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  *محسن جاوري
  **رضا نوري

 ***علی صدرایی
    

  

 :چکیده
هـاي   برنامـه دلیـل عـدم پوشـش    ه کاشان وجود دارد که ب ۀهاي متعدد باستانی در منطق محوطه

ـ . انـد  مانده یا مورد غفلـت قـرار گرفتـه    همچنان ناشناخته باقی ،شناسی پژوهشی باستان  ۀمحوط
رو گشـته و مـدتی پـس     ههاست که خوشبختانه با اقبال روب آباد یکی از این دست محوطه فیض

کیلـومتري شـمال شـهر     10ایـن محوطـه کـه در    . مورد کاوش قرار گرفته است ،از شناسایی
ـ  ،آباد قرار گرفته نوش قطـوري از ماسـه پوشـیده     ۀدر دشتی مسطح واقع شده که امروزه با إلی

فراوانی قطعات سـفال پراکنـده    ،هاي باستانی در نگاه اول همانند بسیاري از محوطه. شده است
بقایـایی از معمـاري نیـز روي     ،کند و با اندکی دقت بیشـتر  ب میخود جله توجه را ب ،بر زمین

بخشـی از یـک    ،با انجام اولـین فصـل کـاوش   . خوبی قابل تشخیص استه ها ب برخی قسمت
هاي معماري شـامل   داده. شتایلخانی تعلق دا ۀبافت معماري از دل خاك بیرون آمد که به دور

با توجه بـه فقـدان   . دهد ها را تشکیل می اصلی آن ۀفضاهاي تودرتوست که چینه و خشت ساز
                                                             

 mohsen.javeri@gmail.com/ استادیار دانشگاه کاشان *
 nourishad.r@gmail.com /استادیار دانشگاه کاشان **

 یشناس عضو هیئت علمی پژوهشکده باستان ***

  

  
گزارش مقدماتی فصل اول کاوش 

  آباد  شناسی محوطه فیض باستان
  1391در بهار 
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تـوان ایـن قضـیه را ناشـی از      می ،ها از حیث آثار روي کف و فقر کلی این فضا ءهرگونه شی
 ۀوسـایل روزمـر    مذکور دانست که باعث شده تـا تمـامی   ۀاین محل در طی دور ۀترك آگاهان

اما بـه عنـوان    ،نشدهدلیلی براي این ترك عمدي هنوز مشخص . آوري گردد زندگی از آن جمع
  .توان در نظر گرفت را می  اقلیمی هاي ویژگیمحیطی و بدي  تغییرات زیست ،یک فرضیه

  .معماري، فضا، ایلخانی، ترك آگاهانه کاشان، :ها کلیدواژه
  

  

  مقدمه
کارشناسـی   ۀآباد با هـدف آشـنایی دانشـجویان دور    فیض ۀل کاوش محوطاولین فص

ی در شناسـ  باسـتان هاي میدانی در  کاوش و فعالیت  میي علها با روش ،یشناس باستان
 ،دانشگاه کاشان 1388با شرکت دانشجویان ورودي  ،آباد فیض ۀدر محوط، 1391بهار 

آقـاي علـی   و  دکتـر رضـا نـوري    ،ی مشترك آقایان دکتر محسن جـاوري به سرپرست
ـ  ،صدرایی  119/208/912اسـاس مجـوز   بر 24/2/1391 خیروز از تـار  30مـدت  ه ب
  . صورت پذیرفت شناسی باستان ۀکدپژوهش

شرقی  51°،10´،6´´شمالی و  24°،10´،37 در موقعیت آباد فیضتاریخی  ۀمحوط
آبـاد در اسـتان    کیلومتري شمال شهر نـوش  10یدگل و در شمال غربی شهر آران و ب

  ).1 ۀنقش( اصفهان قرار گرفته است

  
  آباد در استان اصفهان فیض ۀموقعیت محوط :1 ۀشمار ۀنقش
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  50000به  1 آباد روي نقشۀ موقعیت فیض: 2 نقشۀ شمارۀ

 
  آباد   فیض ۀکروکی موقعیت محوط :3 ۀشمار ۀنقش
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 هاي معماري بر سطح آن آباد و موقعیت داده فیض ۀاي از محوط تصویر ماهواره :1 تصویر

