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 *رضا نوری شادمهانی

 **علی مولودی آرانی

 

 
 چکیده:

 ۀجنوب دریاچ و کویر دشت غربی ۀحاشی وبیدگل و در آران شهرستان شمال کیلومتری در هفت آباد مزرعۀ نجف
عور    متور  495 و طوول ششورقی و غربوی      متر ۰۸۸ای به ابعاد  است. در این مزرعه، محوطه گرفته قرار نمک

شوهری   مشواغل موزاح    هوای  وبیدگل بورای انتاوال کارگواه    از سوی شهرداری مرکزی آران )جنوبی شمالی و (
صنایع دسوتی ایون شهرسوتان،    ، گردشگری و فرهنگی میراث براساس نظر کارشناسان ادارۀخریداری شده است. 

 میوان  اختالف ین مشکل و رفعتاریخی بود. بدین سبب برای حل ا شده، مشکوک به محوطۀ خریداری این قطعۀ
شناسی ضروری بود. پرسو  اصولی    زنی باستان گمانه انجام پروژۀوبیدگل،  آران شهرداری و فرهنگی میراث ادارۀ

در ایون محودوده    محوطۀ تاریخیتواند گواه وجود یک  های سطحی می داده حج  گستردۀکاوشگران آن بود که 
آن آغواز شود. بور     احتمالی نگاری گاهو  محوطه ماهیت ساختن وشنبا هدف ر زنی این گمانه باشد؟ بدین منظور

یوازده   ،احتموات  گونواگون   درنظرگورفتن پس از بررسی کل دشت و بررسی پیمایشی محوطه، بوا   ،این اساس
 ۀ سازۀ معماری یوا تیوۀ  ها دربردارند کدام از گمانه یچزنی روشن شد ه گمانه پس از اتمام پروژۀگمانه حفر شد. 

گیورد.   هوا را در برموی   بندی گمانه های خاکرفت و آبرفت بخ  اصلی تیه ها تیه آن ۀاما در هم ،نیستندفرهنگی 

                                                           
 noorshad@kashanu.ac.ir /استادیار دانشگاه کاشان *

 alimoloodi68@gmail.com /اسالمی دانشگاه تهران شناسی دورۀ دانشجوی دکتری باستان **

  1۷  شپپاپی رۀ نهنامه کاشان، شما پژوه 
 19و۹، ص1۹94ستان پاییز و زم

 
 

 
عنوان عاملی  ها به شناسانۀ سیالب بررسی باستان

های فرهنگی )مطالعۀ  جایی داده برای جابه

 وبیدگل( آباد آران موردی: محوطۀ نجف
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در اثور   ،شناسوی سوطحی در ایون محوطوه     هوای باسوتان   حج  وسویع داده  ،نهایی آنکه به احتمال فراوان نتیجۀ
 های سالیان متمادی از مناطق باتدست به این دشت منتال شده است. سیالب

 زنی. های سطحی، خاکباد، سیالب، گمانه آباد، داده وبیدگل، نجف آران ها:دواژهکلی

 

 مقدمه
هوا روراکن     شوود کوه بور سون  آن     شماری دیده می های بی وبیدگل، محوطه در حاشیۀ شهر آران

شناسوی،   توجه است. در ادبیات باسوتان  خصوص قنعات سفال، فراوان و قابل های فرهنگی، به داده
 ۲ثرواتی   و بوی  ۱دانند که سورانجا  در نرورد بوا سو تی     ها را استقرارهای انسانی می حوطهاین گونه م

هوای روان    تودری  زیور  ریو     شرایط زیستی، قافیۀ زندگی را باخته، خالی از جمعیت گردیده و به
هوای   آبواد ازجمهوه محوطوه    های تاری ی ویگُل و هَراسواان و فوی    اند. محوطه کویری دفن شده

انود ببورای    شناسی قورار گرفتوه   های اخیر، مورد کاوش باستان ن مننقه هستند که در سالنویافتۀ ای
؛ نووری  ۱81۱؛ جواوری، نووری شوادمهانی و اودرایی،     ۱831کسب آگاهی بیشتر نک: جواوری،  

ای اورفا  بوا    (. اموا آیوا هور محوطوه    ۱818؛ نوری شادمهانی و جاوری، ۱81۲شادمهانی و نعمتی، 
ای تواری ی همووون ویگول و هراسواان یوا       توانود محوطوه   ی سنحی موی های فرهنگ داشتن داده

گونه هم رنداشت که درنتیجۀ جواری   توان این تردید منفی است؛ زیرا می آباد باشد؟ راسخ، بی فی 
تور سورازیر شوده و     سومت نقواپ رسوت    های تاری ی مناطق فرازین بوه  های عظیم، داده شدن سیل

هوا کوه    فیای ویژه، تراکم یافته باشند. یاوی از ایون محوطوه   ترین نقنۀ این جغرا سرانجا  در رست
زنوی   آباد است که الرته نتای  گمانه رنداشتند، مزرعۀ نجف ها به اشتراه آن را استقرار تاری ی می سال

هوای فوراوان سونحی، ایون      رغوم داده  شناسی، نادرستی این فرض را آشاار ساخت؛ زیرا به باستان
 های معماری. آباد، سازه باستانی داشت و نه هموون فی  محوطه نه مانند ویگل نهشتۀ

