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 *محسن جاوری

 
 :چکیده

، باا  4931محوطۀ باستانی ویگل و هراسکان در پی انجام چند بازدید مقدماتی نگارنده در سال 
هاای تااری ی و اسا می و اهمماو محوطاه و در پای        های فاراوان دوره  توجه به وجود داده

شناسای   ک برنامۀ بررسی سمستماتمک باساتان ، مورد انجام ی4931ریزی پژوهشی در پایمز  برنامه
هکتاری که شامل دو شهر باه مرکزیاو دو قه اه     421قرار گرفو. در این برنامه، یک محدودۀ 

گذاری شدند؛ باا   های شهر غربی و شهر شرقی نام اسو، مورد شناسایی قرار گرفو که با عنوان
اند، نگارنده م تقاد   ه ممان آوردهتوجه به اینکه برخی متون، از دو شهر ویگل و هراسکان س ن ب

تواند بقایای این شهرها باشد که از دورۀ ساسانی شکل گرفتاه   اسو محوطۀ باستانی مذکور می
اناد و باا آغااز دورۀ     و پس از گذر از دورۀ انتقالی به دورۀ اس می منتقال شاده و دوام یافتاه   

ن فصل کاوش در ایان محوطاه   اولم 4933اند. مت اقب این بررسی در سال  ایه انی متروک شده
های مهمی به دسو آمد که بر اهممو این محوطه و منطقۀ کاشاان   به اجرا درآمد و طی آن داده

                                                           
  javeri@kashanu.ac.ir /دانشگاه کاشانشناسی  باستاناستادیار  *

 (41شمارۀ ششم)پپاپی ، نامه کاشان پژوهش
38ا83، ص4931ستان بهار و تاب  
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ترین دستاورد ایان   صحه گذاشو. به دسو آمدن یک اثر م ماری مذهبی از دورۀ ساسانی، مهم
 فصل از کاوش بود که در این مقاله به م رفی آن می پردازیم.  

 ویگل و هراسکان، شهرهای غربی و شرقی، ساسانی، کاوش، آتشکده. ها:کلیدواژه
 
 مقدمه

در  وبیوگلل  آرانکیلومتری جنوو  شور ی شوار امورو ی      01محوطۀ باستانی ویگل در 
( این محوطۀ وسیع باستانی کو  بوا     0ۀ نقشنک: ) .شمال استان اصفاان وا ع شگه است

هوای روان   انباشت ضخیمی ا  ماسو   در حال حاضر با ،شود بر یکصگ هکتار را شامل می
بورر    نسوبتا  هوای کوکوک و    ها و تپ  مرکب ا  پشت  ،پوشیگه شگه و ا  نظر توپولرافی

هوای روان بو     با توج  ب  آسیب ماس  پوشانگ. ای است ک  تمامی این محوط  را می ماس 
هوای    های اخیر با کاشتن درختچو  ، در طی ده وبیگلل آرانهای آباد حومۀ شار  محگوده

ها را روی  این امر انباشت شن. انگ ها شگه حگ  یادی موفق ب  ماار و تثبیت ماس  تا ،طاق
نک: ) .اما رونگ پیشروی صحرا همچنان ادام  دارد ،گه استشآثار فرهنگی محوط  سبب 

 (2ۀ نقش
معلوو  شوگ کو  ایون     ها  آن ها و بررسی آوری داده های سطحی و جمع پس ا  بررسی
ار در مجاورت هم تشکیل شگه کو  هرکوگا  دارای سوا مان فیوایی و     محوط  ا  دو ش

هستنگ. الرک  احگاث شارها در مجاورت رودهوا    عناصر و اجرای مستقل و مجرا ا  هم
و مکانی مساعگ برای کشت و کار آنقگر معمول بوده ک  ابن خلوگون آن را بو  صوورت    

انگ کو  میوران    ای خشک وا ع شگه دو شار مورد مطا ع  در منطق ، 0دارد ای بیان می  اعگه
های سوطحی   رسگ و عاری ا  هرلون  آ  متر می میلی 041بارش ساالنۀ آن ب   حمت ب  

 موین  ) .توانست  ب  وجود آیگ ای دیگر ب  آن می است و تناا ا  طریق هگایت آ  ا  نقط 
 ( در وا وع، ایون دو شوار بوا هوگایت آ  ا      4ص، باستانی ویگل ۀشناسی محوط باستان

های غربی این محوط  پوا بو  عرصوۀ     ا  بخشو  سا  ایرانیان این ابگاع تمگن و طریق  نات
حاصل تمگن کواریری  ها  آن بنابراین خلق ؛انگ وجود لذاشت  و برای کنگ  رن دوا  داشت 

در ها  آن نگ و تعگادشو منگ می ها باره آ   نات شایان ذکر است ک  شارهایی ک  ا  .است
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هوا یوا    یابنگ، در صورت نقصان آ   نات لون  ک  با  نات تو گ می مانایران کم نیست، ه
آن شارها نیر دکار نقصان و ناپویایی شگه یا در  ۀها، رونگ رشگ و توسع خشک شگن آن

