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  از پهنۀ فرهنگی دشت کاشان شناسی باستان اقبالیه کاشان؛ شواهد

  

  *محسن جاوري

  **مجید منتظر ظهوري

  

  چکیده

زشـمند تـاریخی اسـت. بـر اسـاس      سـوابق ار نظـر  از  مهم فإلت مرکزي ایران کاشان یکی از مناطقدشت 

هـایی از دورۀ   دوره ،منطقه به انجام رسیدههایی که طی هشتاد سال اخیر در این  هاي موردي و کاوش بررسی

این، وجود است؛ با  شده جرافیایی شناسایی ۀمحدود هاي مختلف این در قسمت اسإلمیدوران تا سنگی  پارینه

 و در وهلـۀ  سـهم چشـمگیري ندارنـد   شده اعم از کاوش و بررسـی   شناسی انجام هاي پژوهشی باستان هبرنام

شناسـی بـراي شـناخت هرچـه بیشـتر وضـعیت        جامع باسـتان  بررسی دقیق و اي براي هبرنامجراي ا ،نخست

یکـی از   ،واقع در شمال غربی کاشـان  ،اقبالیه ۀزنی در محدود برنامۀ گمانه .ختی آن ضروري استشنا باستان

هاي  آن شامل دوره شدۀ شناسایی سیشنا باستانهاي  گرفته در چند سال اخیر است که یافته هاي صورت فعالیت

می تا هاي مختلف اسإل آهن، دوران تاریخی و دوره چهارم پیش از میإلد، دورۀ ۀ، هزارمختلف پیش از تاریخ

شـناختی   و وضـعیت باسـتان  ماهیـت و چیسـتی    هایی نظیر پرسشبه  در این مقاله بر آنیم عصر حاضر است.

 هـا  نهشتهو آشفتگی گسیختگی و  ها پراکنش یافتهدلیل همچنین  ،هاي حاصل از کاوش یافتهاقبالیه و  ۀمحدود

اقبالیه با توجه به  ۀهاي محدود زمین که آن دارندسی حکایت از شنا باستانشواهد . خور ارائه دهیمپاسخی در

دشت کاشان اسـت   هاي باإلدست لی بخشهاي فص سیإلب نشست تههمواره محلی براي  ،موقعیت پست خود

  د.گیر می ه مواد فرهنگی را نیز در برک

   .زنی سی، گمانهشنا باستان، کاشان دشتیه، اقبال محدودۀ :ها واژهکلید

                                                           
 javeri@kashanu.ac.ir/ شناسی دانشگاه کاشان استادیار باستان *

  majidzohouri@ut.ac.ir، نویسنده مسئول/ انشناسی دانشگاه تهر ستادیار باستانا **

 20/9/99تاریخ پذیرش:             13/6/99تاریخ دریافت: 
  

  1399ستان پاییز و زم ،یشناسکاشاندو فصلنامه علمی 

 154ـ135صفحات: )، 25 یاپیپ( 2شماره ، 13دوره 
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  مقدمه. 1

همسـانی   لحـاظ  بهشود که  اي وسیع در ایران مرکزي را شامل می محدودهدشت فرهنگی کاشان 

الیـه شـرقی    ایی از منتهـ هـا  بخـش کامل و  طور هي کاشان و آران و بیدگل بها شهرستانفرهنگی 

  و شـمال شهرسـتان اردسـتان     هایی از شمال و شرق شهرستان نطنز بخش(نراق)،  استان مرکزي

 ،یسـنگ  پارینـه هـایی   ایـن دشـت شـامل دوره   سـی  شنا باسـتان   دیدگاه لحاظ به .گیرد در بر میرا 

ــنگی،  ــت و اســ�می و دوران تــاریخی آهــن ۀمفــرغ، دور دورۀمــس و ســنگی،  نوس  اس

)Hoseinzadeh and et al., 2017( .      پیوست سکونت و اسـتقرار در ایـن دشـت غنـی نشـان از

کلیـدي در مرکـز فـ�ت ایـران      ۀفرهنگی این منطق در تبیین دیباچۀسی شنا باستاناهمیت با�ي 

 است.