زنووی  نگارنوودگان در ایوون نوشووتار بووا اسووتفاده از کاربسووت ترکیرووی بمرتنووی بوور نتووای  گمانووه 
شناسانه، خوان  متون کهن و توجه به روایات شفاهی بومیان( چرایی و چگونگی روراکن    باستان
اند. نویسندگان امیدوارند این رژوه   ررسی کردهآباد را ب های فرهنگی بر سن  محوطۀ نجف داده

هوای ریمایشوی مننقوه و     شناسان، درزمینۀ بررسی ویژه باستان بتواند الگویی فراروی رژوهندگان، به
 ها قرار دهد.   شناسی برخی از محوطه کاوش باستان

.بیانمسئله1
از سوی رژوهشگاه سوازمان   وبیدگل براساس مجوز اادره آباد آران زنی محوطۀ نجف برنامۀ گمانه

 8۲/۱818/ 83مورخ  ۱88۱8۱/  3838فرهنگی، انایع دستی و گردشگری کشور با شمارۀ  میراث
 8، به سرررسوتی راوا نووری شوادمهانی انجوا  گرفوت.      ۱818خرداد سال  ۱3اردیرهشت تا  ۱3از 

کموک بوه   نگاری احتمالی آن و همونوین   زنی، روشن ساختن ماهیت محوطه و گاه هدف از گمانه
وبیودگل بوود. بور سون  محوطوۀ       فرهنگوی و شوهرداری شوهر آران    رفع اختالف میان ادارۀ میراث
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ویوژه قنعوات    هوای فرهنگوی سونحی، بوه     گفته، انواع داده آباد نیز هموون استقرارهای ری  نجف
وبیودگل بنوا بور تجربوۀ      فرهنگوی آران  شوود. کارشناسوان ادارۀ میوراث    فراوان سوفال مشواهده موی   

ای تاری ی در این محودوده، بوه    گمان وجود محوطه ای، به ختی و الرته رعایت اخالق حرفهشنا بو 
های مزاحم شهری به این نقنه جهوگیری کرده بودند. این گمان بوه   مدت سه سال از انتقال کارگاه
شناسانه بر سون  ایون    های باستان . رراکن  وسیع داده۱رسید:  نظر می دو دلیل، مستدل و مننقی به

. بوا توجوه بوه آناوه ب و       ۲ها مربوپ به دورۀ افوی تا اواخر رههوی بود؛  محوطه که عمدۀ آن
رفوت در سونو     ای از محوطه در معرض خاکرادهای مستمر این مننقه بوده، احتمال موی  گسترده

هوای مشوابهی چوون     های باسوتانی وجوود داشوته باشود. وجوود نمونوه       زیرین این محوطه، نهشته
هوای   های معمواری و ییوه   آباد در همین شهرستان که سازه و هراساان و فی  های ویگُل محوطه

کورد. چوه بسوا بوا      های روان مدفون شده بودند، این احتمال را تقویت می ها زیر ماسه فرهنگی آن
های انعتی در این ماان، روستا یا شهری تاری ی و خاموشوی گزیوده از فرهنو      ساخت کارگاه

نگاری تاری ی این مننقه را با مشوال   یه برای همیشه رخت بربندد و گاهغنی و درازدامن این ناح
وبیودگل و   فرهنگی آران رو سازد. بنابراین برای ررهیز از چنین گزندی، به ریشنهاد ادارۀ میراث روبه

آباد به مدت یک ماه انجوا    زنی اانراری محوطۀ نجف همااری شهرداری این شهر، رروژۀ گمانه
 ستاوردهای اولیۀ این برنامه در قالب نوشتار ری  رو ارائه شده است.گرفت؛ ب شی از د

 . موقعیت جغرافیایی 2
وبیدگل قرار دارد. محوطۀ یادشده در حاشویۀ   کیهومتری شمال شهر آران آباد در هفت محوطۀ نجف

شورقی قورار    38°،83´،33´´شمالی و  83°،33´،19´´وبیدگل و در موقعیت کویری شهرستان آران
 (.۱و شال  ۱است بنقشۀ  گرفته

 
  1۹95وبیدگل شبرگرفته از: نوری شادمهانی و مولودی آرانی،  آباد در شهرستان آران : موقعیت محوطۀ نجف1ناشۀ 
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  1۹95وبیدگل شبرگرفته از: نوری شادمهانی و مولودی آرانی،  آباد در شمال شهر آران : موقعیت محوطۀ نجف1شکل 

 

آباد به مالایت آقای عراس  نه چندان دور، جزو مزرعۀ نجف ای این محوطه که در گذشته
وبیدگل است. این سازمان، محوطۀ  عصّار منفرد بوده، در حال حاار در مالایت شهرداری آران

 (.۲های مزاحم شهری خریداری کرده است بشال  منظور انتقال کارگاه یادشده را به

 
 آباد، دید از جنوب، : محوطۀ نجف2 شکل

  1۹95آباد است شبرگرفته از: نوری شادمهانی و مولودی آرانی،  لوکی جداکننده محوطه از مزرعه نجفدیوار ب
 