ویگل هسوتیم.   ۀاتفا ی ک  شاهگ حگوث آن در محوط ؛شونگ ناایت ب  نابودی کشیگه می
توانگ بقا داشت  باشگ کو  واجوگ    ورتی میدر ص»آیگ،  حال و تی شاری ب  وجود می ب  هر

شوگه بایوگ بو      برخی علمکردهای اجتماعی یا ا تصادی باشگ. در وا وع شوارهای خلوق   
شارهای ارلانیک طبیعی تبگیل شونگ ولرن  بقایی نخواهنگ داشت،  یرا  گرت سیاسوی  

)توگاو  تواریخی در معمواری و    « .توانگ یوک شوار را حفوم نمایوگ     ب  خودی خود نمی
 ( 070صا ی ایران، شارس

با محوی   ها  آن ثر دیگر در مانگلاری شارهای ایران سا لاری و تطابق کاملعامل مؤ
و بو  هموین    (2صسنتی ایوران،   ۀ)بررسی ا لیمی ابنی و شرای  ا لیمی پیرامونشان است

انوگ کو  توابعی ا  شورای       علت است ک  در مناطق کویری شارها ب  نحوی شکل لرفت 
رنو    آوا و هم این شارها کنان هم( »4ص، با شار و منطق  در ایران) .شان باشنگ محیطی

انگ و یگانگی و وحوگت   ی ا  آن شگهئانگ ک  خود جر با طبیعت شکل لرفت  و رشگ کرده
)توگاو  تواریخی در    «.انوگ  نظیری را در تفاهم با آ  و خاک و هوا نصیب خود کورده  بی

عالوه بور تویثیر بور شوکل و سویمای       این عوامل( »071صمعماری و شارسا ی ایران، 
شارها، اساس و شرای  ا تصادی، اجتماعی، جمعیت و نوع معیشت ساکنان را نیر تعیین 

در محوطوۀ موضووع    (The spatial organization of society, p. 202) «.انوگ  کورده  موی 
 پژوهش حاضر نیر همرنگی و سا لاری با طبیعت و ا لیم در اتخاذ نوع مصوا ،، تعیوین  

شکل و فر  فیواها بو  خووبی هویگاسوت، در اینجوا       جات شار، ا گوی لسترش آن و
تور خوود     واعگی برای  نگلی در کویر خلق شگه ک  ا بت  خود حاصل تجربیوات پویش  

 ها پس ا  ترک این شارها تگاو  یافت  است.   اما در معماری این منطق   رن ،است
رد مطا عو  بور سور یوک راه ماوم      دو شوار موو   ،ا  نظر مو عیت مکانی و جغرافیایی

هوای شوما ی    بخوش  انگ ک  نواحی جنو  و جنو  غربی ایران را بو   ارتباطی  رار داشت 
با یادآوری فقر منابع آبی در این محوط  و اینک  خواک آن نیور ا     2.کرده است متصل می

 ۀشناسوی محوطو    موین باسوتان  است و خاکی فقیر برای کشواور ی اسوت )   Loomنوع 
روشن است ک  د یل ایجاد این دو شوار را بایوگ در عملکوردی     ،(01صویگل، باستانی 

 یرا این منطق  شرای  ال   برای کشت و کار و تو یگ  ،دکرجو و غیر ا  کشاور ی جست
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انوگ در اموور    توانست  اکنان این محوط  وسیع فرهنگی نمییقین س ب محصوالت نگاشت  و 
  راعی توفیق کنگانی بیابنگ.

ساسانی بو    ۀتجربۀ دورۀ تحو ی انتقال ا  دور ،این دو شار ۀات مام درباریکی ا  نک
دانیم با فروپاشی نظا  حکومتی ساسانی و رونگ تگریجی  طور ک  می اسالمی است. همان

تغییر دین، تغییرات شگرفی در ساختارهای اجتماعی ایرانیوان پگیوگ آموگ کو  تحووالت      
ل داشوت و ایون تغییورات در سواختار و شوکل      اساسی در نظا  اجتماعی آنان را ب  دنبوا 

شوکل   ۀمالتی در مقو ی)ت .شارهای ایرانی تیثیرلذار بود و انعکاس خود را با ی لذاشت
 (221صشار، 

ا بت  شارهای دیگری ماننگ دارابگرد نیر وجوود دارنوگ کو  ایون تحووالت را تجربو        
ثری در ؤ  عنووان عامول مو   توانگ بو  کاربری و مو عیت مکانی شار می  یکن یقینا  ،انگ کرده

  مثووال، شووارهای دارابگوورد  رایبوو ؛نووگکاسووتمرار و انقطوواع حیووات آن نقووش ایفووا   
(A preliminary survey at the circularcity of Darabgird, p. 250)  اردشویرخوره و ،

ممکن بود موورد   ،انگ مورد استفادۀ فرمانروایان ساسانی بوده بیشاپور ب  د یل آنک  مستقیما 
حال آنک  ویگل در دل کویر وا ع و ب  احتمال بسیار  ؛ماری حکا  اسالمی  رار لیرنگ بی