 دربخشـی از ایـن محـدوده     ه شمال غرب شهر کاشان قرار دارد؛الی محدودۀ اقبالیه در منتها

ها پس از واگـذاري توسـط شـرکت نسـاجی بـه       . این زمیناستنساجی کاشان  ۀتملک کارخان

ان بـراي  شهرداري کاشـ کارگران این کارخانه در ازاي مطالباتشان، طی تصمیماتی بین مالکان و 

هـاي   تخصیص زمـین  سبب کاشان در نظر گرفته شد که به سطح شهر محل انتقال صنایع آ�یندۀ

 ،این بخش به متقاضیان این صنایع در دستور کار عمرانی شهري قرار گرفت و در نخستین گـام 

بـه همـین   نمودنـد.  ، صنایع دستی و گردشگري کاشان میراث فرهنگی ادارۀاقدام به استع�م از 

ـ    پذیرفته توسط نگارنـدگان  ی صورتدر پی بررسی سطحلحاظ  دگی ، گزارشـی مبنـی بـر پراکن

، میـراث فرهنگـی در چهـارچوب وظـایف     آندنـد کـه طـی    سفال در سطح محدوده اع�م کر

 پژوهشـی  برنامۀ ۀهاي تاریخی، با تدوین و ارائ حفظ و نگهداري از محوطه سازمانی خود براي

با اخذ مجوز  »اقبالیه کاشان ۀختی محدودشنا باستانمنظور تعیین وضعیت  به زنی گمانه«عنوان  با

اقدام به این امـر نمـود    27/2/95 مورخ 997/00/953141 ۀبه شمار سیشنا باستاناز پژوهشکده 

سـی  شنا باستانهاي  ع به فعالیتشرو ،در تمامی جهات محدوده 2×2گمانه به ابعاد  7و با ایجاد 

وش با انجام یک پیمـایش  کا قبل از انجام برنامۀ. دضعیت این محدوده کرروشن نمودن و براي

ی شامل قطعات متنوع سفال محوطه مورد بررسی قرار گرفت که در نتیجه بقایاي سفال ،سطحی

که در آنجا پراکنده بود،  هاي مختلف اعم از پیش از تاریخ، تاریخی و اس�می تا معاصر از دوره

و پـیش از   قابـل کشـت نیسـت   ۀ اقبالیه هاي محدود باید اذعان داشت که زمینآوري شد.  جمع

و هــاي شــهري  هــا محــل واریــز نخالــه مــدت ،خریــد ایــن اراضــی توســط شــرکت نســاجی

  قابل مشاهده است.  که امروزه نیز برخی شواهد آن  هاي سطح شهر بوده برداري خاك
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  هاي تحقیق پرسش. 1ـ1

  تعلـق  هـاي زمـانی    ایـن محـدوده بـه چـه بـازه     شـده در   یشناسـای ختی شـنا  باستانهاي  یافته. 1

 ؟دارند

فراینـدي   نتیجـۀ و  هـاي اسـتقراري   در ارتباط بـا �یـه  در این محوطه شناختی  آیا بقایاي باستان. 2

فرهنگـی  هاي حاوي مواد  گیري نهشته یا چیستی شکل در این بخش از دشت کاشان است زیستی

 ؟است انسانیطبیعی و  جایی هجاب محصول فرایند

  محدودۀ اقبالیه موقعیت جغرافیایی. 2

دقیقـه   23درجـه و   51ثانیه طول شمالی و  3/29دقیقه و  1درجه و  34حد فاصل اقبالیه  محدودۀ

در شمال غرب شهر کاشان قرار دارد کـه   متر از سطح دریا، 950ثانیه عرض شرقی و ارتفاع  22و 

کیلومتري شمال غرب دانشگاه آزاد کاشان واقع شده است و همچنین در شـمال دانشـگاه    5/1در 

ۀ ). محـدود 2و  1 تصویربلوار قطب راوندي در منتهاالیه خیابان فرش گلستان قرار دارد ( کاشان و

دورتـادور آن دیـواري    و داردهکتـار   40ضلعی بوده که مسـاحتی حـدود   اقبالیه داراي پ�نی چند

متر  644تر  دیوار کوچکطول متر و  936غربی آن   آجري کشیده شده که طول دیوار بزرگ شرقی

   ).3 تصویراست (

  
  اقبالیه در شهر کاشان هاي محدودۀ : موقعیت جغرافیایی زمین1 تصویر
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  اقبالیه نسبت به دانشگاه آزاد و بلوار قطب راوندي محدودۀ: موقعیت جغرافیایی 2 تصویر

  
  ها و تعیین موقعیت گمانه ابعاد دیوارها و مساحت آنبا اقبالیه همراه  : نقشۀ محدودۀ3 تصویر
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  اقبالیه . بررسی سطحی و وضعیت کنونی محدودۀ3

در سـمت دیـوار    باشد که داراي ورودي و اتاق نگهبانی میمحصور این محدوده بین دیوار آجري 