وبیودگل   آباد، بهووار ارتو  در شومال آران    ترین مسیرهای ارتراطی منتهی به نجف یای از مهم
آبواد منشوعب    سومت مزرعوۀ نجوف    است. از مقابل درب ااهی این رادگان، جاده فرعی  خاکی بوه 

 (.  ۲ترین مسیر ارتراطی به این محوطه است بنقشۀ  شود که مهم می
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  1۹95آباد و مسیرهای دسترسی به آن شبرگرفته از: نوری شادمهانی و مولودی آرانی،  : کروکی محوطۀ نجف2ناشۀ 

 

.شرایطاقلیمی3
 وهواآب.3.1

اری بوا دشوت کوویر و    دلیل همجوو  آباد همانند مناطق اطراف  به وهوایی، محوطۀ نجف از نظر آب
وهووای خشوک و بیایوانی هموراه بوا نوسوانات شودید         هوای الرورز، دارای آب   کووه  دوری از رشته

توجوه اسوت    های سونحی قابول   رو فاقد آب حرارت و میزان ناچیز بارش ساینه است. ازاین درجه
ی بووده  های بهوار  (. باوجوداین در معرض سیالب81  :۲و۱، ج۱898ها،  بفرهن  جغرافیایی آبادی

نویسد کوه شوهر کاشوان را از آن خووفی بوود       های عظیم بهاری می است. مستوفی قزوینی از سیل
تر است؛ بنوابراین بایود روذیرفت     های آزاد از کاشان رست به آب وبیدگل نسرت (. آران۲۲۲: ۱89۲ب

نوا  در  های هول اند. این نوع سیل که مردمان این شهر، بیشتر از اهالی کاشان در معرض خنر بوده
نویسد کوه   های جدی شده است. کالنتر ارابی از سیهی می های اخیر نیز بارها موجب آسیب سده

: ۱88۱هایی به بار آورده بود بکالنتور اورابی،    ق در این مننقه جاری شده و خرابی۱83۲در سال 
(. امن آناه کهنساین بومی هم، در موذاکرۀ حوووری بوا نگارنودگان، از خواطرات      ۲81و  ۲83

 اند.   ها و خنرات ناشی از آن یاد کرده وی  از این سیالبخ
پوششگیاهی.3.2

هوا   آباد در حال حاار فاقود هرگونوه روشو  گیواهی اسوت؛ اموا در برخوی گمانوه         محوطۀ نجف
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شواهدی از وجود ریشۀ گیاهان مشاهده شد. امن آناه در ب   غربی محوطوه، ریشوه و سواقۀ    
 (.8های اخیر است بشال  وکار در سال یجۀ کشتشود که درنت درختان رسته دیده می

    
  1۹95شبرگرفته از: نوری شادمهانی و مولودی آرانی،  پسته : باایای درختان خشکیدۀ۹شکل 

 

.نوعخاک3.3
از لحاظ جنس خا ، بیشتر سن  محوطه را ریگزارهای شن و ماسه دربرگرفتوه کوه دارای بافوت    

با شدت، شن و خا  کویر را در سون  منواطق زیسوتی     رودری است و بادهای شدید کویری که
: ۱81۲کنود بقرادیوان،    کنند، محیط چندان منهوبی را برای سواونت انسوان ایجواد نموی     ر   می

آباد در اثور وزش ایون خاکرادهوا متورو  و مودفون       های ویگل و هراساان و فی  (. محوطه۱۲8
روشن شد کوه هوین نهشوتۀ باسوتانی بییوۀ      آباد  زنی در محوطۀ نجف بودند؛ اما رس از گمانه  شده

 فرهنگی( و سازۀ معماری، زیر بادرفت این محوطه وجود ندارد.
.قنات3.4

(، نقشوۀ تورووگرافی مننقوه و نیوز     8بشال  ۱براساس کشف یک میهۀ چاهِ قنات در گمانۀ شمارۀ 
اند که همگوی   کرده های شفاهی کهنساین بومی، چندین رشته قنات از روی محوطه عرور می گفته
دهی، خشک و فاقد کارکرد شوده و   های زیرزمینی و افول آب ها امروزه درنتیجۀ افت سن  آب آن

 اند.   ها مدفون شده زیر ری 

 
  1۹95رانی، ادمهانی و مولودی آشبرگرفته از: نوری ش ها قنا  در درون یکی از گمانه : میلۀ5 شکل
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.سیمایتاریخیمنطقه4
هوای   آیود؛ زیورا بور اثور کواوش      شومار موی   یای از مناطق تاری ی ایران بوه  وبیدگل شهرستان آران

آباد از دل خوا    آباد و فی  های تاری ی همانند ویگل و هراساان و نوش شناختی، محوطه باستان
هوا و کاروانسوراها را در دل خوود     های م تهوف قهعوه   وبیدگل گونه های آران اند. دشت خارج شده

بیشتری برخوردارند؛ هموون کاروانسرای مرنجاب در کوویر مرنجواب،   دارند که برخی از شهرت 
هوای کوویری ایون     آباد. در جای جای قسومت  قهعۀ کرشاهی در ابوزیدآباد و قهعۀ خشتی در نوش