رسوگ بوا توجو  بو  تورک       . ب  هر حال ب  نظر موی است  یاد دارای کاربری متفاوت بوده
سا م با ی مانگه و فقو    نسبتا ب  صورت ها  آن آلاهانۀ این شارها تمامی عناصر و اجرای

را پیش رو داریوم کو     هایی وسیع و پراهمیت  محوط رو   این؛ ابا ماس  مگفون شگه است
های باالیش  ادر است  با توج  ب   ابلیت ،ک  ب  طریق علمی مورد مطا ع   رار لیرد کنان

پاسخ بسیاری ا  اباامات موجود در  مینۀ وضعیت شارهای ایران را در انتقوال ا  عصور   
 نگ. کان ارائ  ساسانیان ب  دوران اسالمی و رونگ شارسا ی ایر

معرفیمحوطه
در  وبیوگلل  آرانکیلومتری جنو  شر ی شوار   01محوطۀ باستانی ویگل و هراسکان در 

شر ی در شمال اسوتان اصوفاان وا وع شوگه      10̊،41̒ۀ شما ی و منطق 44̊،11̒ مو عیت
بنوگی انوواع ا لویم در ایوران جوره لوروه        منطقۀ ویگل طبق تقسیم ،است. ا  نظر ا لیمی

هوای   بنوگی ا لیموی ایوران، مسوکن و محوی       پانو  ). خیلی لر  و خشک اسوت  و خنک
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 (11ص، مسکونی
 ۀگ است و بخش  ابل مالحظو یگ خورشینک  منطق  در معرض تابش شگیبا توج  ب  ا

دموا در  رات سواالن   ییو ار باالست و تغیبس ،ن محگودهیدما در ا ،شود ین تابش جذ  میا
گ یعگ  وجود رطوبت و اتوال  شوگ   ییت دماین وضعینگ ایمشخص است. برآ  آن کامال 

 ؛ بوگین سوبب  دشوو  یها م در شب است ک  باعث افت دمای محل در شب یتابش یانرژ
رش هواشناسوی  الور نوک:  ) .دارد یادیتنوع   ،رو  و فصول در طول شبان  یینوسان دما

   (وبیگلل شارستان آران
و مسویر   استهای  یر مینی در طول هراران سال  ناشی ا  ذخیرۀ آ  های منطق  آ 

های آ   یر مینوی در غور  و جنوو  ایون      دهگ ک  این سفره ها نشان می حرکت  نات
 ،انگ. با توج  ب  ا لویم ایون منطقو     یعنی رو ب  جانب ارتفاعات کرکس  رار داشت  ،منطق 

هوا   وا عیتی ک  در طوی  ورن   ؛بوده است احگاث  نات ،تناا راه دسترسی ب  این منابع آبی
رونگی ک  همچنان نیر وجود دارد.  ؛کننگۀ آ  منطقۀ کاشان و اطرا  آن بوده است تیمین

کورده کو  بو  باتورین      خود آ  را ب  عنوان ماهیتی لرانباوا تبوگیل موی    این کمبود خودب 
رلیری آن بورای  امکان ب  کوا  عمال  رو ا این ؛شگه صورت ممکن بایستی ا  آن استفاده می
 مصار  کشاور ی وجود نگاشت  است.

پیشینۀتاریخی
انگ ک  سابقۀ سوکونت در آن بو     برر  ۀهای باستانشناسی معر  یک محوط هرکنگ داده

ردّ کنوگانی ا  ایون شوار در تواریخ بوا ی نمانوگه و در مجمووع         ،رسگ ساسانی می ۀدور
تناا متنی ک  نوامی ا  ویگول و   اطالعات انگکی در این  مین  موجود است، ب  طوری ک  

شواعر   ،سیگ ابوا رضوا راونوگی  اسوانی    دیوان ،شار مجاور آن هراسکان در آن برده شگه
 ،خوود  دیووان مسلک و متو ی و مگرس مگرسۀ مجگا وگین کاشوان اسوت. وی در     شیعی

آمیر تاریخی ک  در اواخر دورۀ سلجو ی ب  طوور عموو     ضمن شرح یک رخگاد مصیبت
ثیر  رار داده، ب  نا  این دو شار یهای اطرا  آن را تحت ت شارها و آبادی کاشان و ۀناحی

حواکی ا    ،آیوگ  ( آنچ  ا  اشعار راونگی برمی11و4ص، دیواننک: ). نیر اشاره کرده است
هجوری   142االول سوال   هجو  سپاهیان ملک سلجوق بن محمگ بون ملکشواه در ربیوع   

مو  و مشواگ اردهوال توا نطنور و بوادرود و       های اطرا  آن ا  می  مری ب  کاشان و آبادی
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وال آباد و هراسکان و ویگل و... و محاصرۀ این شارها و  تل بررلوان و غوارت امو    نوش
انجاموگ و در ناایوت بوا وسواطت      کنگ ماه ب  درا ا می مرد  است. این حمل  و محاصره

بگاهلل بون  یکی ا  خواجگان سخاوتمنگ و خیرانگیش کاشانی ب  نا  مجگا گین ابوا قاسم ع
فیل بن محموود کاشوانی کو  ضومنا  احوگاث و تعمیور بناهوای متعوگدی در کاشوان و          