ي ریـز و  ها سنگو تمام سطح آن با  قابل کشت نیستندکه  اقبالیه ۀمحدودهاي  جنوبی است. زمین

هـا و   محـل واریـز نخالـه    ،درشت پوشیده شده است، پیش از خریده شدن توسط شرکت نساجی

ده دیـ در آنجـا  هـاي شـهر    هاي شهري کاشان بوده که امروزه نیز هنوز برخی از نخالـه  گودبرداري

اقدام به تسطیح این اراضـی   ،خرید این اراضی و دیوارکشی اطراف آناز ). پس 4 تصویر( شود می

بـه چشـم   ها هنـوز   کننده در برخی قسمت هاي تسطیح اند که خط ماشین دههاي شهري کر یزهرو وا

جنـوبی و   کشـی در جهـات شـمالی    اقدام بـه خیابـان   ،از تسطیح اراضی ). پس5 تصویر( خورد می

جنـوبی فقـط در بخـش جنـوبی دیـوار       شمالی ؛ البته دیوارۀندتقاطع هستاند که م  غربی نموده شرق

  فته است.او در جهت شمال امتداد نی غربی است شرقی

هـاي پراکنـده    د که سـفال شزنی مشخص  گرفته در طی روند گمانه سطحی صورت  در بررسی

، عصـر  III هـاي سـیلک   طیف سـفال  ،شود میدیده ها  برخی مکاندر که  محدودۀ اقبالیهدر سطح 

کریمـی و کیـانی،   ؛ 1389و  1379گیرشـمن،  (آهن (خاکستري و نخـودي)، تـاریخی و اسـ�می    

گیـرد   را در بـر مـی   )Priestman, 2005؛ Kennet, 2004؛ Fehervari, 2000 ؛1384گروبه، ؛ 1364

  ).6 تصویردهد ( را نشان می متعارفغیر و که پراکنشی آشفته

  
  محدودۀ اقبالیههاي واریزي شهري در سطح  شغال و نخاله: آ4 تصویر
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  کانیکیهاي م : تسطیح اراضی اقبالیه و آثار رد بیل5 تصویر

  

  
  پیش از تاریخی (عصر آهن)  هاي از دوره محدودۀ اقبالیههاي  : برخی سفال6 تصویر

  و اسإلمی (ایلخانی و صفوي)

  ها موقعیت گمانه. 4

بـا توجـه بـه پراکنـدگی      ،سی که در سطح محوطه صـورت پـذیرفت  شنا باستانطی روند بررسی 

هاي باستانی در ایـن محـدوده در دسـتور کـار قـرار       مشخص کردن وضعیت �یه ،طعات سفالیق

اطمینـان بـراي    منظور افـزایش  بهکه زنی انتخاب شد  نقطه براي گمانه 7 ،گرفت و بر همین اساس

ۀ پیوسـت  طبـق نقشـ   محـدودۀ اقبالیـه  در تمـامی   ها ختی محدوده، گمانهشنا باستانتعیین وضعیت 

شرق، دو گمانه در شمال و جنوب، دو گمانـه در غـرب و یـک    رو دو گمانه در  این. ازدتوزیع ش
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دقت و فضاي کـافی داشـتن    ها با هدف د که ابعاد گمانهمشخص ش محدودۀ اقبالیهگمانه در مرکز 

هـا بـر    برداري محل و تعیین موقعیت گمانـه  نقشه ،ها گمانه کوبی میخاز بعد  متر لحاظ گردید. 2×2

م کانتکسـت  نگاري طبیعـی و سیسـت   صورت �یه روش کاوش به). 3 تصویر( آغاز شدروي نقشه 

  د.شو می یج حاصل از این کاوش بیانشرح مختصري از نتا ،در ادامه د.انجام ش

 T.T.1 ۀگمان. 1ـ4

هاي اقبالیه واقع شده که هدف از کاوش در ایـن بخـش،    متر در شرق زمین 2×2 این گمانه با ابعاد

شرقی اقبالیه است. این گمانه در یـک قطعـه زمـین     شناختی محدودۀ سازي وضعیت باستان روشن

 Bench( مبـدأ  نقطـۀ ها،  کانتکست گیري سطح ارتفاع قرار گرفته است. براي محاسبه و اندازه بایر

mark( کاوش در گمانۀ ،مجموعدر د.شرقی انتخاب ش شمال ۀاین گمانه، گوش T.T1  اشـت  بـا برد

