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 *رضا نوری شادمهانی

 **علی مولودی آرانی

 **دخت عسگری سیمین

 

 :چکیده
وبییگل  در   ، طی عملیات عمرانیی شیهرداری مرکیشی شیهر  ران    ۶931بنای حوضخانۀ سرکوچه یخچال در مرداد 
بیرداری باعیت تخریی      صورت اتفاقی کشف شگ. هرچنگ عملیات خاک بخش مهمی از بافت تاریخی این شهر، به

بخشی از بنا شگه بود،تیم کاوش ادامۀ مراح  کشف این بنا را بر عهگه لرفتنگ. این کاوش با دو هگف اصلی انجیا   
 صورت منفیرد و هیم   . بررسی کارکرد و اهمیت بنا )هم به2؛ . نجات و بررسی مطالعاتی بنای در حال تخری ۶شگ: 

صیورت دقیی     . در این مقاله تالش شگه است در مرحلیۀ اول، ایین بنیا بیه    عنوان عنصری از بافت تاریخی شهر( به
لذاری و تحلی  کاربری بنا پرداختیه شیود. کاوشینران بیرای      توصیف شود و در مرحلۀ دو ، به بحت دربارۀ تاریخ

در بافیت شیهری، بیه بررسیی بافیت       رسیگن به اهگاف موردنظر، افشون بر کاوش محوطه براساس اصول کیاوش 
ویژه بناهای پیرامون حوضیخانه پرداختنیگ؛ همچنیین حفیر دو      تاریخی محلۀ سرکوچه یخچال و محالت اطراف، به

های لونالون کاوش، ازجمله مراح  بعیگی در   ترانشۀ مجشا از بنا و بررسی و تحلی  فضاهای مختلف بنا و نیش یافته
های فرهننی مکشوف در بنای حوضیخانه و   مواد موردبررسی در این کاوش، یافته راستای نی  به اهگاف اصلی بود.

                                                           
 nourishad.r@gmail.com /نویسندۀ مسئول ،شناسی دانشگاه کاشان گروه باستان استادیار *

 ali.moloodi@ut.ac.ir /دانشجوی دکترای باستان شناسی دوران اسالمی دانشگاه تهران **
 simin.asgari@ut.ac.ir/ کارشناسی ارشد باستان شناسی دوران اسالمی دانشگاه تهران **

 (۶1تم )پپاپی نامه کاشان، شمارۀ هش پژوهش
 ۶11ی۶92، ص۶931بهار و تابستان 
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شناسیی در بافیت    دو ترانشۀ حفرشگه است. این کاوش از  ن جهت اهمیت بسشایی دارد که نخستین کاوش باسیتان 
یعنیی   ترین فضاهای معماری در بافت شهرهای کویری، ترین و ناشناخته وبیگل  است و یکی از شاخص شهری  ران
ای  بی با کیاربری چنگلانیه معرفیی     عنوان سازه کنگ. در پایان این مقاله، بنای حوضخانه به ها را معرفی می حوضخانه

ها خارج از کانتکسیت اصیلی کشیف     ای از  ن  مگه از کاوش که بخش لسترده دست های به شود و براساس داده می
   شود. انگ، درخصوص قگمت بنا اظهار نظر قطعی نمی شگه

 دشت، مسجگ زیرزمینی. وبیگل ، قنات  ران حوضخانه، محلۀ سرکوچه یخچال،  ران ها: کلیدواژه

 
 مقدمه

، طتتی لیاتتتار لیرانتتی شتتهرداری در مرکتتو م اتتا ستترکو   ی  تتال 4931در تابستتتان ستتال 
برداری بت  ت ریتس ستقف و     وبتدگل، بقایای  ند اتاقک کشف شد ک  متأسفان  مراحل خاک آران

های بنای مکشوف منجر شده بود. در این مرحا ، کاوشگران با درخواست مجتوز   وارهب شی از دی
برداری را انجام دادنتد. مجتوز مزم در تتاری      کاوش اضطراری در این م وط ، اداما مراحل خاک

شناسی، ب  سرپرستی آقای دکتتر نتوری شتادمهانی رتادر      از سوی پژوهشکدۀ باستان 82/5/4931
انجام شد. با توج  ب  آنک  این  94/6/4931تا تاری   4/6/4931ش از تاری  شد و طبق مجوز، کاو

سرلت کتاوش   بنا در م ل گذر اهالی شهر قرار داشت و سقف و دیوارهای بنا سست بود، باید ب 
گرفت تا هم مشکالر شهری حل شود و هتم از ت ریتس بنتا جاتوگتری      شناسی انجام می باستان

های کاوش  راری بنای حوض انا سرکو   ی  ال براساس روشگردد. بدین ترتتس، کاوش اضط
 شناسی رورر گرفت. باستان های قوم  در بافت شهری و با استیداد از روش

 . موقعیت و توصیف جغرافیایی محوطه۱
 شتهر  جغرافتتایی،  ل اظ وبتدگل قرار دارد. ب  این م وط  در م اا سرکو   ی  ال شهرستان آران

 41 و درجت   91 و النهار گرینویچ نصف از شرقی طول دقتقا 83 و درج  54 مدار بتن وبتدگل آران
است. این م وط   متر 399 دریا سطح از آن و ارتفاع گرفت  قرار استوا خط از شیالی لرض دقتقا

در مرکو م اا تاری ی سرکو   ی  ال و در حد فارل حستنت  )در جانس جنتوبی  و مستجد و   
وبتتدگل   م اا مذکور از م الر تتاری ی شتهر آران    ا  قرار دارد.گذر تاری ی )در شیال  این م

