعامل
ها و یا تحلیل این فضاها در ارتباط با ساختار و خانه

. [4]اندسازماندهی خانوار و اقتصاد معیشتی گرایش داشته
های ساکنانش را در حد مطلوب فراهم تواند ارزشخانه می

توانند با شکل و ریخت و ها میکند. هرچند خانه
ه ختسانیْ طراحی و ساهای درونیِ تقریباً همفضاسازی

شوند، لزوماً همانندی کارکردی یا پیکربندی فضایی و 
دهند. رویکرد چیدمان اجتماعی مشابهی را ارائه نمی

های کارآمد در مطالعۀ معماری، چیدمان فضا از رهیافت
بناها، فضاهای روستایی و شهری است که برای این 

کار گرفته شده است. اهمیت مکتبی که بر پایۀ منظور به

مان فضا شکل گرفته، امروزه بر پژوهشگران تئوری چید
یش آنجا پحوزۀ معماری و شهرسازی پوشیده نیست و تابه

های رفته است که حوزۀ نفوذش را در بسیاری از حوزه
ترانده شناسی نیز گسشناسی و باستانعلوم انسانی، روان

 . [5]است

( با موضوع space syntaxسنگ بنای چیدمان فضا )
بط اجتماعی در فضا از جمله نحوۀ ایجاد بردن به رواپی

ها، و میزان و چگونگی درجۀ خصوصی و حریم
و اوایل  1970بار اواخر دهۀ بودن فضا نخستینعمومی

 [8]و استیدمن [6,7]توسط هیلیر و همکارانش 1980دهۀ 
گذاری شد. هدف چیدمان فضا بررسی روابط بنیان

منظور از اجتماعی در فضای معماری است که برای این 
 Justifying the) نام نمودارهای توجیهیابزاری شکلی به

Graph برای برگردان این روابط به الگوهای ترسیمی )
( Genotype) کند ژنوتایپبهره گرفته و تالش می

فضا به . چیدمان[9])الگوهای پنهان( را شناسایی کند
معنای بررسی ارتباط هر واحد فضایی است در یک 

جوار؛ درست مانند بررسی یک واژه ضای هممجموعه در ف
. چیدمان [10]هادر داخل یک متن و ارتباط آن با دیگر واژه

کند فضا معیارهایی از چیدمان مکانی و ساختار را تولید می
تواند برای ارزیابی تغییرات در فضا و زمان استفاده که می

و در عین حال تالشی است برای شناسایی اینکه  [11]شود
های فضایی نشانگر معنای اجتماعی و چگونه پیکربندی

امالت های فضایی تعفرهنگی هستند و چگونه پیکربندی
شوند. در شده را باعث میهای ساختهاجتماعی در محیط

واقع، بر این فرض استوار است که ساختارها و الگوهای 
ا و رفتار هتأثیر بسزایی بر فعالیتفضایی مشاهده شده 

. [12]عکس داردانسان در یک محیط ساخته شده و به
به کمی  شناسینخستین استفاده از این رویکرد در باستان

منظور تجزیه و تحلیل فضاهای دهۀ پیش، و بهبیش از سه
های اولیۀ دورۀ خانگی و اجتماعی پیش از تاریخی دهکده

. با اینکه زمان زیادی در [13]رددگنوسنگی در لوانت برمی
رد اما گذشناسی نمیاستفاده از چیدمان فضا در باستان

. از [19,11-14]شناسان قرار گرفته استمورد توجه باستان
ناختی شهای باستانرغم نخستین استفادهسوی دیگر، به
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از آن در آسیای غربی، و با توجه به قابلیت منطقه نسبت 
ها، ها، دهکدههای کامل خانهافتهبه ارائۀ شواهد و ی

 هایشناختی، تعداد پژوهشروستاها و شهرها در باستان
ه شناختی آسیای غربی بچیدمان فضا در مطالعات باستان
. در این [13,15,20]شودچند مورد محدود خالصه می

جزیه و بر تگونه پژوهش مبتنیتنها تاکنون هیچمیان نه
و  شناسی پیش از تاریخینتحلیل چیدمان فضا در باستا

آغاز تاریخی ایران به انجام نرسیده است بلکه تنها یک 
مورد در ارتباط مباحث کلی، تاریخی و نظری مبتنی بر 

ان شهری دور-شناسیباستان-هایاستفاده از آن در بافت
. گفتنی است طرح و معرفی [21]اسالمی انجام شده است

سط بار توخستیناین رویکرد به جامعۀ پژوهشی ایران ن
، تقریبًا [9,22]گران معماری و در حوزۀ معماری پژوهش

در  اشگیری آن در مبدأ اصلیسال پس از شکلبیست
انجام شده است. بنابراین، پُرواضح است همۀ  [8-6]لندن

خصوص نه توسط های در ایندیگر پژوهش
شناسان بلکه توسط پژوهشگران معماری و روی باستان
. [32,5-21]أخر و معاصر انجام شده است های متبافت

ری کارگیگفته، خأل پژوهشی در بهبراساس موارد پیش
منظور تجزیه و تحلیل بناها و رویکرد چیدمان فضا به

شناختی در راستای بازشناسی، ادراک و های باستانجایگاه
های بندی فضایی و چیدمان اجتماعی در بافتتفسیر پیکر

پیش از تاریخی و آغاز تاریخی ایران سکونتی و استقراری 
 کامالً مشهود است.

های بنابراین، این پژوهش به بررسی و تحلیل ساختمان
شهرسوخته برپایۀ رویکرد تحلیلی نحو فضا  20و  1شمارۀ 

عنوان یک پرداخته است. موردی که شهر سوخته را به
موضوع مهم برای پژوهش برجسته ساخته، توانایی ما در 

شهری در هزارۀ سوم ت یک مرکز پیشرفتۀ درک وضعی
در دو مقطع متوالی  20و  1ق.م و دو ساختمان شماره 

-33]های مهم شهر سوخته است عنوان ساختمانزمانی به

در ساختمان شمارۀ یک  Dو  E، همچنین فازهای [34
و ساختمان  [33]ترین بقایای معماری را داراستمهم

الیه بر پایۀ پالن شمارۀ بیست یک ساختمان بزرگ تک
های شهرسوخته البته با الحاقاتی در جزئیات استاندارد خانه

. پالن بناهای مسکونی شهر [33]و زیباسازی بنا بوده است

طور کلی در جهت یک نقشۀ استاندارد و سوخته به
ها مربوط به موارد جزئی یکپارچه هستند و تفاوت نقشه

وجه قرار داده است. آنچه دو ساختمان مذکور را مورد ت
ها با ساز و تفاوت آنواست، شکل و شمایل ساخت

 های دیگر است.ساختمان
است که الگوی پیکربندی  های اصلی پژوهش اینپرسش

شهر سوخته چه  20و  1های شمارۀ فضایی در ساختمان
هایی با یکدیگر دارند؟ چه ارتباطی بین پیکربندی تفاوت

و  1های شماره تمانفضایی و چیدمان اجتماعی در ساخ
شهر سوخته وجود دارد؟ برای این منظور با استفاده از  20

های میدانی، مطالعات اسنادی، ابزارهای مشاهده، برداشت
مپ برای ترسیم نمودارها گراف و دپسافزارهای اینرم

ی ها، به قیاس تحلیلی پیکربندتوجیهی و تحلیل نمونه
 1ی شمارۀ هافضایی و چیدمان اجتماعی ساختمان

-2100ق.م و III ( ،)2500-2800و  IIهای )دوره
 [35]ق.م(2000تا  IV ()1800)دورۀ  20ق.م( و 2400

ها عمق، مرتبه نسبی، شهرسوخته پرداخته و مؤلفه
پیوندی، کنترل و نوع فضا از منظر ارتباط و نحوۀ هم

بودن در چارچوب چیدمان دسترسی، خصوصی و عمومی
ه نتایج پژوهش نشانگر آن است کفضا بررسی شده است. 