ترتیـب   بـه  . نوع بافـت خـاك  )8و  7 تصویر(متر به پایان رسید  سانتی 325کانتکست در عمق  15

ي ا رسـوبی بـه رنـگ قهـوه     چـک رودخانـه و خـاك   ي کوها سنگشن ریز به همراه  اند از: عبارت

اي بـه رنـگ    ماسـه  �یـۀ  ،اي روشـن و کلـوخی   خاك قهـوه  روشن با تراکم متوسط رو به سست،

 ي مایـل بـه قرمـز،   ا رسوبی سفت و متراکم به رنگ قهـوه  �یۀ اي تیره با تراکم زیاد و سست، قهوه

ـ  ،اي فشـرده  ماسه �یۀ ،اي روشن خاك کلوخی متراکم به رنگ قهوه ده بـه رنـگ   رسـی فشـر  ۀ �ی

رسی فشرده ۀ �ی ،هاي کوچک و متوسط به رنگ تیره اي به همراه ریگ شن رودخانهۀ �ی ،اي قهوه

ـ  ،اي روشـن  به رنگ قهـوه  ـ  و اي تیـره  اي متـراکم بـه رنـگ قهـوه     ماسـه ۀ �ی ۀ شـن همـراه بـا    �ی

هـاي   گیـري �یـه   که همگی حاصـل رونـد طبیعـی شـکل     یره؛اي به رنگ ت ي رودخانهها سنگ قلوه

هـاي گذشـته هسـتند.     رسوبی طی سده

وجــود  ،هــا در ایــن �یـه مشــهود  نکتـۀ 

ــتن  ــنداش ــین   ۀیافت ــی و همچن فرهنگ

بـر   .سـت ها مضطرب بـودن کانتکسـت  

اسـتنباط   گونـه  اینتوان  می همین اساس

 محـدودۀ اقبالیـه  شـرقی  ۀ کرد که جبهـ 

گونـه    فرهنگـی بـوده و هـیچ    ۀفاقد �ی

ــ ــواهدي از �ی ــن  ۀش ــتقراري در ای اس

  بخش وجود ندارد.
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  1شمالی ترانشه  ۀ: برش دیوار8 تصویر

  

 T.T.2 ۀگمان. 2ـ4

از  ،زنی گمانه ۀکه در نتیجاست هاي اقبالیه واقع  شرق زمین  متر در شمال 2×2 این گمانه با ابعاد

تاریخی را  مبنی بر عدم وجود �یۀ وضعیت مشابهی T.T.1 هاي متشکله با گمانۀ نظر ترکیب �یه

  . )1) (طرح 10و  9 تصویر( نشان داد

  
 پس از اتمام کاوش T.T.2 گمانۀنمایی از  :9 تصویر
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  2شمالی ترانشه  : برش دیوارۀ10 تصویر

  

  
 2هاي ترانشه  : نمونه سفال1طرح 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
شناسیکاشان  

)25اپی ی(پ 2شمارۀ   
1399ستان پاییزو زم  

 

144 

 T.T.3 گمانۀ. 3ـ4

در ایـن گمانـه در   اقبالیـه انتخـاب شـد.    ۀ متـر در مرکـز و شـمال محـدود     2×2 این گمانه با ابعاد

ورت کلوخی از بستر خـود جـدا   ص که به(است رسی فشرده  خاكکه متشکل از  3002کانتکست 

قطعـه   4قطعه سـفال قرمـز و    12قطعه سفال نخودي،  31فرهنگی شامل  تاریخی ، بقایاي)دشو می

ـ   ۀسفال خاکستري همراه با چنـد قطعـه پارچـ    آشـفتگی   ۀدهنـد  نشـان  مـد کـه  آدسـت  ه جدیـد ب

    .دشو هاست و این کانتکست �یۀ فرهنگی محسوب نمی نهشته

 گیـرد.  مـی   بـر   قرار گرفته و تمام سطح گمانـه را در  3003درست در زیر این �یه، کانتکست 

 110شـرق گمانـه     شـمال  گیري در گوشـۀ  مبدأ اندازه طۀنسبت به نق این کانتکست نقطۀبا�ترین 

اسـت.  متـر   سـانتی  40متر و بـه ضـخامت    سانتی 150مبدأ  ۀآن از نقط ۀترین نقط ینمتر و پای سانتی

 ،گـردد  کلوخی از بستر خود جدا مـی  صورت بهخاك رسی فشرده که  خاك این کانتکست از تودۀ

قطعه سـفال   7 قطعه سفال نخودي، 14هاي فرهنگی این کانتکست شامل  یافته. تشکیل شده است