بوا پرداخوت    ،مجگا وگین منسوو  بو  اوسوت     ۀا جملو  مگرسو   ،های اطورا  آن  آبادی
)رو لاری سیاه و درخششی سوپیگ در   .شود  ر سرخ  ائل  ختم می ۀدینار سک هرار هفت

در « نونیو  »نا    تحت عنوان شعری طوالنی ب( راونگی شرح این ماجرا را 24صکاشان، 
شواعر ا  اوضواع  مانو  و     ۀای مشتمل بر لالی خود آورده است. این شعر با مقگم  دیوان

احوال رو لار و شکایت ا  بیگاد رو لار ک  در تما  اعصوار اا موان بور مورد  کو  روا      
ده کررجا  آنان اشاره آغا  شگه و ب  سرنوشت ا وا  پیشین و بیگاد سالطین و ف ،انگ داشت 

و سپس ب  شرح هجو  سپاهیان سلجو ی و ستم و حتک حرکت آنان بر مورد  آن دیوار   
و تی ب  ما حمل  کردنگ ک  برای مقابل  با آنان هوی  سوپاهی لورد    لویگ:  . او میپردا د می

بینی نکرده بودیم و نیر: آنگاه در هراسکان کاری کردنوگ کو     آنان را پیش ۀنیاورده و حمل
نشگنی است و بر ویگل نیر عذابی سخت نا ل شگ. در ذیل فرا هایی مورتب  ا    فراموش

 ایم: دهکر اشعار را درج
 هجمووت و ووم نعووگد  اووا عووگدا        (4)

      
 وال خطرت خواطرها علی األذهان 

 خیوول کسوویلت تحووت  یوول مظلووم   (07) 
      

 متفووواوت ا رکبوووان و ا فرسوووان  
 و  ووم   دبووار طمطرهووانوووه موون اال (12) 

        
 یووووک با ثربووووا و ال ا ووووگّبران  

 هووگموا ا ووگّیار و  ل عوووا طبواباووا         (14) 

  
 یتنووواوبون باوووا علوووی ا نیوووران  

 و کووذا ا منووابر حر  وهووا عنووو     (11) 
        

 الیر بوووون  جانوووب ا رحموووان   
 ترکو االنواث و کوان توفیقوا   اوم     (01) 

      
 إحوورا  نسوووتام مووع ا صووبیان    

 گّ هووم خوار مشوواه بخیلوو    و طموو (00) 
      

 فتسوووانگوا و تالحوووق ا ف توووان   
 خوویال  کیسوورا  ا قطوواه مبثوتوو       (02) 

 
 متسوووربلین سووورابل ا عصووویان   

 عکرو علی فوین و خوذها حملو     (04) 
      

  ووم یترکوووا فیاووا سوووی ا حیطووان 
 و علووووی انوشوووواباد دارت دور      (04) 

  
 خ وووروا  اوووگّتاا علوووی األذ وووان 
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 هراسووکان فالسووتل مووا ناباووا  و  (01)
        

 و بویکوول نوورل ا عنوواه ا عووانی    
 (31ا1صدیوان، نک: )  

ای تقریبوا    هوای کوکوک و بورر  ماسو      محوطۀ ویگل در حوال حاضور ا  پشوت    
در  های طاق پوشیگه شوگه اسوت.   شگه تشکیل یافت  ک  سط، آن با انبوه درختچ  تثبیت

یگری در غور  وجوود دارد کو  بافوت     این محوطۀ برر ، دو  لع  یکی در شرق و د
و و در دیگری یعنی  لعۀ شور ی   و  لعۀ غربی شاری، در یکی ا  بخش جنوبی و شر ی

ها شکل لرفت  است. پیش ا  شوروع بررسوی    های غربی، شر ی و جنوبی آن در بخش
رسیگ ک  تمامی محوط ، معر  شار بررلی است کو  دارای دو  لعو     کنین ب  نظر می
ای استثنایی در نوع خود بود؛ حتی برای نگارنگه این ذهنیت را پویش   ت است و این نک

آورد ک  ممکن است ساکنان شار مگتی پس ا  سکونت ا  یوک  سومت بو   سومت     
جا شگه باشنگ. اما در پایان بررسی با توج  ب  عگ  وجود هر لون  آثاری بور   دیگر جاب 

های موجود معلو  شوگ   ی دورهها و همسان ها و تجمیع داده روی سط، بخش میانی آن
رو هستیم ک  هرکگا  یک  لع  دارنوگ و یوک    ک  با دو ساختار شاری کامال  مجرا روب 

هایی کو     نی شایان ذکر است در طی لمان  ها وجود دارد. فاصلۀ هشتصگمتری میان آن
ب  انجا  رسانگه، وجود  0417نگارنگه ب  منظور تعیین محگودۀ این محوط  در  مستان 

متری میان این دو شار ب  تیییگ رسیگ ک  نشان داد عمال  در این  211ک فاصلۀ حگود ی
انگ ک  هور دو در یوک  موان     محگوده، دو شار در نردیکی و مجاورت هم ساخت  شگه