از عمق بیشتر و متعاقبًا از درجۀ  1ساختمان شمارۀ 
بودن بیشتری برخوردار است؛ اما ساختمان خصوصی

پیوندی و اتصال بیشتری دارای حرکت، هم 20شمارۀ 
اماًل مثابه بنای کتوان فقط بهاست. بنابراین، آن را نمی

های رخی ارزیابیخصوصی لحاظ کرد. با اینکه پیشتر ب
های این شناختی و پالنهای باستانتحلیلی برمبنای یافته

اما پژوهش حاضر  [33,36]دو بنا ارائه شده است 
افزارهای تحلیل معماری بار با استفاده از نرمنخستین

مپ و رویکرد چیدمان فضا کارکرد این دو بنا را مورد دپس
 بررسی، تحلیل و ارزیابی قرار داده است. 

 

 پژوهش . روش2
 یهاونهنم لیدرک و تحل ،یمنظور بازشناسمقاله به نیدر ا

شهر  20و  1 ۀکه دو ساختمان شمار-شدهنشیگز یمورد
استفاده شده  یفیو ک یاز دو روش کمّ  -سوخته است

 یاپژوهش از نوع کتابخانه نیاست. ابزار کسب دانش در ا
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است و  یدانیم یهاو برداشت یامشاهده ،یو اسناد
 یاانهیرا یسازهیبا استفاده از شب هاافتهیل یو تحل هیتجز
ه فضا از جمل دمانیچ یتخصص یافزارهانرم ۀلیوسو به

( انجام A-Graph)گرافی( و اDepth Mapمپ )دپس
در  هاافتهیمذکور،  یشده است. با استفاده از ابزارها

و تالش شده است ضمن توجه  د،یها تولچارچوب داده
 یلیلو تح یفیتوص یبردهاراه ،یقبه استدالل منط ژهیو
کار گرفته شود. با توجه به موارد ذکرشده، طور توأمان بهبه

د به مراجع و اسنا یو اسناد یامطالعات کتابخانه ۀدر مرحل
ضا، ف دمانیمرتبط به چ یرفارسیو غ یدسته اول فارس

ها و و گزارش ،یاجتماع دمانیچ ،ییفضا یکربندیپ
 یشناختباستان یهااز کاوش لحاص یهامقاالت و کتاب

اند. در شهر سوخته مراجعه و مورد استفاده قرار گرفته
 یمعمار یهابافت ،یدانیم یهامشاهده و برداشت ۀمرحل

مختلف شهر سوخته مشاهده و  یهاشده از دورهکاوش
 ۀشمار و 1 ۀدو ساختمان شمار انیشدند که از آن م دیبازد
و  از منظر پالن ژهیوتر بهقیارائه اطالعات دق لیبه دل 20
 ییشد. پس از شناسا نشیگز یختیر-یشکل بیترک

 هیاول یدانیم یهابرداشت گفته،شیپ یمورد یهانمونه
و در  یاصالح بررس ازمندیو سپس موارد ن رفتیانجام پذ

 ۀاست. در مرحل رفتهیصورت پذ میموارد بازترس یبرخ
فضا،  یبندکریپ لیحلمنظور تافزار بهو نرم انهیاستفاده از را

د افزار اتوکپالن هر دو ساختمان در نرم یهانخست نقشه
افزار هر ساختمان به کمک نرم یشد. پس از آن برا میترس

 ۀمپ نقشافزار دپسو در نرم یهینمودار توج گرافیا
 ریمقاد سسپ د،یگرد میباز ترس یبراساس فضا دیگراف د

 اتصال محاسبه ،یوندیپشامل عمق، هم یاصل یهامؤلفه
جداول،  ۀآمددستبه یهاافتهی اسیشد. از ق یابیو ارز
ه مپ بافزار دپسدر نرم شدهمیترس یهاها، و نقشهگراف

 جینتا انیبه ب یینها ۀو در مرحل هاافتهیبحث در مورد 
 پرداخته شده است.

 

 . مبانی نظری و مفاهیم3

 . نمودار توجیهی)گراف( 3-1
نقطۀ آغاز تحلیل به روش چیدمان فضا، ترسیم یک شبکۀ 

طور انتزاعی نشانگر پالن و روابط بین گراف است که به

عبارتی در راستای خوانش ژنوتایپ ، به[37]فضاهاست
الگوی پنهان( و روابط اجتماعی در فضاها از یک )

مودارها شود. نمی گر به نام نمودار توجیهی استفادهترسیم
های توپولوژیکی هستند که فضاها و مسیرها را بازنمایی

دهند. هر دایره معرف ها و خطوط نشان میتوسط دایره
یک فضا و هر خط معرف ارتباط بین دوفضاست. گفتنی 

ها فاصله یا جهت را های خطی بین دایرهاست بخش
تنها  د.دهندهند بلکه فقط اتصاالت را نشان مینشان نمی

دهد مسیرها، اشکالی که نمودار توجیهی تشخیص می
(. از طریق این 1)شکل [13]نمودار درختی و مدارها هستند

های ارتباط داخلی نظیر ارتباط و اتصال، نمودار ویژگی
پیوندی، و ارزش کنترل نمایش عمق، مرتبۀ نسبی، هم

 شود.داده می

 

 
 ها.ای از اشکال استاندارد گراف: نمونه1شکل 

از نظر توپولوژیکی یکسان هستند. نظریۀ گراف سه  a-cالگوهای 
( را مشخص f(  و مدارها)e(، گراف درختی)dشکل مسیرهای)

 .[13]کندمی
Fig. 1: Examples of Standard Graph Shapes.The 

Patterns in a-c are Topologically Identical. The Three 
Shapes Graph Theory Identifies are (d) Paths,(e) Tree 

and (f) Circuits. 
 