انبار، دو مسجد و حیام آن شناسایی شتده استت.    است ک  پتش از این، بناهایی تاری ی  ون آب
پ تش  وارد   با توج  ب  آنک  قسیت لیدۀ آب قنار شهری ب  این م ا  و م اتا بامدستتی )آب  

شده استت، اهیتتت بتافتی آن     و بناهی گوناگون تقستم می شده و از اینجا بتن م الر، فضاها می
 شود. نیایان می
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 ۶912هوایی سال  ۀوبیگل  براساس نقش بافت تاریخی  ران اصلی محور چهار

 

 
 وبیگل  شهرستان  ران ۶912هوایی سال  ۀبررسی در نقشمورد ۀمحگود
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 سرکوچه یخچال در  ن و جانمایی محلۀ ابتگایی بافت قگیممحالت 

 
 ای آبی در بافت تاریخی آران وبیدگل عنوان سازه به . حوضخانه۲

وبتتدگل،   از ل اظ منطقی آشکار است ک  در ساختار بافتت تتاری ی شتهری کتویری هی تون آران     
هتا   ها، آستاب انبارها، حیام اند. آب الینفع ، بناهایی با کارکرد مرتبط با آب بوده ب ش لیدۀ بناهای لام

ترین بناهتا در بافتت تتاری ی شتهرهای کتویری هستتند کت  مستتقتیاد بتا آب در           ها از مهم وی  ال
گرفت  با کهنستامن   های انجام اند. اما بررسی متدانی در طول مدر حفاری در منطق  و مصاحب    ارتباط

وبتتدگل،   پذیری را برای کاوشگران آشکار ساخت و آن اینک  در بافت تتاری ی آران  بومی، نکتا تأمل
آمتده  بت     شیار متی  ب ش برای هر م ا  ب  ها اهیتت فراوانی دارند. این بنا لنصری هویت حوض ان 

هتا در لیتق  نتدمتری     دهندۀ یک م ا  بوده است. تیام حوض ان  این معنی ک  هر حوض ان  نشان
شتده استت.    ها و بناهای اطراف منشعس می اند و در هیتن م ل، آب قنار شهری ب  خان  ایجاد شده

الینفع  و  نتد کتابردی بتوده استت.      ها باید اشاره کرد ک  این بنا، بنایی لام کاربری حوض ان  دربارۀ
ترین کاربردهتای اجتیتالی    ازجیا  مهم تفری گاه و استراحتگاه  ،غسال ان، خان  رختشوی، وضوخان 
نشتعاب  مرکو ارسانی بافت تاری ی،  در ستستم آب  ها بوده است. افوون بر این، حوض ان  حوض ان 

و هی نتن م ای برای تنظتم فشار آب قنار، نقش مهیتی داشتت  استت.     آب قنار ب  بناهای مجاور
گونت  کت  مستجد،     گرفت  است. هیتان  ترین بناهای هر م ا  نتو حول م ور حوض ان  شکل می مهم

. انتد  حستنت  و گذر ارای م اا سرکو   ی  ال، دقتقاد در اطراف حوض انا این م ا  ستامان یافتت   
انتد. تنهتا    اند یا پر شتده  قرن گذشت  یا ت ریس شده وبتدگل در طول نتم های شهر آران تیام حوض ان 

های گذشت  کشف و بازسازی شد، حوض انا م اا دربند )م اتا مجتاور و    ای ک  در سال حوض ان 
دشت پس از گذر از حوض انا سترکو     شیالی م اا سرکو   ی  ال  بوده است. آب قنار آران

انبار، مسجد، حیام و خانا لالم بتور    شود. آب   ال، وارد م اا دربند و حوض انا این م ل میی
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انتتد. هر نتتد از  شتتهر )افت ارامستتالم دربنتتدی  دقتقتتاد در جوانتتس حوضتت انا دربنتتد ستتاخت  شتتده
های دیگر این شهر اطاللار دقتقی در دست نتست، طبق گفتا اهالی منطقت ،  نتد متورد     حوض ان 

های آینده در ایتن   اند ک  کاوش اند، باک  زیر خاک مدفون رورر کامل ت ریس نشده ها قطعاد ب  از آن
 وبتدگل را آشکار کند.   تواند زوایای پنهان این بناها در ساختار بافت تاری ی شهر آران منطق  می

ی هتا  اما مسئاا دیگری ک  در اینجا باید ب  آن اشتاره کترد، آن استت کت  افتوون بتر حوضت ان        
هتای خصورتی داختل برختی از      ای، در بافت تاری ی ایتن شتهر بتا حوضت ان      الینفع  و م ا  لام
هتا و گتاه هیستطح بتا      ها اغاس در ستردابا خانت    رو هستتم. این حوض ان  های بور  نتو روب  خان 

های خصوری یا ختانگی،   های حوض ان  ترین نیون  شدند. دو نیون  از مهم ها ساخت  می حتاط خان 
های خانا تتاری ی مستعودی در م اتا دربنتد و خانتا تتاری ی آقاستاتم )بتتن م تالر           وض ان ح

دهندۀ تیکن مالی رتاحس   سرکو   ی  ال و بازار  است. البت  وجود حوض ان  در یک خان ، نشان
های هر م ا ، حوض ان  دارند. افتوون بتر ایتن، تعتدادی از      آن خان  بوده و تعداد م دودی از خان 

اکنون تنها ورودی آب قنتار آن بتاقی    اند  مانند مسجد م اا بازار ک  هم تو حوض ان  داشت مساجد ن
 مانده است.