ـ  ،خی و آشـفتگی نهشـته  شـنا  باستانهد قطعه سفال خاکستري است. با توجه به شوا 7 قرمز و ن ای

  د.شو کانتکست �یۀ فرهنگی محسوب نمی

قـرار دارد  متـر   سـانتی  150 و در عمق شرق گمانه  شمال در گوشۀ �یهاین ، 3004در کانتکست 

بقایایی از زغـال   متر است و سانتی 15به ضخامت متر  سانتی 165مبدأ  ۀآن از نقط ترین نقطۀ پایین که

یعنـی در   ،در زیـر ایـن �یـه    .فرهنگی اسـت  ۀاین کانتکست فاقد یافتمد؛ آدست ه باز آن  و خاکستر

تشـکیل شـده    ،دشـو  ر خود جدا میکلوخی از بست صورت بهفشرده که  یخاک ۀتود ،3005کانتکست 

 کـاوش در گمانـۀ   ،مجموعدر مد.آدست ه قرمز بقطعه سفال  1فال نخودي و قطعه س 1 ؛ از آن،است

T.T.3 متر به پایان رسید. با توجه به نوع بافـت خـاك و    سانتی 270کانتکست در عمق  8داشت با بر

اســتقراري و  ۀعــدم شناســایی �یــ  

هـا،   همچنین مضطرب بودن کانتکست

ۀ استنباط کرد که جبه گونه اینتوان  می

محــدودۀ شــمالی در بخــش مرکــزي 

 فرهنگی بـوده و هـیچ   فاقد �یۀ اقبالیه

اسـتقراري در   گونه شـواهدي از �یـۀ  

و  11 تصـویر ( این بخش وجود ندارد

  ).2(طرح  )12
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  3شمالی ترانشه  : برش دیوارۀ12 تصویر

         
  3هاي ترانشه  : نمونه سفال2طرح 

 

 T.T.4 گمانۀ. 4ـ4

 ۀانتخـاب شـد. در نتیجـ    اقبالیـه ۀ بخـش مرکـزي محـدود     متر در جنـوب  2×2 این گمانه با ابعاد

متري که متشکل از شـن نـرم بـه     سانتی 25در عمق  ،4002کانتکست  در این ترانشه در زنی گمانه

 1رنـگ و  قطعـه سـفال قرمز   1قطعه سفال نخودي،  19 ،اي روشن با تراکم پایین است رنگ قهوه
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 دهنـدۀ  کانتکسـت نشـان  یاي پ�ستیک در ایـن  . یافت شدن بقامده دست آبقطعه سفال خاکستري 

متـري کـه    سانتی 70در عمق  4003 مضطرب بودن این نهشته است. در زیر این �یه در کانتکست

ي هـا  سـنگ  ه با قلـوه خاك رسی فشرده همرامتشکل از  اي �یه ،متر ضخامت دارد سانتی 65حدود 

قطعـه   11 همچنـین  شـود.  کلوخی از بستر خـود جـدا مـی    صورت بهکه است موجود  اي رودخانه

پیـدا شـدن مـواد    . یافـت شـد  در آن قطعه سفال خاکستري  1و  قرمزرنگقطعه سفال  2نخودي، 

فتـی و آشـفته   ۀ آبردهند اي نشان هي رودخانها سنگ قلوهرسی فشرده همراه با  فرهنگی در این �یۀ

  .دشو ۀ فرهنگی و استقراري محسوب نمیو این نهشته �ی استبودن این کانتکست 

بـه پایـان    متر سانتی 290عمق کانتکست در  13با برداشت  T.T.4 اوش در گمانۀدرمجموع، ک

اسـتقراري و   نوع بافت خاك و عدم شناسایی �یـۀ  . با توجه به)3(طرح  )14و  13 تصویررسید (

جنـوبی در بخـش   ۀ استنباط کرد کـه جبهـ   گونه اینتوان  ها، می همچنین مضطرب بودن کانتکست

اسـتقراري در ایـن    گونـه شـواهدي از �یـۀ    فرهنگی بوده و هیچ فاقد �یۀ محدودۀ اقبالیهمرکزي 

فرهنگـی و   هـا مربـوط بـه �یـۀ     شده در برخی کانتکست هاي شناسایی و سفالبخش وجود ندارد 

  برجاي نبوده است.