( و عمق نسبی Total Depth. عمق )3-2

(Spatial Depth) 
عمق در رویکرد چیدمان فضا بیانگر دو معناست. نخست 

های( بین دو نقطه عمق متریک که فاصلۀ )تعداد قدم
ای، تعداد فضاهایی است که فرد است. سپس، عمق مرحله

ودی به ورباید از یک نقطه )در بیشتر موارد عمق نسبت
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. [9]شود( طی کند تا به نقطۀ دیگر دست یابدبنا لحاظ می
مپ و عمق افزار دپسبا استفاده از نرم عمق متریک

وسیلۀ تحلیل نمودارهای توجیهی محاسبه و ای بهمرحله
د، تر باششود. بنابراین، هرچه عمق فضا کماستخراج می

ضایی پارچگی فجداسازی فضایی کمتر است و متعاقباً یک
گر ارزش ادغام بیشتر و بیشتر است؛ که نمایان

 این مفهوم از دیدگاه پذیری بیشتر فضاست.دسترس
اجتماعی مورد لحاظ است. به این معنا که هرچه عمق 

بودن فضا و فاصلۀ آن از فضای بیشتر باشد، خصوصی
ها عمومی بیشتر است. عمق فضای یک سازه از سایر سازه

توان مستقیماً با شمارش تعداد فاصله بین دو فضا را می
 . [38]گیری کرداندازه

 

بی )3-3 بۀ نسببب ت مر  .Relative Step/ 

Relative Asymmetry) 
های پیکربندی فضایی بر اساس عمق یکی از ویژگی

نسبی، مرتبۀ نسبی است با کمک عمق نسبی محاسبه 
دهد. هرچه عدد را نشان می 1تا  0شود و عددی بین می

 پیوندی بیشتریتر باشد، فضا از همبه صفر نزدیک
 ر باشد، جداییتبرخوردار است و هرچه عدد به یک نزدیک

 . [39]فضا از سیستم بیشتر است

 

 (Integrationپیوندی ). هم3-4
وستگی معنای میزان پیاین مفهوم در پیکربندی فضایی به

به سایر فضاهای موجود در یا جداافتادگی آن فضا نسبت
پیوندی یک مفهوم ارتباطی . هم[30]آن پیکربندی است

مفهوم عمق و اتصال رو، با دو ای. از ایناست نه فاصله
ارتباط بیشتری دارد. اگر مقدار این عدد کم باشد، خط 

شود، اگر مقدار آن زیاد باشد پارچه در نظر گرفته مییک
ترین خطوط با سطوح باالی شود. یکپارچهخط جدا می
. هرچه عمق یک فضا از [40]بستگی دارندحرکت هم

 آنپیوندی تر باشد، هممجموعه به عنوان یک کل کم
عکس. فضایی که در عمق نسبی بیشتر خواهد بود و به

وند پیکم قرار دارد و با فضاهای زیادی در ارتباط است، هم
 (. 2)شکل  [41]شود خوانده می

 

 
 : روابط پیکربندی واحدهای معماری تحلیل چیدمان فضا2شکل 

[7] 
Fig. 2: Spatial Configurations in Space Syntax; 

Asymmetrical/Symmetriacal and 
distributed/Nondistributed 

 

 اتصالی و فعالیتی -. فضاهای ارتباطی3-5

فضای ارتباطی، فضایی است که حرکت در آن به شیوۀ 
ر توان دخطی است. این ویژگی فضایی را در معماری می

ها شناسایی فضاهایی از جمله پله، هال، راهرو و مانند آن
ن ایجاد فضاهای معماری با گونه فضاها امکاکرد. این

ازد. سانواع، تعداد و سلسله مراتب گوناگون را فراهم می
فضاهای اتصال نیز جریان حرکتی میان فضاها را ممکن 

بین فضای ارتباطی و فضای سازند؛ این نوع فضا، می
. هرچه تعداد اتصال هر فضا به [29]گیردسکون قرار می

تر و هرچه عمومیفضاهای مجاور بیشتر باشد، آن فضا 
. در [30]تر استاین مقدار کمتر باشد، آن فضا خصوص

بیشتر مواقع، فضای اتصال بستری برای ورود به یک 
فضای فعالیت است. فضای فعالیت در قیاس با دو فضای 
دیگر، ایستایی بیشتری دارد و حرکت در آن کمتر از فضای 

 ارتباطی و بیشتر از فضای اتصال است.
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 (Control) . کنترل3-6

ای از نقاطی دیگر را متغیری است که درجۀ اختیار نقطه
کند. مقادیر ها متصل شده است، مشخص میکه به آن

طور را که به 1دادن به هر گره، مقدار کل کنترل با اجازه
ابد. یشود، میهای متصل خود توزیع میمساوی بین گره

اب خای مشخص از انتنسبت یک نقطههرچه یک نقطه به
کمتری برخوردار باشد، میزان کنترل بر آن نیز به همان 

 .[27]تر استنسبت کم
 

 ( یا حرکت طبیعیchoice. انتخاب )3-7

ی یک امنظور از شاخص انتخاب رابطۀ بین ساختار شبکه
کل است با تراکم حرکت در هر خط محوری که وجود 

توان جریان حرکت دارد. با استفاده از شاخص حرکت می
ها فضاها را براساس خود ساختار کل و نه براساس گرهدر 

ه گیری کرد. بنابراین، فضاهایی کیا مقاصد فضایی اندازه
رها ترین مسیمقدار باالیی از این شاخص را دارند، در کوتاه

 . [27]انداز همۀ مبدأها و مقصدها قرار گرفته

 . محدودۀ مورد مطالعه4

استان  کیلومتری زابل در 5۶شهر سوخته در 
ع زاهدان واق-بلوچستان و در حاشیۀ جادۀ زابلوسیستان

 3200(. سکونت اولیه در این شهر به 3شده است )شکل 
 هایگردد و دارای چهار دوره بین سالقبل از میالد برمی

. شهر سوخته بین [35]قبل از میالد است 1800تا  3200
ی شناسان ایتالیایتوسط باستان 1357تا  134۶های سال

رار مورد بررسی و کاوش ق« مارتیسو توزی»به سرپرستی 
شناسی گروه باستان 1388تا  137۶. از سال [42]گرفت

لف های مختایرانی به سرپرستی سیدسجادی در قسمت
 هایطور متناوب کاوش. متعاقباً به[43]اندآن کاوش کرده

با  های ایرانیشناختی شهر سوخته توسط تیمباستان
المللی تاکنون تداوم داشته است. های بینهمکاری تیم

های عصر مفرغ ترین محوطهشهرسوخته یکی از بزرگ
در فالت ایران است که افزون بر هزارسال توالی استقراری 

 . [44]دارد

 

 
 : موقعیت شهرسوخته3شکل 

Fig. 3: Location Shahr-e- Sokhte 
 

-Iسکونتی )-ها حاکی از چهار دورۀ فرهنگینتایج کاوش

IVرۀ شود. دو( در این شهر است که به ده فاز تقسیم می
(II به )گردد. تاریخ دوره قبل از میالد برمی 2800-2500
(III معادل )قبل از میالد استتتت و تاریخ  2400-2100