هوا و موزارع وجوود     ها، بوا   ها انواع بناها ازجمهه مساجد، برج جز کاروانسراها و قهعه شهرستان، به
هوا اشواره شوده     های دورۀ افوی و قاجوار، بوه آن   ع تاری ی و سفرنامهدارد که در بسیاری از مناب

وبیدگل بر جای مانده  های م تهف تاری ی در بافت شهری آران است. امن آناه بناهایی از دوره
است؛ ازجمهه بقعۀ امامزاده هالل بن عهی متعهوق بوه دورۀ اوفوی کوه دارای بارگواه و اوحن و       

(، بقعوۀ  88۱وو 8۲1: ۱838؛ نراقوی،  88۱: ۱88۱نتور اورابی،   سرای عالی و بزرگ بوده اسوت بکال 
کاری دورۀ افوی، بقعۀ شاهزاده هوادی از دورۀ اوفوی،    امامزاده قاسم با گنرد م روطی و کاشی

(، مسجد نقشینۀ بیدگل با تاریخ احتمالی ۱۲3: ۱839مسجدجامع قاای با بنای دو طرقه بسعیدی، 
آباد متعهق به دورۀ ری  از افوی. افوزون بور    نقۀ یحییدورۀ ایه انی، بنای خشتی شاسوسا در من

المنفعه مرترط بوا   های شهری، انواع بناهای عا  وبیدگل به قنات دلیل اتاای بافت شهری آران این، به
 ها. ها و ی وال خانه ها، حوض انرارها، حما  سیستم آبرسانی در این شهر وجود دارد؛ هموون آب

شناختی نیز بر قودمت   های زبان شده، داده های کشف رجا و محوطهافزون بر بناهای تاری ی راب
هوای گونواگون اسوت کوه دارای      وبیدگل، فارسوی بوا لهجوه    این شهر تأکید دارند. زبان مرد  آران

فرهن  واژگان و اانالحات رربار است. همونین تا چند دهۀ ری ، اغهب مرد  به زبانی مشوهور  
های رههوی ریشین است کوه توا اموروز در سراسور      زماندۀ زبانگفتند که با س ن می« دهی»به زبان 

شهرها و روستاهای کنارۀ کویر هموون ابوزیدآباد، نننز، بوادرود، زواره و... بوا انود  تفواوت در     
 (.۱83: ۱81۲لهجه، کاربرد دارد بافشار سیستانی، 

 شناسی.آسیب5

های باستانی  های معماری و نهشته هزنی روشن شد که این محوطه فاقد ساز هرچند در رایان گمانه
شناسی آن چنودان مواووعیتی نودارد، جوا      است و اطالق نا  محوطۀ تاری ی و ذکر دییل آسیب

منظور کشف ماهیت این محوطه،  ای مهم اشاره شود. کارکنان شهرداری به دارد در این باره به ناته
تووان ازجمهوه    ایون عامول را موی    هایی با وسوایل ماوانیای کورده بودنود کوه      اقدا  به حفر گودال

ذکور اسوت هی وت حفواری بوا بررسوی در        (. شوایان 3شومار آورد بشوال    های محوطه بوه  آسیب
ها، به این ناته ری برد که در شمال محوطه، هین گونه نهشتۀ باستانی وجود  های این گودال جداره

 ها عمدتا  در قسمت جنوب محوطه حفر شدند.   ندارد؛ بنابراین گمانه
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شبرگرفته از نوری شادمهانی و مولودی آرانی،  اری که با وسایل مکانیکی ایجاد شده است: گودال حف4 کلش

1۹95  
 

.پیشینۀپژوهش6
وبیدگل بر سر این محوطه،  فرهنگی آران به رغم جدال حدودا  سه ساله شهرداری با اداره میراث

در این محوطه انجا  نگرفته بود. الرته  زنی اخیر، هین گونه فعالیت میدانی ری  از برنامه گمانه
شناسی دانشگاه کاشان در قالب روش میدانی  بررسی  گفتنی است دانشجویان رشته باستان

های سفالین این  شناختی مننقه، این محوطه را نیز بررسی نموده بودند. برخی از یافته باستان
 شود.   محوطه در بانک سفال دانشگاه کاشان نگهداری می

 زنیهایپیشازگمانهفعالیت.7

 .بررسیپیمایشی7.1

زنی، ارورت آشنایی اعوای حفاری، با محوطۀ یادشده و  که ری  از آغاز گمانه ازآنجایی
مدت سه روز کاری بر سر محوطه رفته و از  شد، تمامی اعوا به های آن احساس می ویژگی

رسی ریمایشی محوطه اقدا  کرد که نزدیک با این محوطه آشنا شدند. بدین منظور هی ت به بر
 آمدن نتای  زیر بود: دست ریامد آن به

 
محینی از قریل منابع توأمین   های زیست الف. بررسی محیط ریرامون محوطه و شناخت ویژگی

اینک، در  های دور تا هم آب مزارع اطراف محوطه، مسیرهای دسترسی کهن و جدید که از گذشته
وزیوده و الرتوه    های دور در این مننقه موی  و خاکرادی که از زمان شوند اطراف محوطه مشاهده می