  
  بعد از اتمام کاوش T.T.4 گمانۀ: نمایی از 13 تصویر
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  4شمالی ترانشه  ۀ: برش دیوار14 تصویر

  
  4هاي ترانشه  : نمونه سفال3طرح 

  

 T.T.5 گمانۀ. 5ـ4

این گمانه در  5002کانتکست انتخاب شد. در اقبالیه ۀ متر در غرب محدود 2×2 این گمانه با ابعاد

قطعـه سـفال    10قطعـه نخـودي،    14شامل  هاي فرهنگی یافته ،ي از کفمتر سانتی 50تا  30عمق 

هـاي   ها مربوط به عصر آهن و سفال ؛ این سفالآمددست ه بقطعه سفال خاکستري  5رنگ و قرمز

  .  داردمضطرب بودن این کانتکست  از  توأمان است که نشان صورت بهتاریخی  دورۀ
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دو  ساختمان همـراه بـا   هاي سیمانی نخاله ،يمتر سانتی 90تا  60در عمق  5003در کانتکست 

 5004کانتکسـت  در زیر این �یـه در  ظرف بودند.  ه دست آمد که بدنۀساده بقطعه سفال نخودي 

قطعه سـفال خاکسـتري    7و  قرمزرنگقطعه سفال  2قطعه نخودي،  3هاي فرهنگی شامل  یافتهنیز 

هاي دورۀ تاریخی بـوده   هاي مختلف عصر آهن و سفال ها مربوط به دوره ؛ این سفالمده دست آب

هـاي   یافتـه  5005کانتکسـت   همچنـین در  مضطرب بـودن ایـن کانتکسـت اسـت.     ۀدهند که نشان

قرمزرنگ و قطعه سفال  1قطعه نخودي،  2 مد:آدست ه ب بدین شرح قطعات سفال شامل فرهنگی

 ۀهـاي دور  هاي مختلف عصر آهـن و سـفال   ها مربوط به دوره ؛ این سفالقطعه سفال خاکستري 4

مضطرب بودن این کانتکسـت اسـت. در ایـن کانتکسـت عـ�وه بـر        دهندۀ نشانتاریخی بوده که 

 30×30در ابعـاد   هـاي سـیمانی   موزائیـک هاي سـاختمانی شـامل    سفال، استخوان حیوانی و نخاله

هـاي فلـزي در    سـیم   گـچ و تکـه  هاي شکسته،  قطعه تکه 9قطعه موزائیک کامل و  2متر که  سانتی

گی بـر آشـفتگی ایـن کانکسـت و     نیز یافت شد که همگیري  متري از مبدأ اندازه سانتی 170عمق 

    .گذارد هاي پیشین صحه می نهشته

بـه پایـان    متـر  سانتی 285کانتکست در عمق  7با برداشت  T.T.5 درمجموع، کاوش در گمانۀ

اسـتقراري و همچنـین مضـطرب بـودن      ها و عدم شناسایی �یۀ رسید. با توجه به نوع بافت نهشته

فرهنگـی بـوده    فاقد �یۀ محدودۀ اقبالیهغربی ۀ استنباط کرد که جبه گونه اینتوان  ها، می کانتکست

  .)4(طرح  )16و  15 تصویر( استقراري در این بخش وجود ندارد ۀگونه شواهدي از �ی و هیچ

  
  بعد از اتمام کاوش T.T.5 از گمانۀ ی: نمای15 تصویر
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  5شمالی ترانشه  : برش دیوارۀ16 تصویر

  
  5هاي ترانشه  سفال : نمونه4طرح 

  

  T.T.6 گمانۀ. 6ـ4

در نتیجـۀ کـاوش در ایـن    انتخاب شد.  اقبالیهۀ غرب محدود  متر در جنوب 2×2 این گمانه با ابعاد

بقایـایی شـامل    ،متري سانتی 35تا  20در عمق بین  6002کانتکست  در سطحی پس از �یۀ ،گمانه
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 ،مجمـوع در .دست آمده ب رنگسفال قرمزقطعه  1قطعه سفال نخودي و  3قطعه سفال خاکستري،  4

بـا توجـه بـه     .به پایان رسید متر سانتی 280کانتکست در عمق  13با برداشت  T.T.6کاوش در گمانه 

تـوان   هـا، مـی   استقراري و همچنین مضطرب بودن کانتکست ها و عدم شناسایی �یۀ نوع بافت نهشته

 فرهنگی بـوده و هـیچ   فاقد �یۀ محدودۀ اقبالیهغربی در بخش جنوب ۀ استنباط کرد که جبه گونه این