وبتدگل است  زیرا پتن  دانت     های شهر آران ترین حوض ان  حوض انا سرکو   ی  ال از مهم
لنتوان   تتوان آن را بت    شتده و نتتو متی    دشت، ب  آن وارد می از آب قنار ارای شهر، یعنی قنار آران

ن ستتن حوض انا داخل بافت م الر آران معرفی کرد. از جهتی دیگر، این بنا اهیتتت فراوانتی در   
وبتتدگل، هتتچ    تواند داشت  باشد و آن اینک  تتاکنون در بافتت تتاری ی شتهر آران     مطالعار آینده می

یری، ای انجام نشده، و بناهتای موستوم بت  حوضت ان  در بافتت شتهرهای کتو        شناسی کاوش باستان
هتا   تتوجهی دربتارۀ آن   آیند ک  هی نان بررسی و پتژوهش قابتل   شیار می لنصری ناشناخت  و نادر ب 

 انجام نشده است.

 
 مجاور محلۀ سرکوچه یخچال( ۀحوضخانه محلۀ دربنگ )محل
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 )محلۀ دربنگ( تاریخی مسعودی ۀخان ۀحوضخان

  
 خچال و بازار()حگفاص  محلۀ سرکوچه ی تاریخی  قاسلیم ۀخان ۀحوضخان

 
 بازار محله مسجگ ۀورودی  ب حوضخان
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 سرکوچه یخچال به نسبت بناهای مرتبط با  ب اطراف  ن ۀحوضخان

 
 . شرح عملیات میدانی۳

فرهنگتی   اهتچ میت  ،شده رورر آگاهان  پر قرن پتش ب  نتم حدوداد ی این بناآنک  تیام فضاها دلتل ب 
هتا   نآاز دقتتق  تتوان اطاللتاتی    ها، نیی ا وجود حجم وستع یافت ب . در این شرایط،بنا وجود ندارد در

ب  هیتن دلتل، کاوشگران برای تعتتتن هویتت بنتا و فضتاهای م تاتف آن، افتوون بتر        استنتاج کرد. 
ایتن بنتا در بتتن متردم     با توج  ب  آنک   شناسی، از بومتان م ای نتو استفاده کردند. های باستان بررسی
، کاوشگران نتو از هیتن نام بترای معرفتی بنتای مکشتوف استتفاده      شود می حوض ان  نامتده ،م ای

متر و مستتر ورودی و   9/4در  95/9 شده، کشف حوض مرکوی ب  ابعاد های انجام کردند. طی کاوش
شتدۀ تتتم کتاوش، آب قنتار      خروجی آب، مؤید هیتن کاربری بودند. براساس اطاللار گردآوری

دشت، پتس از گتذر از م اتا جنتوبی سترکو   ی  تال        نار آرانارای بافت تاری ی آران، یعنی ق
شتده و    ، وارد حیام سرکو   ی  ال و پس از آن وارد حوض انا این م ات  متی  4پ ش )م اا آب

تتر   هتای بتور    وارد مسجد و خانت  « قاتالب»تری ب  نام  سپس از این بنا از طریق مجراهای کو ک
متر بوده ک  با احتستاب   49/9کف معبر امروزی،  شده است. لیق کف ارای حوض ان  از م ا  می

رستد بترای    نظتر متی   متری ادام  پتدا کرده است. بدین ترتتس ب  95/1حوض مرکوی کاوش تا لیق 
 متری ساخت  شده است.  جریان دائیی آب قنار در حوض ان ، این بنا در لیق تقریباد س 

انتد   شد ک  این فضتاها لبتارر  لیاتار کاوش ب  کشف فضاهای م تاف بنای حوض ان  منجر 
 از:

 هیراه با یک حوض مرکوی  2/9متر و لرض  1/6حوض انا مردان  ب  طول  .4
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دو ورودی حوض انا مردان : یکی از کو   و دیگری از بنای شرقی حوض ان  ک  هتر دو   .8
شتوند )در   متر، بت  حوضت ان  منتهتی متی     5/2متر و طول  49/4واسطا راهرویی ب  لرض  ب 

 ب ش شرقی  

متر و  4متر و راهرویی مسقف ب  لرض  5/4در  5/4ب ش زنانا حوض ان  با یک حوض  .9
 متر )در ب ش جنوبی   9طول 

 ورودی آب ب  حوض انا زنان  با طاق سنگی )در بدنا غربی حوض انا زنان    .1

 ورودی احتیالی ب  مسجد زیرزمتنی )در ب ش شیالی حوض ان  .   .5

ا فضاهای پترامون، کاوش در س  وجت  شتیالی، غربتی و    برای بررسی ارتباط فضایی حوض ان  ب
 جنوبی ادام  پتدا کرد ک  منجر ب  کشف آثار و فضاهای زیر شد:

 دشت )جنوب غرب حوض ان    ورودی آب قنار آران .4

 متر )غرب حوض ان    1متر در  9بقایای دیواری خشتی ب  ابعاد  .8

خانت  استت )شتیال غترب      سترداب  بقایای فضایی با اندود گ ی ک  احتیامد متعاق ب  یتک   .9
   حوض ان  

 پی دیوار شرقی گذر تاری ی م ا  )شیال حوض ان  .   .1

دشت از ورودی جنتوب غربتی وارد    شده، آب قنار آران بدین ترتتس براساس فضاهای یافت
شتود.   شود و پس از مشروب کردن دو حوض زنان  و مردان ، از جانس شتیالی آن ختارج متی    می

سیت مسجد زیرزمتنتی   شود ک  ب  )قاتالب  از حوض انا مردان  منشعس می البت  مجرای کو کی
 شود. این م ا  روان  می