 محینی منر  بوده است. عنوان یای از مشاالت زیست به
تورین   های توروگرافیک محوطه و آشنایی اعوای هی ت با بهندترین و رست ب. بررسی ویژگی

 نقاپ، جهت شیب محوطه و...  
رراکنده بور سون  آن. در ایون خصووص،      ج: بررسی سن  محوطه و آشنایی با مواد فرهنگی
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بنودی و   های سنحی محوطه از نزدیک آشونا شوده و بوه طرقوه     اعوا با رراکن ، تراکم و نوع یافته
ها ررداخته و درنهایت، به مسوتندنگاری بطراحوی، عااسوی و تواویف فنوی       شناسی اولیه آن گونه
 ایم. ها ررداخته له به اختصار به آنها در قالب کاتالوگ( اقدا  کردند که در این ب   از مقا سفال

هایسفالییافته.7.1.1
شد که رس از منالعه، روشن شد تقریرا   در سن  محوطه، قنعات ریز و درشت سفال مشاهده می

هوای برخوی از    ها به ادوار رس از ایه انی تعهق دارند. در این ب و ، تصواویر و طور     تمامی آن
(. از سن  محوطه، ۲و  ۱های  و طر  3و  9هایه  شوند بشال میشده ارائه  های مستندنگاری سفال
 ۱قنعوه از نووع قرموز و     3قنعه سفال از نوع ن وودی،   ۱83آوری شد که  قنعه سفال جمع ۱۱3

قنعه از نوع خاکستری بود. منالعات مستندنگارانه نشان داد که بیشترین گونۀ سفالی از نووع آبوی   
( قورار دارد؛ ایون   Marbleسفالین از نوع لعواب مرموری ب   و سفید افوی است و رس از آن، گونۀ

هوا سوفال از نووع قهوم مشوای       نوع سفال در محوطۀ فی  آباد نیز دیده شوده اسوت. روس از آن   
هوا،   ( قرار دارد که متعهق به دورۀ ایه انی هستند. ناتۀ مهم ایناه شاموت تما  سوفال Silhouetteب

نقوه کوامال  هماهنو  اسوت. روی تعودادی از      محینوی من  هوای زیسوت   کانی است که بوا ویژگوی  
شود و در آخر باید ااافه کورد   های آبی و سفید اموای سفالگر شریه حروف چینی دیده می سفال

مشاهده شد که متأسفانه نوا  سوفالگر و سوال    « عمل  ... سنه...»ای با مومون  که سفالی با ترقیمه
 (.  3ساخت آن از بین رفته است بشال 

 

 
  1۹95شبرگرفته از نوری شادمهانی و مولودی آرانی،  ۰تا  1 ۀهای شمار سفال: 6شکل    
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هایویژهیافته.7.1.2
ای همووون قنعوات    هوای ویوژه   در مرحهۀ بررسی ریمایشی محوطه، افزون بر قنعات سفال، یافته

دسوت آمود    شیشه، ابزارهای سنگی، اشیای سنگی، اشیای فهزین، مساوکات، قالب سفالین و... بوه 
( کوه هرچنود   3عهوق داشوتند؛ مو ال  چنود تیغوۀ سونگی بشوال        های م تهوف زموانی ت   که به دوره

هوا در   هوایی از آن  های مشابه آن متعهق به دوران ری  از تاریخ است، نمونه ترین نمونه شده شناخته
های دوران تاری ی و دوران اسالمی نیز دیوده شوده اسوت. از سووی دیگور، چنود سواۀ         محوطه
هوای گونواگون، ناتوۀ     (. این تنوع اشیا با تواریخ 1ل زده که به دورۀ معاار مربوپ است بشا قالب

مهمی است که از فرض ما مرنی بر ایناه محوطه در اثر جاری شدن سویل ایجواد شوده، رشوتیرانی     
های ویژۀ سونحی ایون محوطوه ارائوه      های تعدادی از یافته کند. در این ب  ، تصاویر و طر  می
 شود.   می

 
  1۹95شبرگرفته از: نوری شادمهانی و مولودی آرانی،  : چند نمونه از ابزارهای سنگی۰ شکل

 
  1۹95زده شبرگرفته از: نوری شادمهانی و مولودی آرانی،  قالب : سه عدد سکۀ9 شکل
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زنیعملیاتگمانه.7.2
که در سنرهای ریشوین اشواره شود، حودودا  از سوه سوال روی  از ایون کواوش، میوان ادارۀ            چنان
آباد اختالف وجود داشوت.   و شهرداری این شهر، بر سر محوطۀ نجفوبیدگل  فرهنگی آران میراث

گفتوه   فرهنگی براساس شواهد سنحی هموون قنعات فروان سفال، زمین روی   کارشناسان میراث
های مزاحم شهری به ایون محوطوه، ممانعوت     رنداشتند و از انتقال کارگاه ای تاری ی می را محوطه

بودنود کوه خاکرواد از      دودی موجه بود؛ زیرا به تجربوه دریافتوه  ها تا ح آوردند. دلیل آن عمل می به
ها و روستاها و شهرهای تاری ی این مننقه را مودفون کورده اسوت. بوه هور       ها ری ، محوطه سده