انوگ. بوا توجو  بو  تشوخیص دو شوار،        و نیر در یک  مان متوروک شوگه    شکل لرفت 
لذاری و ا  هم تفکیک  محوطۀ غربی نا  های محوطۀ شر ی و ها با نا  های آن محگوده

های  ا ی  محوطۀ غربی، یک محگودۀ برر  مملو ا  سفال شگنگ. شایان ذکر است منتای
دورۀ ساسانی وجود دارد ک  مبین حیور دورۀ ساسانی در این مکوان اسوت. بوا آغوا      

جایی مکانی ب  طور  شورق و جنوو  شور ی در      دورۀ اسالمی ساکنان طی یک جاب 
غربی، شار را لسترش داده و یک محوگودۀ جگیوگ سوکونتی را بورای خوود      محوطۀ 

انگ. در شار شر ی، سکونت دورۀ ساسانی در همان مکان خود ب  حیاتش  تعریف کرده
شناسی تا پیش ا  حملۀ مغول  ای ک  براساس مستنگات باستان ادام  داده است، محگوده

ن مذکور برای همیشو  متوروک   و انتاای دورۀ سلجو ی حیات داشت  و مصاد  با  ما
هوای   تر لفت  شگ، ا  نا  این دو شار بو  نوا    ک  پیش لذاری کنان شگه است. ا  نظر نا 
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توان با این اسامی  یک ا  این دو شار را می ویگل و هراسکان خبر داریم اما اینک  کگا 
لذاری کرد هنو  هی  مگرک مستگ ی در دست نگاریم، درنتیج  بورای سواو ت در    نا 

   ایم. لذاری کرده های محوطۀ شر ی و محوطۀ غربی نا  ها را با عنوان کار تحقیق، آن
تورین اثور معمواری     ا ی  شر ی وا ع شگه و شواخص  این بخش ا  محوط  در منتای

هوا احوگاث شوگه؛     عی مشر  بر محلو  ای است ک  با ارتفا موجود در این محوط   لع 
کو    ( کنوان 0شوکل  نوک:  ) .های حکومتی بایگ  لمگاد کنویم  رو آن را ا  نوع  لع  ا این
های شارهای اسالمی، وجود  لع  یا ارک حکومتی است ک  با  دانیم یکی ا  ویژلی می

 توج  ب  اینک  بسیاری ا  عناصر دیگر شاری ماننگ با ار، مسجگ، حما  و بافت شاری
دهنگه در مقو وۀ شارسوا ی بور عاوگه داشوت        انگ، نقشی انتظا  لرفت  پیرامون شکل می

متر بوده و محور آن شمال غر  ب  جنو  شرق است  011×011است. ابعاد این  لع  
دهگ. ابعواد   ( مصا ، اصلی معماری این  لع  را کین  و خشت تشکیل می0نقشۀ نک: )

های  متر است ک  در برخی  سمت سانتی 41×41×1کاررفت  در این  لع ،  های ب  خشت
خصووص   مانوگه، بو    ها با ی ای ا  فیاهای درونی ک  بقایایی ا  آن تحتانی بارور و پاره

انگ. در سط،  لع ، تعگاد معگودی آجر نیر وجوود دارد کو      نی استفاده کرده برای طاق
هوای  لعو     ا   سمتدهگ در بعیی  متر دارنگ و نشان می سانتی 21×21×1ابعادی برابر 

انگ.  ا  آجر نیر ب  عنوان یک مصا ، معماری فرعی با درجۀ اهمیت ثانوی استفاده کرده
هوای اخیور بور اثور ا وگامات       متیسفان  بخش عمگۀ فیاهای داخلی این  لعو  در سوال  

سودالران اموال تاریخی و نیر ب  کارلیری  گر تخریب و  یر و رو شوگه و اطالعوات   
 شود. اد نمیخاصی ا  آن استف

متور   4هوا بو     ها در برخی  سومت  این  لع  با دیوارهای بلنگ  طور ک  ضخامت آن
 01مانگۀ دیووار بو     ها نیر ارتفاع با ی رسگ، محصور شگه است. در برخی ا   سمت می

مانگه بور   ها با ی رسگ ک  در نمای رو ب  داخل آثاری همچون داغ طا چ  و طاق متر می
کوم بو     دهگ ک  واحگهای فیایی درون  لع  دست و نشان می بگن  هنو  مشاود است

انگ. مشخصات موجود بو    صورت س  طبق  و ب  ترتیبی کامال  متراکم احگاث شگه بوده
طور کامل مؤیگ حیور یک حاکم در این ار  است و بر وجود یک سیسوتم نظوارتی   
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اوگامی خوود،   لر در طی عملیات ان حکومتی دال ت دارد. شایان ذکر است  گر تخریب
ا  لوشۀ جنو  غربی وارد شگه و پس ا  کنگ حرکت طو ی و عرضی کو  تقریبوا  بو     

شود، ا  لوشۀ شمال شور ی خوارج    جر بارو و تمامی  سمت داخلی  لع  را شامل می
هوای سوفا ی،    براساس بررسی این محوطو  و تو یوع یافتو     (2ک: شکل ن) .شگه است