ل از میالد پیشتتتنهاد قب 1800تا  2000( بین IVدورۀ )
ست. بر مبنای یافته ستانشده ا شهر های با سان،  شنا

هکتار وستتتعت دارد و بقایای آن نشتتتان  150ستتتوخته 

قۀ می که این شتتتهر دارای پنج بخش یعنی منط هد  د
مسکونی مرکزی، منطقۀ موسوم  مسکونی شرقی، بخش

به صتتتنعتی، منطقه بناهای یادمانی یا بخش مستتتکونی 
و  های متوالین است که به صورت تپهشمالی و گورستا

. برخالف آنچه تصتتور [44]اندهم واقع شتتدهچستتبیده به
سوخته در پایان دورۀ می شهر ستای  IVشد،  به یک رو

ستتمت نابودی و ویرانی کوچک تبدیل شتتده استتت و به
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کاوشپیش می به  جه  با تو جامرود،  شتتتده در های ان
مانی، صتتتنعتی، مستتتکونی مرکزی و بخش یاد های 

های مختلف شتتهر خالف های مستتتقر در بخشکارگاه
 . [45]شوداین نظر ثابت می

 

 
 [33]20، ج: ساختمان شمارۀ 1در شهرسوخته. ب: ساختمان شمارۀ  20و  1های شماره : موقعیت ساختمان4شکل 

Fig. 4: Location of Buildings no. 1 and 20. B: Building no. 1. C: Building No. 20. 
 

شهر سوخته  20و  1در این پژوهش، دو ساختمان شمارۀ 
 1(. ساختمان شمارۀ 4اند )شکل مورد بررسی قرار گرفته

های مسکونی و در بخش در بخش بناهای یادمانی محله
ستان از  که کاوش یکیشناختی، جاییشمالی جایگاه با

سابزرگ ست. ها انجام میختمانترین  شده ا شود، واقع 
، ما با شش سطح ساختاری مختلف 1در ساختمان شمارۀ 

سطح مواجهیم، پنج مورد از آن ( متعلق به دوره A-Eها )
هستند و فقط آخرین سطح، یعنی سطح  III2و  IIهای 

F فازهای را می به   مرتبط کرد  IIIاز دوره  3-2توان 

شکل [33] شمار5) ساختمان   15تر و دارای بزرگ 1ۀ (. 
ساختمان تاکنون پیدا  صلی این  ست. راه ورودی ا ضا ف
نشده است اما طبق نظر کاوشگران ورودی آن از سمت 

شمارۀ  ساختمان  ست. در  ساختمان بوده ا سه  1جنوبی 
ند ) تاق در محور مرکزی قرار دار ( و در دو 1-5-12ا

طرف آن فضاهای مخصوص انباری واقع شده است. این 
دهندۀ رشتتد طبقات اجتماعی و ظهور تمان نشتتانستتاخ

ست که توانایی کنترل  سوخته ا شهر  شرافی در  طبقات ا
فضا  12با  20اند. ساختمان شمارۀ مدیریت منابع را داشته

شمال سجمی از آجرهای گِلی در  غرب دارای معماری من
شمارۀ  ست. این  1ساختمان  صنعتی ا شرق بخش  و در 

مان از اجزای مختلف  تاقستتتاخت ند ا مان ماری  های مع
های انبار و های جانبی، فضتتتاهای باز، اتاقمرکزی، اتاق

شتراه سی به پ ستر شپله احتماالً برای د شکیل  ده بام ت
های این بنا حداقل دارای ( تمامی اتاق۶استتت )شتتکل 

 4یا  3، 2ها دارای یک ورودی مجزا و برخی از آن
ساختمان به اتا صلی  ستند. ورودی ا ق مرکزی ورودی ه

شود و در ضلع جنوبی قرار دارد که ( باز می5)اتاق شماره 
شتتتود. دارنده محافظت میاز وزش باد بین دو دیوار نگه

صورت کامالً هدفمند تخلیه شده و پس این ساختمان به
ست. کلیۀ وسایل  ستفاده قرار نگرفته ا از آن، دیگر مورد ا

صلی پس  از تخلیۀ و لوازم از آن خارج گردیده و ورودی ا
 . [45]کامل مسدود شده است
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 [45] 1: پالن و عکس ساختمان شمارۀ 5شکل

Fig. 5: Plan and Image of Building No. 1 
 

 
 [45] 20: پالن و تصویر ساختان شمارۀ ۶شکل

Fig. 6: Plan and Image of Building No. 20 
 

 ها. یافته5

 . بررسی ساختار چیدمان فضا5-1

تری در های پیکربندی فضا نقش پررنگ و پراهمیتویژگی
دهی به فعالیت های فیزیکی فضا در شکلمقابل ویژگی

. هر سکونتگاه انسانی از فضاهای [46]دهندانسانی ارائه می
( بر این 1984عمومی تشکیل شده است. هیلیر )خصوصی و 

ها فضاهای عمومی نتیجۀ چیدمان ساختمان»باور است که: 
این فضاها برای «. و احتماالً سایر مناطق محدود ... هستند

عموم قابل دسترسی و معموالً برای همه باز هستند. مکان
عنوان نقطۀ مقابل فضاهای توان بههای خصوصی را می

عنوان مکانی محصورشده توسط دیوارها و نردههعمومی و ب
های دسترسی خاص تعریف کرد. با توجه به ها با محدودیت

موارد فوق، هدف اولیۀ پژوهش تحلیل چیدمان فضا، 

شدۀ فضاهای عمومی و خصوصی است مجموعۀ پیکربندی
های شهری به خود که معموالً شکل ساختمان یا طرح

دمان فضا تجزیه و تحلیل . نکتۀ اصلی چی[37]گیرد می
ها با پیکربندیِ فضایی فضاهای عمومی و نحوۀ ارتباط آن
های فضای خصوصی است. نحوۀ ارتباط این موارد بر فعالیت

گذارد. برای تجزیه و تحلیل اقتصادی تأثیر می-اجتماعی
های ساختمانی تحلیل فضای محدب یا ها یا بلوکساختمان

د شناسان گراف مورباستان گراف بسیار کارآمد است. برای
ادۀ هایی با زمینۀ استفتوجه و استقبال است، زیرا در پژوهش

اجتماعی از فضاهای سکونتگاهی کوچک و خانگی مفید 
. برای این منظور، ابتدا نمودار توجیهی و جدول [47]است

گراف افزار ایها در نرم( هریک از ساختمان2و  1)جدول 
 ارتباط و-پیوندی، اتصال، همترسیم شد و چهار عامل عمق

 (.7شرح زیر آمده است )شکل کنترل محاسبه گردید که به
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 20و  1های شماره : نمودارهای توجیهی. ساختمان7شکل 