  .  )5(طرح  )18و  17 تصویر( استقراري در این بخش وجود ندارد گونه شواهدي از �یۀ

  
 پس از اتمام کاوش T.T.6 : تصویر نهایی گمانۀ17 تصویر

  
  6شمالی ترانشه  : برش دیوارۀ18 تصویر
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  6هاي ترانشه  : نمونه سفال5طرح 

  T.T.7 گمانۀ. 7ـ4

کاوش در  ،مجموعدرانتخاب و کاوش شد. اقبالیه ۀ متر در مرکز محدود 2×2 این گمانه با ابعاد

نوع بافت  با توجه بهبه پایان رسید.  متر سانتی 260عمق کانتکست در  9با برداشت  T.T.7گمانه 

 گونه اینتوان  ها، می استقراري و همچنین مضطرب بودن کانتکست خاك و عدم شناسایی �یۀ

گونه یافتۀ فرهنگی و  فرهنگی بوده و هیچ فاقد �یۀ محدودۀ اقبالیهاستنباط کرد که بخش مرکزي 

  . )20و  19 تصویر( استقراري در این بخش وجود ندارد شواهدي از �یۀ

  
  بعد از اتمام کاوش T.T.7 از گمانۀ ینمای :19 تصویر
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 گیري نتیجهبحث و . 5

در مســتقر  يهــا ســی در محوطــهشنا باســتان

مطالعـــات  ، در حیطـــۀشـــهري ۀمحـــدود

سی شهري که در راسـتاي نجـات   شنا باستان

هاي در معرض تهدید هسـتند، قـرار    محوطه

تري نسبت بـه کـاوش   همیت بیشگیرد و ا می

 ،؛ در نتیجــهداردشــهري  در فضــاهاي بــرون

ــ�ن مــ   تأ ــطح ک ــذاري آن در س ثرتر ؤثیرگ

توان با مدیریت صحیح، بـه   و می خواهد بود

م میـراث  هدف اصلی این رویکرد یعنی ادغا

 دست یافتمردم  فرهنگی با زندگی روزمرۀ

)Alpan, 2005: 3(.   ــتن ــع داشـ در واقـ

هـاي   یافتـه  در خصوصریزي منسجم  برنامه

پایدار شهري اسـت. حـال بـا رویکـرد      ۀساز توسع ، خود زمینهشهري فرهنگی ارزشمند در حوزۀ

کاشـان،   محدودۀ اقبالیههاي  شناختی زمین منظور تعیین وضعیت باستان زنی به گمانه سانه،شنا باستان

نگـاري   �یـه  صـورت  بـه هـا   و کاوش در آن  در جهات مختلف محدوده متر 2×2 گمانۀ 7با ایجاد 

پراکنـدگی سـفال در سـطح     با وجودکه در گزارش هر گمانه ذکر شد،  نانطبیعی به اتمام رسید. چ

هـا در ارتبـاط بـا     یک از گمانه فرهنگی در هیچ ها، هیچ �یۀ هاي گمانه محدوده و برخی کانتکست

هرچند کـاوش در   ؛دشناسایی نششده  باستانی، در این محدودۀ کاوش ۀشواهد استقراري و محوط

تـا   ،فرهنگی بـود  ی که فاقد هر گونه یافتۀهای متر در �یه 3 تا 2ن گاه ها براي حصول اطمینا گمانه

هـاي امـروزي    هـا و واریـزه   ها که گاه نخالـه  مضطرب بودن نهشته ،خاك بکر ادامه یافت. از طرفی

هاي سیمان، قطعـات کوچـک پ�سـتیک کـه در مـواردي در عمـق        یک، تکهموزائقطعات همانند 

هـاي   هاي خاك ایـن محـدوده اسـت. سـفال     نشان از آشفتگی �یهدست آمدند، ه متري ب 2حدود 

و  )Ghirshman, 1935( عصـر آهـن   )،1379 ،(گیرشمن III طیف زمانی سیلک ،محدوده سطحی

گیـرد کـه از    را در بـر مـی  ) 1364(کریمی و کیانی، دوران تاریخی و اس�می (ایلخانی تا صفوي) 

 دارد.   محدودۀ اقبالیهسطحی  ۀنشان از آشفتگی �یالگوي پراکنش منظمی برخوردار نیست و خود 

در ایـن   ،بیان شد زنی گمانهبه  مربوط ايه که در گزارش چنان ،هاي تحقیق در پاسخ به پرسش
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هـاي   هو نهشـت  دنشـ شناسـایی   ،ختیشنا باستانفرهنگی و داراي ارزش  همحدوده هیچ �یه و نهشت