اکنون متروك شده  ،به صورت روستایی بین راهی بوده ،که در گذشتهاین محوطه 
اکنون همراه با شهر  آباد به صورت توابع این شهر درآمده، هم نوش ۀو با گسترش منطق

جزء شهرستان آران و بیـدگل در شـمال شهرسـتان     ،در تقسیمات کشوري ،دآبا نوش
  .کاشان قرار دارد

 3آباد است کـه در   یکی مسیر روستاي تقی ،آباد فیضمسیر مهم ارتباطی منتهی به 
 ۀکیلومتري مسیر جاد 6و دیگري راهی فرعی است که در   آباد فیضکیلومتري شمال 

آباد و تاریخی فخر ۀو به مجموع) 2ۀ نقش(از راه اصلی جاده شده  آباد فیضـ  آباد نوش
ع تاریخی  ).3 ۀنقش( شود میمنتهی  آباد کدیش آباد و شمس هاشم  ق

وه بر پراکندگی قابل توجه سفال بر سطح  42این محوطه  هکتار وسعت دارد و ع
هایی از آن و عدم  در بخش) 1 تصویر( ي معماريها آن و مشخص بودن برخی سازه

 توانـد بـه   مـی ی شناسـ  باستانانجام کاوش  ،ی در این محدودهشناس باستانهاي  کاوش
مک نموده ایلخانی ک ۀکاشان در طی دور ۀمشخص شدن وضعیت این بخش از منطق

وجـود  مـذکور   ۀباحث تاریخ معمـاري و شهرسـازي دور  م ۀو مسائلی را که در زمین
  . دنکمشخص  داشته،

  شرایط اقلیمی .1
 وهوا آب .1ـ1

به دلیـل همجـواري بـا     ،همانند مناطق اطرافش آباد فیض ۀمحوط ،ییوهوا آبر ظاز ن
. رم و خشـک اسـت  یی گوهوا آبداراي  ،البرزي ها دشت کویر و دوري از رشته کوه

  .استمتر  میلی 140 ،طور میانگینه آن ب ۀمیزان بارش سالیان
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  پوشش گیاهی .2ـ1
ي هـا  ي تاق و گز، بوتـه ها درختچهۀ آباد بیشتر دربردارند فیض ۀپوشش گیاهی محوط

سطح محوطه به صـورت پراکنـده دیـده      میخار و گیاه اسپند است که تقریباً در تما
  .شدند می

  پوشش جانوري .3ـ1
 مل انواع موریانه، سوسک، مارمولکشا ،شده در محوطه بیشترین نوع جانوران مشاهده

خزندگانی همچون مار و عقرب نیز زیسـت   ها که در کنار آناست موش صحرایی  و
  .کنند می

  نوع خاك .4ـ1
سطح محوطه ریگزارهاي شن و ماسه داراي بافت پودري  بیشترِ ،از لحاظ جنس خاك

  .شود میجا  هسادگی بر اثر وزش تندباد جابه پوشانده است که ب

  تاریخی مهم موجود در محوطه  ناهايآثار و ب .2
  امامزاده سلیمانیه .1ـ2

 و اولین مکان قابـل توجـه در انتهـاي مسـیر    )  3ۀ نقش(واقع در شمال غربی محوطه 
 آبـاد  فـیض  ـ آباد نوشو اولین مکان قابل توجه در انتهاي مسیر آباد  فیض ـ آباد نوش
ي متعـدد  هـا  این بنا داراي معماري کویري و شامل صحن، ایوان، رواق و اتاق. است
 .خر استأمت ۀدور

  قالع خشتی .2ـ2
 متروکه وجود دارد که به خوانین منطقه طی اواخر ۀالیه شرق محوطه دو قلع در منتهی

و با توجه به روند  اند هاکنون متروک ها هم این بنا .پهلوي تعلق دارد ۀقاجار و دور ۀدور
  .در حال ویرانی تدریجی هستند ،فرسایش

  قنات .3ـ2
چهار رشته قنات موازي یکدیگر که در قسمت شمال غربی محوطه و نزدیکی امامزاده 

بر روي آن قـرار   ها اتقابل ذکر آنکه جنس خاکی که قن ۀنکت( .اند هسلیمانیه واقع شد
یهاند هگرفت خورده و پوشانده شده با نمک است که  هاي ترك ، از نوع خاك نرم داراي 