شر ی است. جات ایون شوار بوا     و خ  غربی ا گوی استقراری این شار در امتگاد یک
  و ها بیرون آمگ، دارای محوور شومال غور     هایی ک  ا  دل ماس  توج  ب  فیاها و اتاق

 (4نقشۀ نک: ) .و است و عمود بر محور  بل  جنو  شرق
با ورود ب  دورۀ اسالمی، ساکنان شار یک نقطۀ دیگر در مجاورت شرق، محوگودۀ  

انگ. ب  همین سبب است ک   لعو  عموال     شار انتخا  کردهاو یۀ خود را برای لسترش 
باعث ایجاد افتراق در محگودۀ استقرار دورۀ ساسانی شگه و آن را بو  دو پواره تقسویم    
کرده است. پس در این محوط ، عمال  دو دورۀ استقراری و شارسا ی جگالانو   ابول   

ماوم حوگا ل    تشخیص است: دورۀ ساسانی و دورۀ اسالمی. بو  عنووان یوک رخوگاد    
بخشی ا  محگودۀ استقراری دورۀ ساسانی با ورود بو  دورۀ اسوالمی متوروک شوگه و     
شار جگیگ در یک محگودۀ دیگر لسترش داده شگه است؛ ا بت  با ذکر ایون نکتو  کو     
ممکن است ا  برخی ساختارهای  ابل استفاده شار دورۀ ساسانی در دورۀ اسالمی نیر 

 ی است ک  در محوطۀ شر ی بوا توجو  بو  فقوگان یوک      استفاده شگه باشگ. این در حا
مکان مشخص متعلق ب  دورۀ ساسانی، نگارنگه معتقگ ب  تگاو  سکونت در همان مکان 
در حین انتقال ا  دورۀ ساسانی ب  اسالمی است و ب  همین سبب، اثوری ا  شوار دورۀ   

ی ساسانی روی سط، موجوود نیسوت،  یورا شوار ساسوانی در دل شوار دورۀ اسوالم       
توان ب  این حقیقت پی برد. در وا ع  شناسی می های باستان مستالک شگه و ی با کاوش

در مبحث انتقال ا  دورۀ ساسانی ب  اسالمی در وا ع دو شار هرکگا  راهی جگالان  را 
انگ. شایان ذکر است اسوتقرار دورۀ ساسوانی در محوطوۀ غربوی      در این  مین  طی کرده

هوای ایون    طوری ک  در سط، محوط ، انباشتی ا  سوفال بسیار غنی و پررن  است ب  
ای ک  در بوگو ورود بو  ایون محوطو  هور        نگ؛ منظره کننگه موج می دوره در حگ خیره

 دهگ. ای را تحت تیثیر  رار می بیننگه
 آتشکده

ب  انجا  رسویگ   0411شناسی محوطۀ ویگل در باار و تابستان  فصل اول کاوش باستان
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ها نسبت بو    عات مامی حاصل آمگ ک  عالوه بر دلرلونی نگرشو در نتیجۀ آن، اطال
تورین یافتوۀ ایون فصول حفواری یوک        این محوط  اهمیت آن را دو کنگان کرد. ماوم 

( ایون بنوا در امتوگاد    4نقشۀ نک: ) .متر است 00×01ساختمان با پالن کلیپایی با ابعاد 
ر شار در راسوتای آن  و جاتی ک  در دورۀ اسالمی نی و جنو  شر ی غربی محور شمال 

( برای احوگاث ایون سواختمان،    4شکل نک: ) .شکل لرفت  و لسترش یافت ،  رار دارد
تماما  ا  مصا ، لل ب  عنوان تناا مادۀ ساختمانی این بنوا اسوتفاده شوگه اسوت؛ بوگین      

و درسوت هموان سونتی کو  در      انوگ  صورت ک  دیوارها و جر ها را فق  با کین  ساخت 
و . کوف بنوا و    شوود  یعنی اسالمی این محوط  تا پایان آن دیگه موی  بناهای دورۀ بعگی
متری با الیۀ نا کی ا  ل  روکوش شوگه کو  اثور سو  بوار        سانتی 71ا ارۀ آن تا ارتفاع 

ای  تجگیگ و اصالح روی آن مشاود است. سپس ا   سمت ا اره بو  بواال، بگنوۀ کینو     
آمیوری    رمر اخرایی تماما  رنو  دیوارها ک  سطحی نسبتا  هموارشگه دارد، با یک رن  

( پالن ساختمان دارای کاار دهانۀ ورودی است کو  ابعواد و   4شکل نک: ) .شگه است
هوای   ها با همگیگر تطابق نگارد و ا  این  حاظ، پالنی شوبی  بو  کاوار طوا ی     انگا ۀ آن

هایی ا  یک رواق موجود است ک   دیگر دورۀ ساسانی را دارد و در دو ضلع آن بخش
طرح بنا را ب  صوورت متقوارن فورض کنویم، احتمواال  تموامی بخوش مرکوری را         الر 

لرفت  است؛ ب  عبارت دیگر بخش میانی یا کاار طا ی با ایون توصویف دارای    دربرمی
( 1نقشۀ نک: ) . ده است یک داالن طوا  بوده ک  محوطۀ آتشکگه در وس  را دور می