 
 سرکوچه یخچال از نمای جنوبی حوضخانۀک  بنای 
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 دار و پلکان ورودی حوضخانۀ زنانه از نمای غربی راهروی طاق      دشت سازۀ روی جوی ورودی  ب قنات  ران  

    
 مردانه حوضخانۀمردانه از نمای غربی                     حوض مرکشی  حوضخانۀ     

 
 دیوار الحاقی در ورودی احتمالی از حوضخانه به مسجگ زیرزمینی               
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 مردانه با پای سننی دیوار حوضخانۀشرقی  بگنۀ

      
 دشت از حوضخانه خروجی  ب قنات  ران       ورودی دو  حوضخانه                                  

         

 . ارتباط فضایی حوضخانۀ سرکوچه یخچال با بناهای اطراف۴
 در این ب ش فضاهای جانبی حوض ان  در  هار جهت ارای بررسی شده است:

ترین بنا در ارتباط با حوض انا سرکو   ی  ال، مسجد زیرزمتنی  مهمالف. جان  شمالی: 
جو قاتالب مستقتیی ک  از حوض ان   ت ک  در جانس شیالی حوض ان  قرار دارد. ب این م ا  اس

یابد.  شود، ب شی از کارکرد بنای حوض ان  نتو در ارتباط با مسجد هویت می وارد مسجد می
های این حوض ان ، وضوخان  نتو بوده است. اگر احتیال وجود  بدین ترتتس ک  یکی از کاربری

ض ان  و مسجد زیرزمتنی را نتو در نظر بگتریم، این دو بنا پتوند ساختاری و راه ارتباطی بتن حو
یابند. در قسیت شیالی حوض ان ، گذر م ا  نتو قرار دارد ک   تری با یکدیگر می کارکردی لیتق

در حال حاضر، لرض آن در جریان مرمت، بتشتر شده است. پی دیوار شرقی این گذر در جریان 
  ان  در جانس شیالی کشف شد.آزادسازی اطراف حوض



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 نامه کاشان پژوهش 

 (۶1)پپاپی  ۀ هشتمشمار
 ۶931بهار و تابستان 
 
 
 

211   

       
 بقایای پی لذر تاریخی سرکوچه یخچال            مسجگ زیرزمینی و لذر سرکوچه یخچال در          
 در جان  شمالی بنای حوضخانه               جان  شمالی حوضخانه )تصویر از نمای جنوبی(      

 

گترد ک  امروزه بت  خانتا    ای تاری ی دربرمی خان تیام بدنا غربی حوض ان  را ب. جان  غربی: 
تاری ی ممع معروف است. ب شی از این خان  در جریان گسترش معبر م ای ت ریس شتده استت،   

جنوبی و هی نتن بقایای سردابی با اندود گچ در قسیت شتیال غربتی    اما آثاری از یک دیوار شیالی
ای  نا تاری ی باشند. نکتا مهم در اینجتا دری ت   حوض ان  کشف شده ک  احتیامد متعاق ب  هیتن خا

یتک از   ای نتامعاوم پتر شتده استت. هتتچ      است ک  در بدنا غربی حوض ان  وجود داشت  و در دوره
آورند. احتیامد این دری   ارتبتاطی بتتن حوضت ان      یاد نیی کهنسامن بومی، باز بودن این دری   را ب 
 و بنایی در جانس غربی آن بوده است.  

  
 بقایای سردابه در قسمت شمال غربی در غرب حوضخانه
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 تصویر چپ: نمای بیرونی( ؛پرشگه در جان  غربی حوضخانه )تصویر راست: نمای داخلی دریچۀ

 
 تاریخی جان  غربی حوضخانه ۀمتعل  به خان بقایای دیوار خشتی، احتماالً

 
 بنای حوضخانه از نمای غربی
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  تاریخی المع در جان  غربی حوضخانه خانۀ          جنوبی           از نمای ربی حوضخانهع غضل 

 

گترد. بنا ب  گفتا اهالی،  تیام جانس جنوبی حوض ان  را حستنتا سرکو   ی  ال دربرمی
حدود پنجاه سال پتش، این حستنت  با ت ریس بنای پتشتن ساخت  شده است. ب ش زیرزمتن 

 وده است ک  اکنون نشانی از آن وجود ندارد.حستنت  نتو کارگاه رنگرزی ب

 
 بنای حوضخانه با بناهای اطرافارتباط فضایی 

 ها . یافته۵
دلتتل آنکت     های فراوانی ثبت و ضبط شتد کت  البتت  بت      در بنای حوض انا سرکو   ی  ال، یافت 

بنای استتدمل و  ها را م توان آن اند، نیی ای بوده رورر انباشت زبال  خارج از کانتکست ارای و ب 
هتای مترتبط بتا آب     ها و تنبوش  های سفالی، کوزه ای از داده استنتاج لایی قرار داد. ب ش گسترده

ای ، انتواع آجتر،    اند از: ظروف سنگی )مثل هاون و ظتروف آشتپوخان    ها لبارر دیگر یافت  است.
ای. در  اع ظتروف شتشت   است وان حتوانی )مانند گاو، گوسفند، شتر و پرندگان ، انواع  تنی و انتو 

ها نتو انواع گوناگون پالستتتک   ترین ب ش وفور یافت شد  حتی در زیرین ها پالستتک ب  بتن یافت 
ها، در قسیت بتامیی   ها داشت. افوون بر این یافت  دیده شد ک  نشان از پرشدگی متأخر تیام ب ش
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رتورر افقتی و  هتار     یی بت  ورودی آب قنار ب  حوض ان ، پن  تنبوش  قرار داشت. تنبوشا بام
هتا   رورر لیودی روی هیدیگر سوار شده بودند. کاربری احتیتالی ایتن تنبوشت     تنبوشا دیگر ب 