. دهـد  مـی و ایـن منطقـه    آباد فیض ۀزمینی در گذشتي زیرها نشان از وجود منابع آب
  .هاي مزبور در حال حاضر خشک و فاقد کارکرد هستند قنات
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  هاي اطراف و محوطه آباد استقراري شهر نوش ۀپیشین .3
 ،ري به خراسان قدیم ـ راه ارتباطی اصفهان توجه به سه عامل اصلیِ آباد با نوش شهر
کـه   آبـاد  نـوش غرب  شرق و وهوایی و وجود دو رودخانه در مناسب آب نسبتاً اقلیم

شکل گرفته و تا زمان حاضر تداوم یافتـه   ،کرده میامکان زندگی کشاورزي را فراهم 
بـا نـام    ،ساسـانی  ۀاي متـون در دور  آباد با توجه به پاره نوش اصلی شهر ۀهست .است

کاشـان در   ۀ؛ قس جغرافیاي تاریخی منطق77تاریخ قم، ص( گرفتهشکل  »آباد نوشاَ«
 ،شدهو با توجه به شرایط ذکر )241؛ آثار تاریخی کاشان و نطنز، ص95تاریخ قم، ص

مناسب و راه   ماقلی خاطره ب. افتنداستقرارهاي این منطقه رو به سمت شمال گسترش ی
ق (. است ابریشم این منطقه مورد توجه حاکمان در ادوار متعدد بوده ،رو کاروان ع ا

اسـت کـه در ده    آبـاد  فـیض  ۀیکی از این استقرارها محوط )224 و 223النفیسه، ص
آثار برخی . و در امتداد همین مسیر کهن ارتباطی قرار دارد آباد فیضکیلومتري شمال 

چند  :ند ازا عبارت آباد فیضتاریخی  ۀدمت تاریخی در پیرامون شمال محوطدیگر با ق
 ۀآبـاد و قلعـ   تقـی  ۀخیرآبـاد، قلعـ   ۀکیش، قلع ۀفخرآباد، قلع ۀقلع متروکه شامل ۀقلع

منطقه با معماري قابل  ترین استقرارهاي یکی از وسیع ،در همین خصوص. آباد شمس
 ،ي سطحی از جملـه سـفال  ها است که براساس یافته آباد فیضتاریخی  ۀتوجه محوط

با توجه . رسد میي هشتم تا یازدهم هجري قمري ها حیات و آبادانی آن به سده ۀدور
هـا بـه    مانده از سایر نهشـت  يبه عدم قدمت زیاد محوطه، تفکیک آثار معماري برجا

ی شناسـ  باسـتان پذیر بوده و محل مناسبی براي انجام کـاوش آموزشـی    سادگی امکان
هـاي روان، پیشـروي    از طرف دیگر عوامل محیطی مانند طوفان، حرکت ماسه. است

ان، پایین آمدن سطح رودخانه و در نتیجه خشک شدن آن، زلزله، اتمام استفاده از ببیا
در طول زمان به گسترش کویر منجر  ، نهایتاًها راه ارتباطی ابریشم و خشک شدن قنات

یا از رونق افتادند و در تدریج متروك ه طول این مسیر بشد و در نتیجه استقرارهاي 
پس از ترك ساکنان در زیـر خـاك مـدفون شـدند و      آباد فیضمثل ها  آن نتیجه بیشتر

  .ده استشآباد متمرکز  نوشسکونت اصلی در شهر 

  کاوش در محوطه .4
با  A,B,C,Dهاي  متري با نام 5×5با تشکیل چهار کارگاه  ،کاوش در این فصل ۀبرنام
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رد و  ،محل انتخابی بر روي سطح خود. هدایت گردید )6 تا 4ي ها نقشه(شکل  Lفرم 
دست آمـدن بخشـی از یـک بافـت     ه داد که ب میبقایایی از دیوارها و فضاها را نشان 

لذا انجام کاوش در این قسمت از  ؛کرد میطور کامل توجیه ه معماري طی کاوش را ب
  )2 تصویر( .دشو تبیین می یات مربوطئجز در ادامه، .تپه ترتیب داده شد