Fig. 7: Justified Graph. Buildings No. 1 and 20 
 

 . عمق5-2

ا بودن یک فضدهندۀ خصوصی و عمومیعمق یک فضا نشان
و سلسه مراتب و عملکرد اجتماعی است . افزایش عمق در 

معنای جدایی حریم عمومی از خصوصی است یک فضا به
. با بررسی نمودارهای مربوط به عمق نسبی در [48]

، باالترین عمق نسبی در 20و  1های شماره ساختمان
با عدد  53و  9بوط به فضاهای شمارۀ مر 1ساختمان شمارۀ 

است. هرچه  3.7با عدد  18و پس از آن فضای شمارۀ  4.28
میزان عدد عمق بیشتر باشد، آن فضا از درجۀ خصوصی 

شناسی بودن در باستانبیشتری برخودار است. میزان خصوصی
هایی مانند انبارها، اتاق هدایا بر معنای محرمیت به مکانعالوه

با  5ین چنین نیز اشاره دارد. در مقابل، فضای شمارۀ یا موارد ا
به نمایش  1ترین میزان عمق را در ساختمان شمارۀ کم 2عدد 
پیوندی همزمان با عمق نسبی، فضای گذارد و با بررسی هممی

( را نسبت به دیگر فضاها ۶.5پیوندی)باالترین عدد هم 5شمارۀ 

در  5ن فضای شمارۀ بودبودن و رابطدارد و تأییدی بر عمومی
 53و  9مقابل دیگر فضاهاست. همچنین فضاهای شمارۀ 

دهندۀ درجۀ پیوندی را دارند و نشانهم کمترین میزان
باالترین عمق  20شمارۀ خصوصی فضا هستند. در ساختمان

و پس از آن فضای  13مربوط به فضای شمارۀ  3.9با عدد 
رین میزان عمق است. در مقابل نیز کمت 3.8با عدد  9شمارۀ 

 5مربوط به فضای شمارۀ  2نسبی در این ساختمان با عدد 
ن پذیری بیشتر ایتربودن و دسترساست و نشان از عمومی

 پیوندی و عمق نسبی درفضاست. مجدداً با بررسی میزان هم
با عدد  5شود فضای شمارۀ می مشاهده 20ساختمان شمارۀ 

تر با دهندۀ ارتباط بیششانپیوندی را داراست و نباالترین هم 5
با نمایش عدد  2دیگر فضاهاست و پس از آن فضای شمارۀ 

پیوندی قرار داد و در مقابل فضای شمارۀ در باالترین هم 4.5
دهد و گویای پیوندی را نشان میترین همکم 1.7با عدد  13

 (.8یک فضای خصوصی است )شکل 
 

 
 1شمارۀ  ، سمت چپ ساختمان20دار عمق نسبی، سمت راست خانۀ شماره : نمو8شکل 

Fig. 8: Spatial Depth Graph: Building No. 20, Left: Building No. 1 



 ...یاجتماع دمانیو چ ییفضا یبندکریپ یبازشناس 

    1401 بهار و تابستان ،اول، شماره هشتمسال     │    124
 
 
 

 پیوندی و مرتبۀ نسبی. هم5-3

پیوندی بیشتری است که عمق کمتری فضایی دارای هم
پیوندی باال، به معنی داشتن رابطۀ داشته باشد. درجۀ هم

شان ست که ن ضاهای دیگر ا شتر با ف ضایبی  دهندۀ ف
عمومی استتت. مرتبۀ نستتبی با عمق نستتبی محاستتبه 

پیوندی و مرتبۀ شود. شایان ذکر است دو شاخص هممی
ا یکدیگر بوده و البته در نستتتبی دارای رابطۀ معکوس ب

یا افتراق هر فضتتتا از  هت تعیین میزان پیوستتتتگی  ج
گیرند. در ساختمان شمارۀ مجموعه مورد بررسی قرار می

دارای بیشتترین  ۶.5پیوندی با عدد هم 5واحد شتمارۀ  1
در شتاخص مرتبۀ نستبی دارای  1.5پیوندی و با عدد هم

ست. واحدهای  سبی ا به سبتن 9و  53کمترین مرتبۀ ن
ها از هم ندی کمستتتایر فضتتتا عدد پیو با   5.05تری 

برخوردارند و در مقابل، دارای مرتبۀ نسبی باال به ضریب 
شمارۀ  0.5شاخص  ساختمان  ستند. در  با  5، واحد 20ه

پیوندی و در مقابل، در مرتبۀ نسبی با باالترین هم 5عدد 
ترین شتتتاخص مرتبه نستتتبی در جدول را کم 0.2عدد 

ست، ه شاهده میماندارا سیار طور که م شود در عمق ب
ضای  ست. ف ضاها قرار گرفته ا سایر ف سبت به  کمتری ن

پیوندی و ترین همدارای پایین 1.7نیز با عدد  13شتتماره 
ضتتاها به دیگر فباالترین مرتبۀ نستتبی نستتبت 0.58عدد 

 (.10و  9قرار دارد )شکل 
 

 
 1شمارۀ  ، سمت چپ ساختمان20مرتبۀ نسبی، سمت راست خانۀ شماره : نمودار 9شکل 

Fig. 9: Relative Asymmetry Graph: Building No. 20, Left: Building No. 1  
 

 

  
 1ارۀ شم ، چپ ساختمان20پیوندی، راست: ساختمان شماره : نمودار هم10شکل 

Fig. 10: Integration Graph, Right: Building No. 20, 
Left: Building No. 1  
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گرافافزار ایدر نرم 1های ساختمان شماره : جدول شاخص1جدول   

Table of Building Indicators No. 1 in A-Graph Software Table 1: 
 عمق کل

    Total Depth 

 عمق نسبی

    Spatial Depth 

 مرتبۀ نسبی
Relative Asymmetry 

پیوندیهم  
Integration 

 فضا
 Space 

50 3.571429 0.395604 2.527778 0 

36 2.571429 0.241758 4.136364 12 

28 2 0.153846 6.5 5 

42 3 0.307692 3.25 1 

36 2.571429 0.241758 4.136364 4 

34 2.428571 0.21978 4.55 6 

50 3.571429 0.395604 2.527778 2 

48 3.428571 0.373626 2.676471 11 

46 3.285714 0.351648 2.84375 10 

60 4.285714 0.505495 1.978261 9 

34 2.428571 0.21978 4.55 19 

46 3.285714 0.351648 2.84375 55 

60 4.285714 0.505495 1.978261 53 

44 3.142857 0.32967 3.033333 41 

46 3.285714 0.351648 2.84375 13 

52 3.714286 0.417582 2.394737 18 

 میانگین حداقل 1.978261 0.153846 2 28

 میانگین متوسط 3.298162 0.335165 3.178571 44.5

 میانگین حداکثر 6.5 0.505495 4.285714 60

گرافافزار ایدر نرم 20های ساختمان شماره . جدول شاخص2جدول   

Table of Building Indicators No. 20 in A-Graph Software Table 2: 