هتا پتس از    دلتل سستی خاک اطراف، ایتن تنبوشت    انتقال آب از کو   ب  حوض ان  بوده است. ب 
 سرلت فروری تند.   کشف، ب 

رتورر انباشتت    آنک  خارج از کانتکست و ب  تلدل ب ها باید گفت  رورر کای، دربارۀ یافت  ب 
وت اتل درستی ارائ  کرد. افتوون بتر ایتن، مشت س نتستت کتدام        توان تجوی  ای بودند، نیی زبال 

ها متعاق ب  خود بنا و کدام ب ش متعاق ب  خارج از بنا هستند. بتا وجتود ایتن،     ب ش از این یافت 
یافتا ویتژه   419توج  بود. در این کاوش،  تار قابلها در این کاوش بس گستردگی و گوناگونی یافت 

 ثبت و ضبط شد ک  در این ب ش، از این متان تصاویر، تعدادی از این آثار آمده است.

  
 سرکوچه یخچال حوضخانۀقسمتی از بانک سفال کاوش 

              
           ۶۶1کوزه به شماره ثبتی  تصویر                     ۶۶1سوز سفالی به شماره ثبتی  تصویر پیه    
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 ۶21تصویر و طرح بشقاب سفالی به شماره ثبتی               ۶۶1سفالی به شماره ثبتی  تصویر کوزۀ

                           
 ۶22تصویر و طرح کاسه سفالی به شماره ثبتی 

     
 ۶21ره ثبتی ای از یک سنگ قبر به شما تصویر و طرح تکه

 
 ۶21تصویر یک جفت دمپایی دخترانه به شماره ثبتی 
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 ها . ترانشه۶
گذاری بنا، یکی از مجهومر اساسی این کاوش بود. بدین منظور کاوشگران بتا حفتر    مسئاا تاری 

 دو ترانش  برای روشن شدن این مسئا  تالش کردند.
 A. ترانشۀ ۱. ۶

سیت مسجد زیرزمتنتی   ری ال اقی وجود دارد ک  ب در ب ش شیال شرقی حوض انا مردان ، دیوا
سطح بودن تقریبی کف حوضت ان  بتا کتف مستجد      توج  هم )شیال حوض ان   است. نکتا قابل

استت.    ای، حوض ان  با مسجد ارتباط مستتقتم داشتت    است و این احتیال وجود دارد ک  در دوره
تتر   ف شد ک  ایتن گیتان را قتوی   سیت مسجد کش جنوبی ب  پشت دیوار نتو آثار یک طاق شیالی

یتاد ندارنتد، احتیتامد     یک از کهنسامن بومی، باز بودن این خروجی را ب   کرد. با توج  ب  اینک  هتچ
های حوض ان  است. افوون بر این، فاراا بتن دیوار ال تاقی تتا    ترین ب ش این قسیت از قدییی

است. بت  ایتن ترتتتس در ایتن ب تش،      قرن پتش، پر شده بوده  دیوار مسجد، پتش از پرشدگی نتم
متری، هتچ میتا فرهنگتی    4/9متر حفر شد. با وجود پتشروی تا لیق  8در  6/4ای با ابعاد  ترانش 

 گذاری در این ترانش  یافت نشد.  و یا دادۀ شاخس تاری 
ب ش شیالی این ترانش ، دیوارۀ جنوبی مسجد است ک  مشت س نتستت هیومتان بتا دیتوار      

مستجد   8شرقی حوض انا مردان  ساخت  شده یا ن . ب ش شرقی این ترانش  نتاکش  ال اقی شیال
دیوار جنوبی مسجد زیرزمتنی است ک  کامالد جانس شرقی را ت ریس کرده و ب ش جنتوبی ایتن   
ترانش  دیوار ال اقی شیال شرقی حوض ان  است. در لیق یک متری بقایای دیتواری در جانتس   

متری ادامت  پتتدا    4/9ق س  متری ادام  دارد. این ترانش  تا لیق غربی ترانش  کشف شد ک  تا لی
کرد و پس از پی هر س  دیوار جنوبی و غربی و شیالی، در لیق س  متری ب  ختاک بکتر رستتد.    

های این ترانش  ب   ند قطع  آجر سالم و شکست  و  ند قطع  سفال م دود بود و هتچ میتا   یافت 
متری، بقایای یک مجترای آب   5/8گذاری نداشت. تنها در لیق  فرهنگی و یا دادۀ شاخس تاری 

در گوشا جنوب شرقی این ترانش  کشف شد ک  با پتگتری جهت آن مش س بود ک  ایتن مجترا   
هتای   یک از پرستش  شده از حوض حوض انا مردان  است. این ترانش  ب  هتچ هیان قاتالب خارج

ال وجود راهرویتی از حوضت ان  بت  مستجد     کاوشگران پاس  نداد. فقط کشف دیوار غربی، احتی
 تر کرد. زیرزمتنی را قوی

 پس از اتما  کاوش A ترانشۀ
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 A مجرای قلیالب در لوشۀ جنوب شرقی ترانشۀ