دهانۀ شمال شر ی آن با افورودن   دهگ ک  پس ا  احگاث این ساختمان شواهگ نشان می
ساختۀ لچی مسگود شگه ک  با لسوترش ایون    شگه ا   طعات پیش یک ساختار ساخت 

انگ ک  تا مقابول پایوۀ آتشوگان     ساختار رو ب  شمال غربی، سکویی با س  پل  ایجاد کرده
ب  ( با توج  ب  اینک  اثر رن   رمر روی دیوار و ا ارۀ لچی 1 شکلنک: یابگ ) ادام  می

وضوح روی بگنۀ این دهان  همچنان مشاود اسوت. ایون ا حا وات در  موانی پوس ا       
احگاث ساختمان در همان دورۀ ساسانی ب  انجوا  رسویگه کو  بو  موجوب آن دهانو        

اش  طع شگه اسوت. ایون ا حا وات خوود      مسگود شگه و ارتباط آن با فیاهای بیرونی
 انگ.  ان پگیگ آمگه بودهای آیینی داشت  و در راستای عملکرد ساختم جنب 
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درست در نقطۀ میانی این بنا پایۀ یک آتشگان ب  دست آمگ. این پای  بوا اسوتفاده ا    
سون  و لو  در سوا ۀ مرکوری، بو        ل  در  سمت دو سکوی  یرین و مقادیری  لوه

( در مرکر این سا  ، یک منفوذ  0شکلنک: ) .شکلی بسیار مستحکم ساخت  شگه است
دادن  متر وجود دارد ک  احتمواال  محول  ورار    سانتی 1متر و  طر  تیسان 01مگوّر ب  عمق

یک میلۀ فلری یا کیری مشاب  آن بوده ک  برای استحکا  بیشتر ب  عنوان یوک آرمواتور   
در آن کار لذاشت  شگه و آتشگان و مجمر فلری مربووط را بور روی آن نصوب کورده     

 ( 7شکل نک: ) .انگ بوده
 047×047متوور، سووکوی رویووی آن  سووانتی 011×011مربووع  یوورین ایوون آتشووگان 

متور اسوت کو   طور آن در بواالترین       سانتی 044متر و  طر پای  در بخش  یرین  سانتی
 شود. متر ختم می سانتی 11 سمت سا   ب  

پوره دارد   41لر لل  وتوس است،  بری و ایجاد شیارهایی تگاعی این سا   ک  با ل 
شکل وجوود دارد کو     کاار فرورفتگی مربعو در کاارلوش سکوی مربع شکل او ی، 

شگه است. بوا توجو  بو  ایون شوواهگ، ایون        ها  رار داده می احتماال  شی ی در درون آن
 سمت محل  رارلرفتن مفتول میانی مجمر آتش فلری بوده ک  متیسفان  اثری ا  آن بر 

ی موجود جای نمانگه اما جایگاه استقرار آن همچنان در  سمت میانی پایۀ آتشگان لچ
 است. 

هی  اثری ا  آوار ناشی ا  ریرش سقف روی کف این بنا مشاهگه نشوگه و تموامی   
هوایی بوا دو انوگا ۀ     آن با ماس  پر شگه است. دهانۀ شمال غربی این بنا با ناادن خشت

( با توج  ب  1شکل نک: ) .متر تیغ  شگه است سانتی 41×41×1متر و  سانتی 41×41×1
متر ک  روی کف لچی بنا پوس   سانتی 41ی یک الیۀ ماس  ب   طر اینک  این تیغ  را رو

انگ حاکی ا  این است کو  در دورۀ اسوالمی پوس ا      ا  رهایی آن پوشیگه شگه، ساخت 
اینک  مگتی این بنا متروک بوده و این الی  ماس  کف آن را لرفت ، برای موگتی توسو    

تر لفت  شوگ ایون شوار     ک  پیش طور افرادی عامی مورد استفاده  رار لرفت  است. همان
یکی ا  معگود شارهایی است ک  انتقال ا  دورۀ ساسانی بو  اسوالمی را تجربو  کورده     
است و با توج  ب  بحث تغییر مذهب سکنۀ شار ا   رتشتی بو  اسوال ، شواهگ انجوا      
یک تحول در شارسا ی یعنی تورک شوار ساسوانی و تشوکیل شوار جگیوگ هسوتیم.        

شوود و   ی ا  انجا  تخریب عمگی در بنای آتشکگه دیگه نموی باوجوداین، هی  شواهگ
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صرفا  این بنا پس ا  تشکیل شار جگیگ متروک شگه و ن  تغییری عمگی )تبگیل شوگن  
انگ؛ حتی مگتی طبق شواهگ با انجوا    ب  مسجگ( در آن داده شگه و ن  آن را ویران کرده

جوایی   انگ. در وا ع با جاب  کرده هایی ا  فیاهای آن استفاده می ای ا حا ات ا  بخش پاره
محل شار این بخش ا  شار ب  عنوان شار کان  بگون تغییر رهوا شوگه و مورد  هوی      