منظور رفع این اختالفات و کشف ماهیت تاری ی یا غیرتاری ی بودن این محوطه، برنامۀ  روی، به
ره، براساس ابعاد محوطه و با درنظرگورفتن ایون مسو هه کوه ایون      زنی ریشنهاد شد. در این با گمانه

محوطه در جرهۀ شرقی و شمالی با معادن م هوپ سن  و در جرهۀ جنوبی بوا موزارع کشواورزی    
متر مربع در محدودۀ این عوارض طریعی و انسوانی   ۲×۲ ابعاد در گمانه محصور شده است، یازده

هوای   کنیود. گفتنوی اسوت در سوال     ها را مشاهده موی  ( یای از این گمانه۱8حفر شدکه در شال ب
هایی توسط وسایل ماانیای متعهوق بوه    هاتاری، گودال 8۱گذشته، در مرکز و شمال این محوطه 

رسید. هی ت کاوش با بررسی دقیوق    ها به دو متر هم می شهرداری ایجاد شده بود که بعوا  عمق آن
که در مرکز و شمال محوطه با هین سوازۀ معمواری و   ها به این ناته ری برد  های این گودال جداره

های جنوبی که رراکن  فراوان سفال هم بور   رو ن واهد شد. بنابراین بر قسمت نهشتۀ باستانی روبه
، تورووگرافی محوطوه، عووارض طریعوی و انسوانی      8شد، متمرکز شد. در نقشۀ  سن  آن دیده می

 کنید. هده میشده را مشا های احداث ریرامون آن و ماان گمانه

 
  1۹95شبرگرفته از: نوری شادمهانی و مولودی آرانی،  11 شمارۀ : گمانۀ1۸شکل 
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  1۹95شبرگرفته از: نوری شادمهانی و مولودی آرانی،  11شماره  طع دیوارۀ شرقی گمانۀ: ما۹طرح 

 
 اغبانی آرانیترسی  از مهندس ب 1: 1۸۸۸آباد، مایاس:  فیض محوطۀشده در های ایجاد : گمانه۹ناشۀ 

  1۹95شبرگرفته از: نوری شادمهانی و مولودی آرانی، 
 

متور   3۱8و غربوی( و   متور طوول بشورقی    388آشاار است، محوطه  8گونه که در نقشۀ  همان
تور اسوت.    هوای آزاد مرتفوع   متر از سن  آب 333طور متوسط،  و جنوبی( دارد و به عرض بشمالی

مرز اسوت. اومن آناوه در     آباد هم آباد و نجف ع کریممحوطه از دو سمت شمال و جنوب با مزار
شود. تما  سن  محوطه تقریروا  از   شرق محوطه، ریگستان و در غرب آن، جادۀ خاکی مشاهده می

هوا   یادستی برخوردار است و بر آن تجمیع خاکرادهای قرون نمایان است. در نقشۀ یادشده، گمانه
هوا اقودا  اوورت     بوه حفور آن   ها نسرت ابی گمانهاند. رس از جای ای مش ص شده به رن  فیروزه

یوک از   به سن  دشت حفر شدند؛ اما درون هین متر نسرت 8ها تا عمق  رذیرفت. بسیاری از گمانه
های سونحی در   ها نه دادۀ فرهنگی و نه نهشتۀ باستانی مشاهده نشد. بر این اساس، هرچند داده آن



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 نامه کاشان پژوه  

  1۷شپپاپی   شمارۀ نه
 1۹94ستان پاییز و زم

 
 
 
06   

خوردار است، رس از رایان کاوش و عد  کشوف  این محوطه از گستردگی و گوناگونی بسیاری بر
های زیرین، تاری ی بودن ایون محوطوه اثروات     گونه انراشت فرهنگی و سازۀ معماری در ییه هین
 شود. نمی
.بحثاصلی۸

آباد در حاشیۀ غربی دشت کویر و جنووب دریاچوۀ نموک قورار      که اشاره شد، محوطۀ نجف چنان
آمده از چنین اقهیموی متوأثر بووده اسوت. یاوی از عووارض       گرفته و به همین دلیل، از عوارض بر

هوا شوده    ها و شن جایی ری  و است که باعث جابه و در بعوی اوقات تندباد رسان، وزش باد آسیب
و گاهی عامل ااهی دفن شدن استقرارها بروستاها و شهرها( در طول تاریخ بوده اسوت. ازجمهوه   

هوای تواری ی ویگول و هراسواان و      مننقوه، محوطوه  های استقرارهای مدفون در  ترین نمونه مهم
اند. بور   شناسان از دل خا  کویر خارج شده های اخیر، با کهن  باستان آباد هستند که در سال فی 

نظور   وبیودگل، مننقوی بوه    این اساس، با توجه به آگاهی از این واعیت اقهیمی در شهرسوتان آران 
وبیودگل گموان آن را    ردشگری و انایع دستی آرانفرهنگی، گ رسید که کارشناسان ادارۀ میراث می

توانود گوواهی بورای مودفون بوودن یوک        آباد نیز می های سنحی مزرعۀ نجف داشته باشند که داده
محوطۀ تاری ی زیر خاکرادها باشد. بدین منظور و برای سونج  تواری ی بوودن بوا نروودن ایون       