 B. ترانشۀ ۲. ۶
های بنای حوض انا سرکو   ی  ال، قاباتت حفر ترانشت  را   یک از دیگر ب ش با توج  ب  آنک  هتچ

تنی جانس شیالی حوضت ان  گرفتت.   ای در مسجد زیرزم نداشت، تتم کاوش تصیتم ب  حفر ترانش 
ترین بنا ب  حوض ان  استت و از ل تاظ کتارکردی نتتو      ازآنجاک  این مسجد از ل اظ فضایی، نودیک

توان ب  این نتتج  رستد ک  این دو بنتا   لنوان وضوخان  بوده، می یکی از موارد استفاده از حوض ان  ب 
بتدین منظتور دقتقتاد     9مقایس  باشند. ری ی نتو قابلدارای پتوند ماهوی هستند و احتیال دارد از نظر تا

زیر م راب مسجد زیرزمتنی، پای دیوار جنوبی و در فاراا هشت متتری شترق ورودی ارتای آن،    
هتا   میا لیتده بتود کت  در تیتام میت       5متر حفر شد. این ترانش  دارای  5/4در  4ای ب  ابعاد  ترانش 

 اند از: ترتتس از بام تا پایتن لبارر ها ب   وفور یافت شد. می قطعار سفال و آجر ب 
 متر سانتی ۶0تا  0(: از Loc.201. الیۀ اول )۱. ۲. ۶

هتا وجتود دارد کت  در     ای از زهکشتی  متتری، شتبک    در تیام مساحت این مسجد، در لیق تقریباد نتم
و آجرهتای    هتای ایتن مجراهتا بتا ستن       دست آمد. نکتا مهم آنک  جداره نتو بقایای آن ب  Bترانشا 

جدید و مالر ستیان بود ک  با برداشتن این می ، مجرای آجری ارای آشتکار شتد. مشت س بتود     
ای متأخر بازسازی شتده استت. مجترای زهکشتی از ب تش غربتی شتروع         ها در دوره این زهکشی

ستیت شتیال ترانشت      شود و تا ب ش شرقی ادام  دارد. دقتقاد در مرکو ترانش ، مجرای دیگری بت   می
دار، انتواع آجرهتای شکستت  و ستالم،  نتد       های ساده و لعتاب  یابد. در این می ، انواع سفال دام  میا

هی نتن یتک قطعت     ریالی جیهوری اسالمی کشف شد. 859قطع  است وان پستانداران و یک سکا 
 متری این می  کشف شد ک  با توجت  بت    گ بری نواری با تویتنار برجستا گتاهی در لیق ده سانتی

 نبود هتچ تویتنار گ بری در مسجد، مش س نتست این یافت  متعاق ب  مسجد بوده یا ختر.

 متر سانتی ۱00تا  ۶0(: از Loc.202. الیۀ دوم )۲. ۲. ۶
های فرهنگتی   در این می ، آواری از یک بدن  از دیوار آجر و ستیانی کشف شد. در این می ، یافت 

ای ت اتت  شتده و    رستد ایتن میت  در دوره    نظر می تل ب بستار م دودی وجود داشت  ب  هیتن دل
شده در آن ری ت  شده است. قطعار سفال، آجرهای ستالم و شکستت     انباشتی از دیواری ت ریس

   های این می  بودند. ک  اغاس هیراه با مالر ستیان بودند، پالستتک و نایاون ازجیا  یافت 
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 متر   سانتی ۱70تا  ۱00(: از Loc.203-204. الیۀ سوم )۳. ۲. ۶
رو بتودیم.   هتا و قطعتار گتچ روبت      در این می ، با انباشتی متراکم اما نتامنظم و آواری از خشتت  

متتر بتود. هی نتتن در     ستانتی  89×49×5ها حدوداد  اندازه بودند و ابعاد آن ها تقریباد هی  هم خشت
اشت. این قطعتار بتا   بعضی از قطعار گ ی، آثار کارشدگی و تویتنار بستار ساده خطی وجود د

لنوان تویتنار سادۀ گ بری روی دیواری از یتک بنتا    هایشان، احتیامد ب  توج  ب  تویتنار و تراش
قطع  گتچ و   55های این می  لبارر بودند از: قطعار سفال و آجر،  ترین یافت  رفتند. مهم کار می ب 
ای بودنتد کت     رورر توده ب ها  دلتل رطوبت خاک، ب ش زیادی از خشت قطع  خشت )البت  ب  7

 ها وجود نداشت . امکان تفکتک آن
 متر سانتی ۱90تا  ۱70(: Loc.205. الیۀ چهارم )۴. ۲. ۶

 این می  فاقد مواد فرهنگی بود.
 متر سانتی ۲۴0تا  ۱90(: Loc.206. الیۀ پنجم )۵. ۲. ۶

های ایتن میت  و    ترین یافت  فراوانترین و  های این ترانش  بود. مهم ترین یافت  این می  دربرگترندۀ مهم
ضاعی منتظم بود ک  البتت  فترم تعتداد زیتادی از      هی نتن این ترانش ، انبوهی از آجرهای نازک شش

هتا را بتشتتر    متتر استت کت  آن    ضاعی بود. لرض تیام این آثتار، دو ستانتی   ها، نتیی از یک شش آن
جرهتای دیگتری نتتو بت  شتکل مربتع و       توان ب  بتسکویت کاشی شبت  دانست. افوون بتر ایتن، آ   می

مستطتل با هیتن ض امت هیراه با آثار مذکور بود. پشت این آجرهتا طتوری تراشتتده شتده کت  در      
هتای ایتن    نتو از یافتت   42×3×9سط ی پشتی خود جا بگترد. آجرهای متعدد دیگری با ابعاد تقریبی 