 نیـز یعی و هاي طب ذاريگ ها و رسوب سی�بخصوص  هشناختی ب طبیعی زمین موجود حاصل روند

انسانی دوران معاصر از قبیل انتقـال و حمـل نخالـه و آوار سـاختمانی      هاي دخالتناشی از  یگاه

مـده از  آ دسـت  هاي به شده از سطح و همچنین یافته وريآ هاي جمع بر اساس نمونه همچنین .است

 فرهنگـی،  هـا و عـدم شناسـایی �یـۀ     با توجه به آشفتگی و گسیختگی �یـه که د محرز ش ،کاوش

شناسـی   نگاري باستان فاقد هرگونه اصالت از نظر �یه وبه این محل تعلق ندارند  هاي موجود یافته

باسـتانی   و به �یـۀ  هاي فرهنگی قرار ندارند در نهشتها ه یافتههیچ کدام از  ،عبارت دیگر هب هستند؛

، محـدودۀ اقبالیـه  هاي فرهنگی و اسـتقراري در   �یهحال با توجه به عدم شناسایی  نتسب نیستند.م

هـاي موجـود در برخـی     هاي سطحی و همچنـین سـفال   توان براي پراکندگی سفال دو علت را می

  د:  ارائه کر ها هاي گمانه کانتکست

دلیـل   بـه  محـدودۀ اقبالیـه  دست دشـت کاشـان هماننـد     هاي پایین زمین ،هواییو بآز نظر ا. 1

بـا   وهـواي خشـک بیابـانی همـراه     داراي آب هـا،   کـوه  ۀدامنـ  و دوري از کویر با دشت همجواري

توجه هاي سطحی قابل  رو فاقد آب ازاین ؛حرارت و میزان ناچیز بارش است هنوسانات شدید درج

 (ک�نتـر  دارد حرکت ریگـزار قـرار   بهاري و نیز مهیب هاي معرض سی�بدر  ،بوده ولی از طرفی

هـاي موجـود در    توان اذعان داشـت سـفال   توجه به این مطلب می . با)209 و 208: 1378 ضرابی،

در دوران مختلف ها را  ها بوده که این سفال ها محصول فرایند شستگی سی�ب سطح و برخی �یه

که در مسیر سی�ب بوده، به  هاي جنوبی واقع در کوهستان از مناطق باستانی با�دست دشت کاشان

ي هـا  سـنگ کـه مخلـوط شـن و     یهـای  این منطقه انتقال داده است. با توجه بـه شناسـایی نهشـته   

توانند در اثر  ها می ها مشهود است، این نهشته هاي گمانه است و در ترسیم برش دیوارهاي  هرودخان

هـا بـه ایـن     د�یل انتقال سـفال  تواند یکی از این فرضیه می هاي مهیب ایجاد شده باشند؛ این سیل

که در دوران معاصر اتفاق افتاده، شاهدي بر این  هاي بزرگ ه برخی از این سیلک چنان ؛دمنطقه باش

که آقاي ک�نتر ضرابی به قمري اتفاق افتاده  1283سال  در ،هاي مهیب مدعاست. یکی از این سیل

). همچنـین بایـد   128: 1386 ،از سـعیدي شـده   نقل جا، همان (ک�نتر ضرابی،آن اشاره کرده است 

آن را آباد که در دشت کاشان قـرار دارد و دکتـر رضـا نـوري شـادمهانی       نجف یادآور شد محوطۀ

آباد نیـز داراي   داشته است. محوطۀ نجف محدودۀ اقبالیههاي  وضعیتی مشابه زمینه، دزنی کر گمانه

اسـتقراري در   هیچ �یـۀ  مشخص کرد زنی در این محوطه پراکندگی سفال در سطح بوده که گمانه

 .)1394(نوري شادمهانی،  هاي سطحی در محوطه وجود ندارد ارتباط با این سفال
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د، این اراضـی پـیش از خریـده    ذکر ش محدودۀ اقبالیههاي  ه در بخش وضعیت زمینک . چنان2

هـا   ها، واریـزه  گودبرداري کشی اطراف آن، محل ریختن خاكارشدن توسط شرکت نساجی و دیو

کـه بخـش    شـود  دیـده مـی  هاي شهري بوده که امروزه نیز بقایاي آن در سـطح محـدوده    و نخاله

توانـد انتقـال    ه میاین محدود ها در این سفالینه وجوداست. یکی از علل  هدبیشترینۀ آن تسطیح ش

  به این محل باشد. اند ها که داراي یافته فرهنگی بوده ي سایر محلخاك گودبردار
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