 Spatialعمق نسبی Total Depthعمق کلی

Depth 

 Relativeمرتبه نسبی

Asymmetry 
 Space   فضا Integrationپیوندیهم

42 3.818182 0.563636 1.774194 0 

31 2.818182 0.363636 2.75 11 

22 2 0.2 5 5 

31 2.818182 0.363636 2.75 4 

29 2.636364 0.327273 3.055556 A 

38 3.454545 0.490909 2.037037 C 

40 3.636364 0.527273 1.896552 B 

23 2.090909 0.218182 4.583333 2 

32 2.909091 0.381818 2.619048 1 

32 2.909091 0.381818 2.619048 3 

31 2.818182 0.363636 2.75 8 

42 3.818182 0.563636 1.774194 9 

43 3.909091 0.581818 1.71875 13 

 میانگین حداقل 1.71875 0.2 2 22

 میانگین متوسط 2.717516 0.40979 3.048951 33.53846

 میانگین حداکثر 5 0.581818 3.909091 43
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  20و  1های : متغیر گراف در ساختمان11شکل 

Fig. 11: Graph Variable in Buildings 1 and 20 
 

 ها. آنالیزگراف6

 ها انجامهای باز، تحلیل شاخصنقشهسازی پس از آماده
های گرم مانند قرمز، ها، رنگشود. در تحلیل شاخصمی

رد های سها و رنگنارنجی، زرد نشانگر باالترین شاخص
هاست. ترین شاخصدر طیف آبی تا آبی تیره نمایانگر کم

های مورد استفادۀ مقالۀ حاضر از در بررسی شاخص
ت، زیرا در مقیاس محلی مقیاس محلی استفاده شده اس

ری کنند و جزئیات بیشتها اهمیت بیشتری پیدا میمکان
گذارند و از طرفی مقیاس جهانی )شعاع را به نمایش می

باال( با مسیرهای اولیه و از طریق یک سیستم شهری در 
ارتباط است. مقیاس محلی و مقیاس جهانی هر دو باهم 

مورد تجزیه و زمانی کاربرد دارند که پروژۀ شهری را 
تحلیل قرار دهیم یا ارتباط مسیرهای حرکت داخل شهر 

ها را بررسی نماییم و هرچه این و یا ارتباط آن با ساختمان
تر و محدودتر شود، مقیاس محلی جایگاه پروژه کوچک

های گاهشناسی با جاییابد. از آنجاکه در باستانبیشتری می
ه وییم، توصیقطعه روبرکوچک و همچنین اطالعات قطعه

که موضوع مطالعه محدودتر بود، از شود در صورتیمی
مقیاس محلی استفاده شود. انتخاب مقیاس محلی یا 

 مانندشود. در این قسمت بهافزار اعمال میجهانی در نرم
مبحث پیشین، نیازی به ارائۀ اعداد برای هر فضا نیست، 

ی راحتبهتوان ها میها و مشاهدۀ رنگزیرا با بررسی گراف
پی برد که کدام نقاط دارای باالترین شاخص یا کمترین 

 (.11شاخص هستند )شکل 

 ها. بحث و تحلیل یافته7

دهه از استفادۀ رویکرد چیدمان فضا در کمی بیش از سه
گذرد؛ اما خأل این رویکرد در شناسی میباستان
اًل شناسی ایران کامخصوص باستانشناسی بهباستان

شده در این های انجاممحسوس است. بیشتر پژوهش
زمینه و در ایران، توسط متخصصان حوزۀ معماری و از آن 

شناختی استفاده شده است. پژوهش شمثابه یک ابزار روبه
منظور بررسی تفاوت الگوی پیکربندی فضایی در حاضر به
شهر سوخته و ارتباط بین  20و  1های شمارۀ ساختمان

پیکربندی فضایی و چیدمان اجتماعی این دو ساختمان 
طور انجام پذیرفته است. بناهای مسکونی شهر سوخته به

د و کنند پیروی میکلی از یک نقشۀ خاص و استاندار
بر عالوه 20و  1ها در جزئیات بنا است. اما دو بنای تفاوت

ت های متفاوتبعیت از نقشۀ کلی و عمومی دارای شاخص
 شدن فضاهایبارز دیگری هستند. در این پژوهش آشکار

پیوندی عمومی، خصوصی، فضاهای دارای ارتباط و هم
ضاها کدام از فباال و در نهایت آشکارشدن نسبی کاربرد هر

وجود این، تعدادی از مطالعات شاخص بحث شده است. با 
(، ویلگونی 2005(، تالر )1989ازجمله بنینگ و بیرد )

های ( که روی برخی یافته2007گیت )( و وست2011)
شناختی معماری به انجام رسیده، مورد ارزیابی قرار باستان

ی اگرفته است. بنینگ و بیرد، ضمن بررسی رویکرده
متناوبی که پیشتر در خوانش معماری دورۀ نوسنگی 

ها در شد، به نقایص آنویژه مدیترانۀ شرقی استفاده میبه
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اند های سودمند پرداخته و تالش کردهارائۀ تحلیل
نخستین فضاهای خانگی و استقراری را که در واقع 
ساختارهای بسیار ساده با ارتباط اندکی بودند، به لحاظ 

ها، و بر اساس رویکرد نحو فضا ردش بین اتاقالگوهای گ
و با کاربرد تکنیک گراف، مورد بررسی و تحلیل قرار دهند. 

فضاهای  بر اینکه قابلیت نحو فضا را در تحلیلها عالوهآن
های زمانی و مکانی به آزمایش با ابعاد گوناگون از بازه

ا ب پذیریاند، از توانایی این رویکرد در انطباقگذاشته
ها و ها، محلهتحلیل هرگونه فضا و ساختار نه تنها بخش

های مسکونی بلکه قابلیت آن در تحلیل فضاهای مجتمع
اتاقه پرده برداشته و حتی یک، دو، یا سه بسیار ساده

ها و سنجی با سایر یافتهسودمندی آن را با تأکید بر هم
های معماری منظور تحلیلشناختی بههای باستانداده

. تالر، برای [13]اندشناختی به بحث گداشتهباستان
تشخیص وضعیت کاخ پیلوس یونان در دو مقطع زمانی 
متوالی و همچنین تغییرات در معماری کاخ که در یک 
دورۀ طوالنی اتفاق افتاده بود، از این تکنیک برای 

شناسی و در محدودۀ تر در روشدیدگاهی گسترده
. ویلگونی، در پمپئی [49] مطالعات موردی استفاده کرد

برای ساختار فضایی شهر پیش از فوران آتشفشان در سال 
میالدی و چگونگی استفاده از فضای عمومی برای  72

حرکت، فعالیت و تعامل بین مردم از تکنیک نحو فضا 
گیت، نیز در جهت درک جامعۀ . وست[50]استفاده کرد 