ن می  کشف شد. یک قطع  آجتر شکستت    ترانش  بودند. انواع آجرهای دیگر با ابعاد م تاف نتو از ای
ای، از دیگر آثار شاخس این میت  بتود.    با نقوش برجستا هندسی و یک قطع  کاشی با لعاب فتروزه

متری ایتن ترانشت  کشتف شتد،      سانتی 899ترین یافتا این ترانش  ک  در لیق  ترین و شاخس اما مهم
رسد این قطع  با توج  ب  نقش گل مرکتوی   نظر می فام با نقوش گتاهی بود. ب  یک قطع  کاشی زرین

هتای ستدۀ پتنجم تتا      فام ب  نیونت   تر بوده است. این نیونا زرین آن، ب ش مرکوی یک کاشی بور 
 های دوران رفوی و قاجار است. فام هشتم هجری شباهتی ندارد، باک  بتشتر مشاب  نیونا زرین

متر خاک بکتر و رستتدن    سانتی 99پس از  متری ادام  پتدا کرد ک  سانتی 879این ترانش  تا لیق 
ای  گون  ک  اشاره شد، در این ترانشت  تنهتا میت     ب  خاکی غترقابل برداشت، کاوش پایان گرفت. هیان

ها ک  با توج  ب  الگوی ستاخت   هایی شاخس داشت، میا پنجم بود ک  انواع آجرها و کاشی ک  یافت 
انتد. ایتن فترض نتتو      د متعاق ب  یک ساختار معیاری بودهرس نظر می ها، ب  یکسان تعداد زیادی از آن

 اند.   م تیل است ک  این آثار ب شی از ساختار و تویتنار پتشتن مسجد زیرزمتنی بوده
هتا در ایتن ترانشت ، تنهتا دادۀ شتاخس       با این تورتفار، با وجود اهیتت ب تش زیتادی از داده  

 گترد. مدتی را دربرمی   نتو بازه زمانی طومنیفام است ک  این یافت گذاری، هیان کاشی زرین تاری 
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 زیر محراب مسجگ زیرزمینی سرکوچه یخچال B نمایی از ترانشۀ

                                         
 
 
 
 
 
 
 

 B ۀاول ترانش بری نواری با تشیینات لیاهی، الیۀلچ تصویر و طرح یک قطعۀ

 
 سو  ۀشگه در الی کشف قطعات مختلف از تشیینات لچبری و خشت
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 B ۀپنجم ترانش ضلعی، الیۀ ششمجموعه  جرهای با فر  

 

 
 B ۀپنجم ترانش شک ، الیۀ مجموعه  جرهای مربع

 

        
           B شک ، الیۀ پنجم ترانشۀ مجموعه  جرهای مستطی 
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 B ۀپنجم ترانش ۀهنگسی در الی صویر و طرح یک  جر با نقوش برجستۀت

 

 
 B ۀپنجم ترانش ای، الیۀ کاشی با لعاب فیروزه

 

   
 B فا ، الیۀ پنجم ترانشۀ تصویر و طرح کاشی زرین
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 B طراحی بخش غربی ترانشۀ

 . کاربری بنا7
با توج  ب  آنک  حوض انا سرکو   ی  ال، حدود پنجاه سال پتش رها شده و پس از متدتی پتر   

آورنتد. بنتابراین،    یاد متی   ا ، این بنا و استفاده از آن را ب شود، هی نان افراد زیادی از اهالی م می
تتم کاوش ب  مصاحب  با تعداد زیادی از اهالی م اتا سترکو   ی  تال پرداختت کت  اطاللتار       

آمده  دست ها اطاللار ب  ترین نتای  این مصاحب  دست آمد. از مهم ها ب   شیگتری از این مصاحب 
هتای   ین اساس، بنای حوض انا م اا سترکو   ی  تال، کتاربری   دربارۀ کاربری این بناست. بر ا

خان ، وضوخان  و غسال ان  داشت  است. هی نتتن ایتن بنتا م اتی بترای       متعددی  ون رختشوی
هتای   نولی استراحتگاه و مکان تفریح اهالی این م ا  بوده است. بنا بر مصتاحب   گذران وقت و ب 

فراد م تاف از اهتالی م تل در حوضت ان  حضتور و     رورر مداوم، ا شده، در طول روز ب  انجام
 اند. وآمد داشت  رفت

 اجتماعی و فرهنگی بنا همیت. ا۸
است ک  در متتن زنتدگی اجتیتالی متردم ایتن       الینفع  لام بنای یک ی  ال سرکو   حوض انا

وآمتد   ختود در تیتام ایتام در ایتن بنتا رفتت       ۀم ا  قرار داشت  و مردم برای رفع نتازهای روزمتر 
این بنا در متدان مرکوی م اا سرکو   ی  ال و در مستر گذر تاری ی آن قترار گرفتت     .اند  شتدا

در اطتراف   ،های تاری ی ایتن م ات    خان و  انبار است. مسجد زیرزمتنی، حستنت ، گذر، حیام، آب
 پ تش وارد ایتن بنتا    آب ااز م ا گذر از پس دشت آران قنار آب از دان  پن این بنا قرار دارند. 
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 از هی نتتن بستتاری   شده است. دیگر منشعس میو بنای آبی  ۀها ساز سیت ده شده و سپس ب  می
   این بنا مرتبط است.  ب های م ای این دیار مستقتیاد و حتی واژه ها بازی م ای، ورسوم آداب

 ایتن  از آب نکتا مهم در ساختار اجتیالی حاکم در این بافت تاری ی آن استت کت  انشتعاب   
ارتباط لیتقی با جایگاه اجتیالی و تیکن مالی طبقار فرادست و  ،اطراف های خان   ب حوض ان 