 محوطه، عمهیات کاوش آغاز شد.
شوده، آشواار اسوت کوه در مزرعوۀ       گفته شد، براساس کواوش انجوا    باتوجه به آنوه تا اینجا

رو نیسوتیم؛ اموا ررسو  ااوهی آن اسوت کوه دلیول روراکن           ای تاری ی روبه آباد با محوطه نجف
هوای   های سنحی گسترده در این محوطه چیست؟ فرض ااوهی کاوشوگران انتقوال ایون داده     داده

  تواند سویالب  ترین عامل می القاعده محتمل هیای دیگر به این محوطه است که ع سنحی از مننقه
منظور بررسی شایسته و مستدل این فرایه، رای احرت راویان کهنسال مننقوه نشسوتیم.    باشد. به

کردنود کوه بسویاری از آثوار و اسوراب روسوتاهای        های متعددی یاد می ها از سیالب بسیاری از آن
هوا   هوا و طغیوان آب در آن   سرریزشودن قنوات   ها همونین از بایدست را با خود همراه داشت. آن

را بوازخوانی کوردیم. بورای      خصوص تواریخ محهوی  س ن گفتند. افزون بر این، متون تاری ی، به
کنود کوه    هوای متعوددی اشواره موی     نمونه ارابی در امن بالیای طریعی مننقۀ کاشان، به سیالب

کند که تما  اطوراف کاشوان را    یاد میق ۱۲38افتد. وی از سیالبی در سال  اغهب در بهار اتفاق می
به جانب بندری  و دریای »کند که سیالب  های این سیالب تأکید می گیرد. در امن خرابی فرامی

هوای   وبیدگل قنوات را رر کورد و آب بوه خانوه    آباد و آران رفت و در اطراف قراء نوش نمک همی
هوا و اموال  و زنودگانی     لمره دل از خانهاهل قراء مزبوره افتاد. کار به جایی کشید که همۀ خهق با

خود برداشته... اگر چهار ساعت دیگر ادامه ریدا کرده بود، کل کاشان و توابع آن به کهی خوراب و  
(. در مرحهۀ بعد، به بررسوی  ۲81و۲83: ۱88۱بکالنتر ارابی، « ماند ویران شده، اثری به جای نمی
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آبواد( رورداختیم.    های ب   شهری تا محوطۀ فی وبیدگل باز انت ریمایشی مناطق شمالی شهر آران
هوای سونحی بسویار     ای از این دشت، رراکندگی و گوناگونی داده گسترده  تأمل آناه در ب   قابل

های سونحی منحصور بوه ایون      ترتیب آشاار بود که این داده آباد بود و بدین شریه به محوطۀ نجف
شوند. افوزون   وبیدگل مشاهده می شهر آرانمحوطه نیست، بهاه در گسترۀ وسیعی از دشت شمالی 

گهوه( را نیوز    بهند، کووه میول   سیاه، کوه های غربی بکوه بر این گروه کاوش، مناطق فرازتر در کوهپایه
هوای سونحی ثروت شود. الرتوه در       ها و همونین داده بررسی کرد. در این مناطق، آثار متعدد مسیل

تووجهی، کمتور و محودودتر از محوطوۀ      قابلهای سنحی به اورت  مناطق فرادست رراکن  داده
آباد و دشت ریرامون آن بود که الرته این مسو هه بوا توجوه بوه اخوتالف ارتفواع ایون منواطق          نجف
 توجیه است. قابل

ها روشن شود،   ها و دیده ها و خوانده همونین ناتۀ مهمی که از کنار هم قرار دادن نتای  شنیده
دلیل وجوود اخوتالف سون  بوا منواطق       وبیدگل به شان و آراناین ناته بود که حوزۀ جغرافیایی کا
تور   احتموال فوراوان، رسوت    های گوناگون قرار گرفته است. بوه  کوهستانی، بارها در معرض سیالب

هوای   هوای کووه   های غربی، عامهی شده تا بیشتر سیل به کوه های این ناحیه نسرت بودن سن  زمین
یر شود و با خود هر آنووه را در مسویر وجوود داشوته،     های رست این ناحیه سراز یادشده در زمین

  های متعدد سیالبی در تما  یوازده ترانشوۀ   (. وجود ییه۱۱حمل و در این نقنه تجمیع کند بشال 
کننودۀ آن اسوت کوه ایون محوطوه در طوول تواریخ، در معورض          حفرشده در این محوطه، اثروات 

های فرهنگی سن  محوطوۀ   حی  باشد، دادههای متعدد بوده است. بنابراین اگر فرض ما ا سیالب
 اند.   های بایدست هستند که در طی قرون، در این ناحیه انراشته شده های محوطه آباد، داده نجف
 گیرینتیجه

 احتمالی نگاری و گاه محوطه ماهیت ساختن وبیدگل با هدف روشن آباد آران کاوش محوطۀ نجف
ز بررسی ریمایشی محوطوه، بوا حفور یوازده گمانوه در      آن انجا  شد. برای نیل به این هدف، رس ا