  
  ها موقعیت کارگاه حفاري و ترانشه :2تصویر 
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پـس از اختصـاص    که است متر 5×5 جنوبی در ابعاد ـ داراي جهت شمالی A ۀترانش
ها  دانشجویی و تقسیم وظایف اعم از حفر، انتقال خاك، ثبت یافته ۀنفر به یک گروه شش

ن روزانه، مورد حفاري قرار گرفت خـاك سـطح ایـن ترانشـه     . و ثبت موقعیت روي پ
ی ش    سادگی برطرف و برداشته میه اي بود که ب نرم ماسه ۀشامل یک  شد و نیاز بـه تـ

ـ  سهولت ه که ب طوريه ب ،زیاد براي کلنگ زدن نداشت جـایی بـود و    هبا بیلچه قابـل جاب
ً کمرنگ مـی  شـایان ذکـر اسـت    . کـرد  استفاده از کلنگ براي انجام کاوش را گاهی عم

در طـول   ،جغرافیایی در این منطقـه اسـت    عمومی ۀهاي روان که یک پدید حضور ماسه
یعنـی درسـت    ؛این محوطه را طی یک روند تدریجی در خود مدفون کرده اسـت  ،زمان

اي که همچنـان در   محل توسط ساکنان آن با آغاز این پدیده مواجهیم؛ پدیده پس از ترك
 ،حفـاري و شـروع روز بعـد    طوري که با پایـان هـر روز کـارِ   ه ب ،حال عمل کردن است

یه ۀسطح محدود ـ    دشـ  اي محسوس از ماسه پوشانده مـی  کاوش با  میـزان   هکـه بسـته ب
 ایـن محوطـه داراي سـطحی نسـبتاً     ،در کـل . سرعت وزش باد ضخامت آن متفاوت بود

زدها و عـوارض موجـود روي سـطح آن     که برون طوريه ب ،هموار و کم عوارض است
هـاي   شـامل امـامزاده و سـاختمان    ،بناها و آثار موجود در منطقـه  ۀمصنوعی و دربردارند

  ). 6تا  4هاي  نقشه( استوابسته به آن در جنوب و غرب و کاروانسرا در شرق 

  
  دانشگاه کاشان 1391آباد، برداشت بهار  فیض ۀتوپوگرافی محوط ۀنقش :4 ۀشمار ۀنقش
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  توپوگرافی ۀروي نقشکاوش  ۀموقعیت محدود :5 ۀشمار ۀنقش

  
 آباد فیض ۀتوپوگرافی و عوارض محوط :6 ۀشمار ۀنقش

 
ردهایی از بقایاي معماري قابل تشخیص است  ،در برخورد اول روي سطح زمین

که به دیوارها و سایر فضاهاي معماري تعلق دارد و کار انتخاب محل براي کاوش را 
توان به بقایاي  میکه با برطرف کردن اندکی از خاك سطحی  طوريه ب کند، آسان می

ساده  هرچند کار کاوش. دکرفاري را با سادگی بیشتر اداره معماري دست یافت و ح
ي معماري و فضاهایی که در ها با توجه به برخورد به سازه ،در عمل ،رسید مینظر ه ب

زیرا در  ،فرسا بود بر و طاقت بسیار انرژي ها ماسه ۀتخلی ،مدفون شده بودند ها زیر ماسه
طی روند  ،ي که طی قرون فضاها را پر کرده بودندا حجم زیادي از شن و ماسه ،عمل

  .شدندکاوش بیرون برده 

 معماري .5
صه در چهار  ،یشناس باستانهاي  ي معماري حاصل از کاوشها ي از یافتها در اینجا خ



 
  

 

 

 

 

 

 

  گزارش مقدماتی فصل
  شناسی  اول کاوش باستان
  آباد محوطه فیض

  1391در بهار 

                                                                                                                                      41 

 

یا مستقل بود که  ها شامل فضاهایی تودرتو این داده. دشو میترانشه تحت حفاري ارائه 
به ترتیب از اتاق یک تا اتاق هفـت نامگـذاري    ،از بخش جنوبی کارگاه رو به شمال

 در بخـش غربـیِ  . خواهیم پرداخـت  کیهاي هر به معرفی ویژگی ،شدند که در ادامه
اس اسضربی اجرا شده که بر ۀزیباي خشتی وجود دارد که به شیو یک قوس A ۀترانش