اسی و شنای از مواد باستانکرت به بررسی مجموعه
های کرتی از قرن پنجم تا قرن اول پیش از بقایای خانه
پردازد. او با مطالعۀ دو محوطه کرتی که به میالد می

های ها با خانهبهترین شکل حفظ شده بودند و تفاوت آن
ین توان ادهد که میمعاصر در سایر نقاط یونان نشان می

 نتفاوت را محصول الگوهای مختلف روابط اجتماعی درو
. در این چند [51]خانوار و بین خانواده و جامعه تعبیر کرد

ی شناساخیر و سایر مطالعات مشابه در باستان پژوهش
گراف معمول است. اما در مقالۀ افزار ایاستفاده از نرم

 مپ نیزافزار دپسگراف از نرمافزار ایبر نرمحاضر عالوه
 ت.ده اسبرای اطمینان از نتایج حاصل شده، استفاده ش

ر از تآنچه در این پژوهش مد نظر است، دیدگاهی گسترده
شناختی است. در روند پژوهش و پیوند دادن روش

شناسی و چیدمان فضا در برخی موارد با موانعی باستان
شناسان پیش از شروع شویم، که باستانرو میروبه

پژوهش باید این موضوع را مدنظر قرار داده و محدودیت 
که در شان را شناسایی نمایند. برای نمونه، هنگامیهایداده

شناسی برخی از فضاها در یک طرح ساختمانی یا باستان
گاهی از نظر شکل و دسترسی به وضوح قابل سکونت

نای شویم، اما این به معتعریف نباشند، با مشکل مواجه می
. برای مثال در [49]گرفتن موجودیت آن نیستنادیده

هایی که در ضلع غربی ساختمان تاقرو اپژوهش پیش
ای از این موارد هستند )شکل قرار دارند، نمونه 20شماره 

طور شود که چنین فضاهایی را به(. پیشنهاد می7
اما این  [52]سیستماتیک از تجزیه و تحلیل حذف کنیم
کرد کند. رویموضوع سیستم پیکربندی را نامتعادل می

ندن فضاهای جایگزین جایگزین در این مورد شامل گنجا
ای برای حفظ تعادل اصلی پیکربندی است که وسیله

 به این ترتیب، در این [49].عنوان یک کل استبه
پژوهش فضایی جایگزین به توصیۀ کاوشگر اصلی و 

های این دوره در شهر براساس الگوی اصلی ساختمان
 سوخته لحاظ شده است. 

خته با در بخش مسکونی شهر سو 1ساختمان شمارۀ 
مترمربع وسعت قرار دارد. این بنا دارای 1۶00وسعت 

بیست اتاق انبار در اوج مرحلۀ ساختمانی خود بوده است. 
های انبار در دو طرف ساختمان در این ساختمان، اتاق

و  9های شماره مخصوصاً قسمت شرقی قرار دارند. اتاق
در بیشترین عمق و بیشترین مرتبۀ نسبی هستند،  53

ور که در جدول نمایان است، این دو اتاق کمترین طهمان
راق دهندۀ افتپیوندی را با دیگر فضاها دارند که نشانهم

 53هاست. از اتاق شمارۀ بودن آناز مجموعه و خصوصی
های استخوانی کوچک، غربی حلقهدر ضلع شمال

 دستههای سفالی بشکل، شمارندههای سفالی مثلثیقالب
در ضلع شرقی ساختمان نیز  9اق شمارۀ آمده است. از ات

های ضلع شرقی های سفالی یافت شد. اتاققالب
ساختمان که کاربرد فضاهای ذخیره سازی را دارند، دارای 

 شده هستند. براساس نمودار گراف وبیشترین اشیا کشف
 توان بیان کرد کهمپ میشده در دپسهای ترسیمنقشه

، مربوط به قسمت 1 باالترین عمق در ساختمان شماره
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شرقی ساختمان و پس از آن در قسمت غربی فضاهای 
اشیای مربوط به  10و  ۶های است. از اتاق 55و  53

آمده دستدست آمده است. اشیای بهمدیریت اقتصادی به
شامل ابزارهای کنترل و مدیریت،  1از ساختمان شمارۀ 

های سنگی و گلی، ابزارهای فلزی، سبدهای مهره
، های انسانی و حیوانیهای چوبی، پیکرک، قالبحصیری
شکل گلی، اشیای روزمره مانند مرغیهای تخمفالخن

با آنکه در قسمت  ۶ظروف سفالین است. اتاق شمارۀ 
شرقی ساختمان و فضای انبارهاست اما چون رابط چندین 

( بعد از اتاق 4.55پیوندی باالیی)اتاق است، از درجۀ هم
و دارای عمق کمی است. همچنین از  قرار دارد 5شمارۀ 

در ضلع غربی برابر است.  19نظر رتبه با فضای شماره 
ست مپ نیز قابل قبول ااین موضوع با توجه به نقشۀ دپس

ورکه طپذیری را داراست. همانو بیشترین شاخص اتصال
یل پذیری باالیی دارد، از پتانساشاره شد، فضایی که اتصال

در  5وردار است. فضای شمارۀ حرکت باالتری نیز برخ
یر پذمرکز ساختمان دسترسی به سایر فضاها را امکان

ساخته و از درجۀ کنترل باالیی برخوردار است. اتاق مذکور 
( است. فضای ۶.5پیوندی باال)در عمق کم اما دارای هم

با توجه به اینکه فقط  5در شمال اتاق شماره  1شماره 
قرار گرفته است، یک ورودی و در مرکز ساختمان 

بایست برای انجام امور روزمره مورد استفاده باشد. در می
صورت ها بهاین ساختمان راه ورودی و ارتباط بین اتاق

ها و مستقیم نیست و ورود به هر اتاق نیازمند عبور از اتاق
بیشترین  1. در ساختمان شمارۀ [53]راهروهای دیگر است
-19-5-۶حور فضاهای پیوندی در محرکت، ارتباط و هم

است. محور مذکور ارتباط بین اتاق مرکزی شمارۀ  4و  41
 و فضاهای انبار در دو طرف است.  5

در قسمت جنوب و فضای  20ورودی ساختمان شماره 
، قرار [36]شودعنوان هَشتی از آن یاد میکه به 11شمارۀ 

فضایی برای اتصال  5دارد. در این ساختمان اتاق شمارۀ 
دی پیونسی به دیگر فضاهاست. این فضا از همو دستر

ها و در کمترین عمق قرار دارد، دیگر اتاقبه باالیی نسبت
به عبارتی مرکز توزیع به دیگر فضاهاست. در فضاهای 

شکل بزرگ و غیرمعمول یک اجاق مستطیل 5و  4شمارۀ 
وجود دارد. این اجاق کاربرد طباخی نداشته و احتماال برای 

ت شده اسفضا یا مراسم آیینی استفاده میکردن گرم
در ضلع شرقی ساختمان کماکان  2( اتاق شمارۀ 12)شکل 

 5را داراست. پس از فضای  5وضعیتی مانند اتاق شمارۀ 
ت. پیوندی اساین اتاق دارای کمترین عمق و باالترین هم