گونه سازۀ معمواری و نهشوتۀ باسوتانی از ادوار     نقاپ م تهف محوطه به این نتیجه رسیدیم که هین
بایسوت بوه آن    شده( وجود ندارد. اموا ررسشوی کوه موی     گذشته، زیر خا  سنحی بخاکراد تجمیع

رهنگی گسترده و گوناگون در سن  محوطوه  های ف شد، چرایی وجود داده راس ی درخور ارائه می
عنووان عوامهی    ها به بود. فرای که نگارندگان برای راسخ به این ررس  منر  کردند، تأثیر سیالب

ای فرودسوت   عنووان مننقوه   های فرهنگی از مناطق فرادست به این محوطه، به جایی داده برای جابه
وبیدگل و کاشان دور از ذهون نیسوت.    آران بود. فرای که با توجه به شرایط جغرافیایی شهرستان

متور ارتفواع از    338وبیدگل، با میوانگین   آباد در دشت گستردۀ شمالی شهرستان آران محوطۀ نجف
هوای فصوهی    به ارتفاعات غربی کاشان، بستری گسترده برای سیالب سن  دریا قرار دارد که نسرت

های این کواوش،   فتاده است. در تما  ترانشها های گذشته اتفاق می ها و سده است که بیشتر در دهه
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های فرهنگی  تر با ییه ها آشاارا مشاهده شد به شاهی که هرچند در سنو  رایین آثار این سیالب
شناختی، ساختاری رسوبی و سیالبی داشوتند. افوزون بور     های زمین رو نرودیم، بسیاری از ییه روبه

تری از دشوت   به بررسی ریمایشی ب   گسترده این، برای سنج  درخور این فرایه، کاوشگران
وبیدگل بشمال شرق کاشان( و همونوین در مرحهوۀ بعود، بررسوی ریمایشوی منواطق        شمالی آران

هوای سونحی مشوابه در ب و       های غربی کاشوان( ررداختنود کوه وجوود داده     فرادست بکوهپایه
گفته  ربی، مؤید فرایۀ ری های متعدد در تما  ارتفاعات غ ای از دشت شرقی و آثار مسیل گسترده

کورد   روایات شفاهی افراد کهنسال بومی مننقه و منابع تاری ی نیز اثرات می  بود. همونین، بررسی
های مهیب بوده، به شاهی کوه بسویاری از آثوار،     که این دشت در گذشته، بارها در معرض سیالب

سوتناد منوابع تواری ی بوه     کورده اسوت. ا   اسراب و متعهقات مناطق فرادست را با خوود هموراه موی   
هوای شورقی،    ها در دشت های متعدد و ویرانگر در ارتفاعات غربی کاشان و فرونشستن آن سیالب

هوای فرهنگوی بوه     هوا در انتقوال داده   ترتیب فرایۀ تأثیر سیالب مؤید فرایۀ ااهی ما است. بدین
رسود.   نظور موی   به آباد، مننقی و مستدل وبیدگل و در این رژوه  محوطۀ نجف دشت شمالی آران
وبیدگل و کاشان، باید ایون ناتوه    های آران های احتمالی آینده در حوزۀ شهرستان قاعدتا  در بررسی

هوای شومالی شوهر     هوای سونحی، حوداقل در دشوت     را در نظر گرفت که احتمای  ب شوی از داده 
 شده است.  های فصهی از مناطق فرادست کاشان به آنجا منتقل  واسنۀ سیالب وبیدگل، به آران

هوای   منود تموا  گُمودره    شود در قالب یک برنامه، بررسی نظوا   در رایان این مقاله، ریشنهاد می
شناسانه، مورد شناسایی و ارزیوابی   ها زیر ریمای  باستان های باز کوهپایه مناطق کوهستانی و دشت

هوای   افتوراق داده و تحهیل قرار گیرند. شاید از این طریق بتوان بی  از گذشته، وجووه اشوترا  و   
های فرودین آفتابی کورد و از   های دشت های باستانی فرازین را با محوطه ها و تپه فرهنگی محوطه

 نتای  این رهیافت عهمی در فرایند توسعۀ رایدار و متوازن مننقه یاری گرفت.

 
  1۹95دی آرانی، شبرگرفته از: نوری شادمهانی و مولو های باتدست های دشت چند نمونه از مسیل: 11شکل 
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:هانوشتپی
1. Hardness 
1. Unstability 

، عروارت بودنود از   شناسوی مشوارکت داشوتند    باستانعنوان اعوای ااهی هی ت  دوستانی که در این رروژه به .۱
ها( و آقایان عهی مولودی بمعاون هی وت(،   بکارشناس(، فرشته زینهی بطرا  یافته دخت عسگری ها سیمین خانم
بردار(.  مهندس مصنفی باغرانی آرانی بنقشهیوسفی بکارشناس(، اشاان اوّلی روریان بکارشناس(،  ب احمدمصی
کوه در گرموای    رور، خانی، عهی اکرورزاده، عصّوار منفورد و خودمتاار     حسیناس اکررزاده، عراز آقایان  ونینهم

، تشوار  انجوا  دادنود  خووبی   ، وظایف خوی  را با حُسن خهق بهت و اروریفرسای کویر، درنهایت دق طاقت
 یم.کن می
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