آوار  با توجه به اینکه در این فضا. قوسی بلند و کشیده است ،ایلخانی ۀتناسبات دور
شامل آوار دیوار بود و نیز با توجه به  سقف شناسایی نشد و آوار برداشت شده فقط

، ایـن  شود مشاهده نمی اي از سقف بر روي فضاي مقابل آن این مسئله که هیچ نشانه
ً( طاق، ورودي از یک فضاي سرباز . به یک فضاي سربسته بوده است )کوچه احتما

  .د ورودي این واحد ساختمانی در نظر بگیریمطاق را بای ۀاین دهان ،در واقع
  

  

  
  
  

  
  آمده دست هطاق ب ۀطرح نماي دهان: 3تصویر 

  
که داراي قرار دارد شمالی آن  ۀدو طاقچه بر بدن ،1 ۀدر اتاق شمار ،در این ترانشه

لی زیرا در کنـار   ،و یک تنور واقع در کف اتاق شایان توجه خاصی است اند طاق ه
سفالین تنور  ۀبدن. دهد میوجود تجمع خاکستر از کارکرد آن فضا به عنوان مطبخ خبر 
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طور ه تنور ب ۀطوري که در صورت تخلیه ب ،شدت دچار فرسودگی شده بوده مذکور ب
دور تا دور تنور بـا  . خاك موجود در آن امتناع شد ۀلذا از تخلی ؛ریخت میکامل فرو 

 ضـربی و بـا   ۀاثر اجراي طاق بـه شـیو  . ت شده بودار و یکدسآجرهاي شکسته همو
کر است در ذشایان . شده با چینه قابل توجه استاستفاده از خشت بر روي پی ایجاد

 ،براي اجراي قوس ،بعد هاز چینه ساخته شده و از پاکار ب ها پی ،این ساختمان  میتما
 .نددارمتر  سانتی 25×25×5که ابعاد مشخص  اند هاز خشت استفاده کرد

  
 1ۀ هاي موجود روي دیوار شمالی اتاق شمار نمایی از طاقچه :4تصویر 

  
 2 آمده روي کف اتاق دست هتنور ب :5تصویر 
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جه بقایا و مـواد فرهنگـی دیگـر    عدم وجود قابل تو ،این ترانشه بارۀمهم در ۀنکت
 ،ي فضاهاها این امید وجود داشت که با رسیدن به کف ،با پیشرفت روند کاوش .است

 ،برعکس اما دقیقاً ،به مواد و بقایاي فرهنگی از نوع منقول دسترسی پیدا خواهیم کرد
ً ک قطعه استخوانیجز ه در این فضاها ب یا بز تعلق دارد، گوسفند  ۀبه دند که احتما

دسـت  ه ب يگریهیچ اثر د ،يا یشهش يک النگویاز  يا یک قطعه آجر شکسته و قطعه
ایـن   .شده بودنـد ه یو تخل یفرهنگ ۀافتیفاقد هر گونه  ها کف ،گریعبارت ده ب ؛نیامد

ـ  کیفیت می  همـۀ ایـن محوطـه توسـط سـاکنان و بـردن       ۀتواند ناشی از ترك آگاهان
  .ملزوماتشان باشد

بقایاي پلکانی است که به بـام مجموعـه راه    ،معماري ۀترین یافت مهم B ۀدر ترانش
نیز در  2 ۀاتاق شمار). طرح( فرسایش یافته استشدت ه ب ،دهد و بر اثر مرور زمان می

مدتی پـس از احـداث بـا     ،طور عمده آن ب ۀد که دیوارششمال این ترانشه مشخص 
  .راه داده شده است 3ۀ به اتاق شمار ،ایجاد یک منفذ که با تخریب دیوار همراه بوده

مگـذاري  نا 4 و 3هـاي   دست آمد که به نـام اتـاق  ه دو فضاي معماري ب C ۀدر ترانش
جرزهـاي ایـن   . انـد  صورت تودرتو از طریق یک دهانه به هم مرتبطه ها ب این اتاق .شدند

اجـراي سـقف را    ،هـاي روي هریـک   اند که با اجراي لنگـه  اي ساخته شده گونهه دهانه ب
  ).طرح( گردد تمهیدي استادانه محسوب می ،از نظر معماري این کار. اند کرده مقدور می
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1
50

  
 قبل از تکمیل حفاري 4 و 3هاي اتاق :6تصویر 

  
  