 انگ. احترامی و حیور عمگی با دستکاری اعم ا  تخریب یا تبگیل در آن انجا  نگاده بی
وجود این بنا با این کیفیت، معر  حامیانی رسمی و حکومتی اسوت کو  آن را بور    

کنوگ؛   انگ و در درجۀ نخست شار بودن این مکان را در دورۀ ساسانی تیییگ می شت پا دا
دو  اینک  مؤیگ حیور یک سا مان حکومتی و سیاسی در دورۀ ساسانی در این نقطو   
ا  ایران مرکری است ک  تاکنون ناشناخت  مانوگه و اطالعواتی ا  آن در تواریخ موجوود     

های مام  ل شر ی این بنا ا  وجود ساختمانهای مجاور شما نیست. انباشت  یاد بخش
دهگ ک  در صورت توفیق در آینگۀ نردیک، در دسوتور کوار    دیگری در کنار آن خبر می

توانوگ اطالعوات ماوم دیگوری را در اختیوار       شک موی  کاوش  رار خواهگ لرفت و بی
بگذارد. حیور این محوطۀ مام ساسانی در این بخش ا  ایران مرکری و همچنوین دو  

 21شناسایی شگه شامل محوطۀ بورر  طسومی جوان وا وع در      وطۀ مام دیگر تا همح
کیلووومتری شوومال کاشووان بووا  ووگمت دورۀ اشووکانی و ساسووانی کوو   طعووات فووراوان 

های مذکور و بقایای معماری حکومتی شامل  لع  و ار  در آنجا، و  های دوره سفا ین 
ا کیفیتی مشاب  محوطۀ طسمی کیلومتری شرق مشکان ب 01وا ع در  4نیر محوطۀ کاریر

های اشکانی و ساسانی  جان، بیانگر اهمیت ویژۀ این  سمت ا  فالت مرکری طی دوره
شناسی ناشناخت  بوا ی مانوگه و نیوا  بو       های باستان است ک  بر اثر عگ  انجا  پژوهش

 کنگ. های هگفمنگ در این  مین  را دوکنگان می انجا  پژوهش
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 ر ایران مرکزیموق مو محوطه د :4ۀ نقش

 
 4981شده از محوطه نتمجه بررسی سال  : نقشۀ برداشو2 ۀنقش
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 اس می : نقشۀ الگوی گسترش دو شهر طی دورۀ9 ۀنقش

 
 تاقی حاصل از کاوش: پ ن چهار1 ۀنقش
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 پ ن فرضی آتشکده و شکل داالن طواف آن :1 ۀنقش

 

 
 .سوهای روان احاطه شده ا گل که توسط ماسهوی : قه ۀ4شکل 
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 .شرقی را زیر و رو کرده اسو ۀب ش ممانی قه  ،در که در عمل: ت ریب وسمع با ل2شکل 

 
 کاوش ل در نمایی نزدیک در پایان برنامۀویگ کدۀآتش :9شکل 
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 .های جرزها که با رنگ قرمز اخرایی پوشمده شده اسو : ازارۀ گچی و بدنه1 شکل

 
 .شمال شرقی را بسته اسو دهانۀ، های الحاقی که به طور کامل قسمو :1 شکل
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 های الحاقی در پشو آن نمایی نزدیک از پایه آتشدان و ب ش :1 شکل

 
 منفذ واقع در وسط پایه آتشدان و ساختار مستحکم آن :8 شکل
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 .ض ممی از ماسه انجام شده اسو ۀروی الیاس می که پس از رهایی آتشکده  : الحاقات دورۀ3 شکل

 
ها:نوشتپی
ک  آ  ا   ،های لوارا و پرآ  بنیان نااد بایگ شار را بر ساحل رودخان  یا در برابر کشم ... . »0

 (211ص)شارهای اسالمی، « .ضروریات  نگلی است
رسگ و ا  آن  مان تاکنون دوا   سیری باستانی ک   گمت آن ب  هرارۀ ششم پیش ا  میالد میجاده و م. 2

 یرکبیر نیر در بیشتر مسیر خود بر همان منطبق شگه است.داشت  و جا ب است ک  اتوبان فعلی ام

رجمنگ  آ ای دکتر محمگ مشاگی پس ا  شناسایی او ی  توس  همکار ا 0414 این محوط  در اسفنگ .4
 آبادی ب  اتفاق ایشان مورد با دیگ  رار لرفت. نوش

 
منابع
 نشگه. ، منتشر0411لرارش هواشناسی سال هواشناسی شارستان کاشان،  و ادارۀ

 .  0471 ،تاراندانشگاه علم و صنعت،  ،اسماعیل شیع ، و با شار و منطق  در ایران

 تا.   بی ،تاراندانشگاه تاران، وحیگ  بادیان، ، بررسی ا لیمی ابنی  سنتی ایران و

مرکور تحقیقوات سواختمان و    مرتیی کسومایی،  ، های مسکونی بنگی ا لیمی ایران، مسکن و محی  و پان 
 .  0470، انتار ،مسکن

فور،   شوارا  یوسوفی  ، «تاریخ ایران های میانۀ ناسبات شارنشینی در سگهشکل شار و م ۀمالتی در مقو تی» و
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