یک اتصال مهم برای قسمت شرقی  2اتاق شمارۀ 
مپ فضاهای شمارۀ پسساختمان است. براساس نقشۀ د

ترین عمق پیوندی و کمدارای باالترین طول هم 2و  5
پذیری و انتخاب در بوده و از طرف دیگر شاخص اتصال

در  ۶و  13ها به رنگ قرمز است. فضاهای شماره آن
در قسمت  Aها فضای شمارۀ قسمت شرقی و پس از آن

 قپیوندی کمی هستند. از اتاغربی دارای عمق باال و هم
صورت در زیر آوارهای سقف قطعات سفال به ۶شمارۀ 

شاهد نظم  20پراکنده یافت شد. در ساختمان شمارۀ 
فضاهای معماری براساس عملکرد و ساختار ساختمانی 

مشهود است که این موضوع  1نیستیم که در بنای شمارۀ 
اتی سمت یک بنای آیینی یا تشریفتواند کاربرد آن را بهمی

طرف دیگر، سبک ساختاری جدید، سوق دهد. از 
دیوارهای رنگی و همچنین تخلیۀ کامل ساختمان و 

 پُرکردن آن با شن گواه بر این موضوع باشد.

 

 
 [33] 20:  ساختمان شمارۀ 12شکل 

Fig. 12: Building No. 20 
 

 . نتایج8

ی بردن به روابط اجتماعنحوفضا علمی است در راستای پی
در یک فضا. در واقع، فرض اصلی بر این است که روابط 
اجتماعی در قالب پیکربندی فضایی خود را نمایان و آشکار 

رو، در این مقاله به تحلیل ساختار فضایی کنند. از اینمی
( IV )دورۀ 20( و IIIو  IIهای )دوره1دو ساختمان شمارۀ 

های مذکور شده است. ساختمان در شهر سوخته پرداخته
های ظاهری زیاد، دارای با وجود داشتن شباهت
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هایی در الگوی پنهان هستند. الگوی پنهان مربوط تفاوت
منظور به قوانین انتزاعی نهفته در یک فرم فضایی است. به

یابی به این هدف، از تکنیک نحوفضا و همچنین دست
پ مگراف و دپسافزارهای ایها به وسیلۀ نرمهتحلیل داد

شرح به آمدهدستاستفاده شده است. براین اساس، نتایج به
 زیر است.

نوع ساختار هر دو بنا دارای محدودیت برای دسترسی به 
منظور به 1هاست. در ساختمان شمارۀ یکسری از اتاق

شده و حفظ حریم خصوصی افراد امنیت کاالهای ذخیره
در ساختمان، شاهد عمق فضایی بیشتر در هر دو  ساکن

 20به ساختمان شمارۀ سمت شرق و غرب بنا، نسبت
کند هستیم و این موضوع فضاهای بیشتری را درگیر می

دهندۀ یک سلسله مراتب اجتماعی تواند نشانکه می
خاص مانند خانۀ یک فرد مهم با رتبۀ اجتماعی خاص 

فضا  بودن آنبر مسکونیتواند تأکید چنین میباشد، هم
ای باشد. فضای مرکزی با یک ای هستهتوسط خانواده

( کنترل را در تمام فضا حفظ کرده است و 5واحد )اتاق 
پیوندی و ارتباط با واحدهای دیگر که در عمق حرکت، هم

شود، عنوان انبار یاد میها بهاند و از آنبیشتر قرار گرفته
شت دسترسی به فضاها در هر کند. باید توجه دابرقرار می

دو ساختمان توسط یک یا چند اتاق پیش فرض انجام 
زمان با اتاق هم 20شده است. اما در ساختمان شمارۀ می
که در مرکز بنا قرار دارد و در واقع محل توزیع به سایر  5

چنین فضایی هاست، در قسمت شرق مجدداً اینمکان
پس از فضای  2(. فضای شمارۀ 2تعبیه شده است )اتاق

کننده، اتصال و حرکت را برعهده وظیفۀ توزیع 5شمارۀ 
بودن آن را کاهش دارد و میزان عمق فضا و خصوصی

دهد و مانند یک تری به فضا میداده و جنبۀ عمومی
کانی با مثابه مفضای مسکونی برای خانوادۀ گسترده یا به

ن توان چنیطور کلی، میتر عمل کند. بهکاربری عمومی
 1گیری کرد، عمق فضایی در ساختمان شمارۀ نتیجه

بودن فضا را افزایش داده است و در این مکان خصوصی

بودن از اهمیت بیشتری برخوردار است و درجۀ خصوصی
میانگین شاخص اتصال حرکت و  2در ساختمان شمارۀ 

پیوندی در فضا بیشتر است که این موضوع بنا را از هم
بودن پیش برده سمت عمومیبودن بهدرجۀ خصوصی

شناختی مانند استفاده از است، همچنین شواهد باستان
کردن بنا های بزرگ و غیرمعمول در این فضا، خالیاجاق

تواند صورت عمدی و مسدودنمودن ورودی اصلی میبه
افزاری کمکی در جهت های نرمدر کنار تجزیه و تحلیل

 بردن اهداف اصلی مقاله باشد.پیش
شویم که استفاده از تکنیک تها مجدداً یادآور میدر ان

حلیل، تواند در تشناسی مینحوفضا و پیوند آن با باستان
یدمان شناختی پیکربندی فضایی و چدرک و تفسیر باستان

و  هاهای گوناگون استقراری از جمله خانهاجتماعی نمونه
ژه آنویمراکز استقراری پیش از تاریخی و آغاز تاریخی به

هایی که فاقد سلسله مراتب اجتماعی در ساختار درونی 
هستند و به عبارتی عمق زیادی ندارند راهنما باشد و 

حال گونه مباحث را مورد پژوهش قرار دهد. با ایناین
تًا ای نسبشود از چیدمان فضایی به شیوهتوصیه می

ی تازگکارانه استفاده شود و هر شاخصی که بهمحافظه
تواند ت، هرچند که جالب به نظر بیاید، میطراحی شده اس

فقط و با احتیاط مورد استفاده قرار گیرد و هر نظریۀ جدید 
ای شدن به موضوعی برچیدمان فضا باید پیش از تبدیل

شناسی با سابقۀ تجربی نظریۀ قدیمی مطابقت باستان
 داشته باشد. 

 

 نوشتپی

ضا نحوفدر سطح جهانی هیلیر و همکاران برای توصیف  .1
اند که ظاهراً بر نحوۀ چیدمان فرآیندهایی را پیشنهاد کرده

های مجاور هم کنترل ها برای ایجاد بنا و ساختماناتاق
ها را دارد. در سطح جهانی چنین قوانینی رشد شهرک

کند و در سطح محلی با استفاده از آن توصیف می
 .[55]سازی کنیمهای منفرد را شبیهتوانیم ساختمانمی
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