بندی و حتی مستر حرکت آب در بافت یتک شتهر یتا قریتا      ، سهیت  . تقستمفرودست داشت  است
تترین   کننده در بافت اجتیالی آن هستند. قطعاد بنایی ک  مرکو انشتعاب مهتم   کویری، لوامای تعتتن

پذیر استت، اهیتتت اجتیتالی بستتاری در آن      ار یک جامعا کو ک بستار آستسلامل بقا و حت
جامع  داشت  است. ازآنجاک  این بنا مرکو تجیع روزانا اهالی یتک م ات  از بافتت شتهری بتوده،      

توانتد اطاللتار گرانبهتایی درخصتوا شترایط       شناسی بتشتر در این زمتن  متی  های مردم بررسی
 وبتدگل ارائ  کند. تا آرانفرهنگی و اجتیالی مردمان گذش

 گیری نتیجه
بافتت تتاری ی ایتن    و م توری داشتت     موقعتت مکانی ،سرکو   ی  ال در این م ا  احوض ان

 و انبتار  م ا ، حول م ور این بنا شکل گرفت  است. مسجد زیرزمتنی، حستتنت ، گتذر، حیتام، آب   
حوضت ان  مرکتو    ،ایتن  افتوون بتر   انتد.  گرفتت  این بنا قرار  ، دورتادورهای تاری ی این م ا  خان 

   های اطراف بوده است. خان و هی نتن بناها و  دشت ب  م الر دیگر انشعاب آب قنار آران
خانت ، وضتوخان ، استتراحتگاه، مکتان      دربارۀ کاربری بنا باید اشاره کرد ک  این بنتا رختشتوی  

 ،رتورر کاتی   ب استت. بت   ها وابست  ب  آ کاربریتفریح اهالی و حتی غسال ان  بوده ک  تیام این 
 أالینفعت  استت کت  منشت     لامو  سرکو   ی  ال یک بنای  ندکاربردی ابنای موسوم ب  حوض ان

 نامتد.« آبی ۀساز»یک بدین ترتتس این بنا را باید ب  مفهوم لام،   دشت است هویتی آن قنار آران

در ذهتن  گذاری این بنا، تنها بت  یتادآوری آن تتا حتدود رتد ستال پتتش         درخصوا تاری 
تر پتش رود،  های متقدم توان اشاره کرد. هر ند احتیال دارد ساخت بنا تا دوره کهنسامن بومی می

بترای   ،بتر ایتن استاس   کننتد.   هتای موجتود، در ایتن بتاره ستکور متی       کاوشگران براساس یافت 
ویتژه    های این کاوش بسنده کرد. بررسی منتابع مکتتوب، بت    توان ب  یافت  گذاری این بنا نیی تاری 
انجام مطالعار آزمایشگاهی در ایتن   ،های موجود و در رورر لووم نام  های م ای و وقف تاری 

 زمتن  ضرورر دارد.  
لنوان بنایی  وبتدگل، باید ب  طور کای، حوض انا سرکو   ی  ال را در بافت اجتیالی آران ب 

لنتوان   و در ستستم شتهری بت   های روزان  شناخت  منظور گردهیایی الینفع  و ب   ندکاربردی، لام
لنتوان   بنایی مرکوی در بافت تاری ی م ا  و مرکو انشعاب و تنظتم فشتار آب قنتار ارتای )بت     

تتوان ایتن    دهندۀ یتک بافتت کتویری  معرفتی کترد  از ایتن دو منظتر متی         ترین لامل سامان مهم
وبتتدگل   رانتوج  در بافتت تتاری ی و اجتیتالی شتهر آ     حوض ان  را بنایی بستار شاخس و قابل
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 دانست.

شناستتان ، از ل تتاظ  هتتای مطالعتتاتی باستتتان ستترکو   ی  تتال افتتوون بتتر ارزش احوضتت ان
های آینده بت    و اهیتت باشد. اگر مطالعار و بررسیئتواند بستار حا شناسی و فرهنگی نتو می مردم

ط بتا  ویتژه در ارتبتا   وبتتدگل و بت    آران بافتت تتاری ی  رستانی   بررسی این بنا در کل ستستتم آب 
ای و خانگی متعدد دیگر در ایتن شتهر معطتوف شتود، اطاللتار ارزشتیند        های م ا  حوض ان 

افوون بر ایتن، بایتد اذلتان     گذارد. تاری ی، فرهنگی و اجتیالی بستاری در اختتار پژوهشگران می
الینفع  و    خصورتی  لنصتری    ها )   لام وبتدگل، حوض ان  کنتم در بافت تاری ی شهر آران

تر ب  آن ورود کرد. ثبت و ضبط و  توان با جوئتار دقتق اند ک  در اینجا نیی توج  مهم و قابل بستار
ها نتازمند انجام یک پروژۀ مطالعاتی گسترده استت کت  نگارنتدگان     بررسی منسجم و روشیند آن

 های آینده، این مهم رورر پذیرد. امتدوارند در سال
 ها: نوشت پی
های آران، پتس از گتذر از ایتن م ات  در تیتام       دلتل آن است ک  آب ارای م ا  ب  این م ا  نتو تسیتا وج  .4

 شده است. ها پ ش می م ا 
 یابد. . مجرایی برای رفع رطوبت از دیوار ک  هوا در آن جریان می8
. تاکنون هتچ پژوهشی درباۀ این مسجد انجام نشده و با وجود اهیتت تاری ی، حتی تاکنون ب  ثبت ماتی نتتو   8
 رستده است.ن

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 