 
  
 
  
 
 
 
  
  

ـ  9و  8، 7، 5 هـاي  چهار فضاي دیگـر شـامل اتـاق    D ۀدر ترانش  .دسـت آمـد  ه ب
وضیح در مقاله اي دیگر ت ،بود که با توجه به اهمیت آن 8 ۀها فضاي شمار آن ترین مهم

مهم این است که در این فضا هیچ اثري از سقف و بقایاي مربوط  ۀنکت. شود میداده 
اما  .نکه این فضا یک مکان باز بوده استینتیجه ا .شود میشامل پاکار و قوس دیده ن

  :وجود دارد که باره نیا در ینکات
 ها بلکه راه دسترسی به اتاق ،این مکان یک حیاط است که به بیرون راه نداشته .1

  .خود بوده است) کاوش ۀخارج از محدود( یو غرب یدر بخش شرق
توانسته صـورت   ا ین مکان حیاط بوده و به بیرون راه داشته که از طریق هشتی می .2
عات . گیرد   . دششایان ذکر است عدم امکان گسترش کاوش مانع کسب این اط
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 9 و 8طاق بین دو فضاي  ۀدهان :7تصویر 
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  گیري نتیجه
ي تو ها از کاوش یک واحد ساختمانی است که از اتاق ،فصل آمده در این دست هآثار ب

این  ،ضمندر  .استه که داراي یک ورودي مشترك در تو با ابعاد مختلف تشکیل شد
واحد ساختمانی داراي یک پلکان در قسمت جنوبی بوده که دسترسی به بام را میسر 

ً دوم در این ساختمان دیده نمی ۀالبته اثري از طبق ؛کرده است می پلکان  شود و احتما
  .عملکرد ارتباطی با بام را داشته است صرفاً

که قبل از رسیدن  اند هاز جنس چینه ساخته شد ،هاي ساختمان بخش ۀدر هم ها پی
معماري  ۀاین شیو. اند هبا یک تغییر در مصالح با خشت جایگزین شد ،به محل پاطاق

کهنی در ایـن   ۀي است که سابقا شیوه ،ا از چینه و سقف از خشترهیعنی ایجاد دیوا
و در فصـل  رما از نفوذ هواي سـرد  منطقه و در کل مناطق کویري دارد و در فصل س

شده  هاي استفاده خشت. کند جلوگیري میداخل ساختمان ه ثیر هواي گرم بأگرما از ت
 25×25×5هند و ابعادشان د یک اندازه استاندارد را نشان می حضور ،در این ساختمان

اجراي چفدها و  ۀشیو .ي چینش دارندا چین و هرّه متر است و به دو صورت رج سانتی
 .استبی و پر ضر ۀها از دو شیو کاررفته در این اتاق ههاي ب طاق

هایی از آن  دست آمد و کفی که بخشه تنوري ب) 1ۀ اتاق شمار( ها در یکی از فضا
تعیـین  . دکـر ن را قسمتی از فضـاي مطـبخ تلقـی    توان آ می وپوشیده از خاکستر بود 

هایی از ایـن واحـد    هاي ساختمان به دلیل اینکه بخش کاربري قطعی براي سایر اتاق
یـد  ؤم است مولی آنچه مسلّ ،مقدور نیست ،ساختمانی در خارج از ترانشه واقع شده

 ؛نـد بـوده  م فضاهاي کوچک و بزرگ خدماتی بهـره  یک واحد ساختمانی است که از
ـ  اند هتوانست هایی که با توجه به ابعادشان می فضا روسـتایی تعلـق داشـته     ۀبه یک خان

روسـتاي  تـوان یـک    میرا  آباد فیض ۀمحوط ،کلی ۀدر واقع به عنوان یک نتیج. باشند
ي سطحی و نیز برخی شواهد حاصل ها د که زمان آن با توجه به دادهکرمتروکه عنوان 

رسد کـه در همـان    میي هفتم تا نهم هجري قمري ها به سدهاعم از سفال  ،از کاوش
یل نامشخص متروك شده است فقدان مواد فرهنگی و آثار مرتبط . حوالی زمانی به د

روشنی نشـانگر  ه ب ،آمده دست هي روزمره و خانگی روي کف فضاهاي بها با فعالیت
  .استمحوطه  ۀترك آگاهان
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