
  

  

  در انتقال از عصر ساسانیان به دوران اسالمی» هراسکان«و  »ویگل« شهرهاي

  ختیشنا هاي باستان ه دادهبا اتکاء ب

  

  دکتر حسن کریمیان

  دانشگاه تهران شناسیگروه باستاناستادیار 

  محسن جاوري

  شناسی دوران اسالمی دانشگاه تهران دانشجوي دکتري باستان

  

  83 تا 63ازص

  

  :چکیده

باستانی ویگل که در شمال شهرستان آران و بیدگل واقع شده است، در پاییز وسیع  ۀمحوط

 کـه  ی قرار گرفـت ختشناسایی و تحت بررسی روشمند باستانشنا ،توسط نگارندگان 1385سال 

کـه   ییاز آنجا. شناسایی گردید ابا دو قلعه حکومتی مجز مستقل از هم بقایاي دو شهردر نتیجه، 

سایر فضاهاي شهري، آثار معماري و قطعات مواد فرهنگـی در زیـر    ،هاي مذکور به غیر از قلعه

لـیکن بـه    فـت ی به دشواري انجـام گر ختهاي باستانشنا ن شده بودند، بررسیشنهاي روان مدفو

در وضـعیتی  فرهنگـی   قطعات آثـار ند، ا هحفاظت از این آثار نیز بود سببآنکه این شنها  جهت

    .به دست آمدندسالم  نسبتاً

بـه  اي قریب محدوده ،یسباستانشناة توانست با کسب اجازه از پژوهشکد گروهبه هر حال، 

هـاي   نگـاري داده  گـاه . هاي مذکور را تحت بررسی قرار دهد م شهرحریهکتار از عرصه و  100

سطحی روشن ساخت که این دو شهر از دوره ساسانی تا پایان حکمرانـی سـالجقه بـر ایـران،     

  .  اند یعنی اواخر قرن ششم هجري، مسکون بوده

هاي  ر، با تحلیل نتایج دادهاین دو شه ةحاضر تالش گردیده تا پس از معرفی فشرد ۀدر مقال

مشـخص و در حـد    ،حاصل از بررسیهاي میدانی ادوار استقراري، فرم و عملکرد این دو شـهر 

  .دالیل انقراض آنها مورد تحلیل قرار گیرد ،امکان

  

   .ویگل، هراسکان ،شهر ساسانی، شهر اسالمی، فضاهاي شهري :هاي کلیدي واژه

  

مهمقد:  

، رشـد و  )83ص: حکمتـی و کبیـر  (یابد اي از محیط زیست انسانی شکل می نقطه نهادي مدنی است که در ،شهر

یکی از ارکان تأثیرگـذار بـر ایجـاد، فـرم،     . گیرد خود می هتوسعه نموده و اجزاء و عناصر کالبدي آن صورت ظاهر ب

 .)karimian, 2010: 459(باشـد  سـازندگان آن مـی   توسعه و استمرار حیات یک شهر باورهاي مذهبی و ایـدئولوژيِ 

 ي شگرف است که بر اسـاس آن حده خصوص پس از ورود اسالم به ایران و تغییر نگرش مردم به این تأثیر ب

: مکیفال(ساختاسالمی متمایز ةدورشهرسازي پیش از اسالم و ةسازي ایران را به دو دورتوان تاریخ شهر می
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دي، خصوصـیات فضـایی، و حتـی تعـداد     هاي کالب یابی، ویژگی اگرچه اطالعات ما از چگونگی شکل .)2ص

5ـ6 : 5: کریمیان( ل اندك استشهرهاي گروه او(      ـ ،  لـیکن ایـن نقیصـه در خصـوص شـهرهاي قـرون او  ۀلی

  .  رسد می اسالمی  بسیار چشمگیر به نظر

الت شـگرفی  مذهبی حاکمان و مردم، شهرها نیز دسـتخوش تحـو  هاي  با ورود اسالم به ایران و تغییر باور

رین خود، تعاریف و مفاهیم نوینی در ساخت، توسعه، مـدیریت  یاي از اصول د ضمن وفاداري به پاره شدند و

دوره ساسانی خود را با دگرگونیهاي عمیق اجتمـاعی  از  بازمانده برخی از شهرهاي. و تداوم آنها مطرح گردید

یافـت و گروهـی نیـز متـروك      مذهبی همنوا ساخته و حیاتشان استمرار ـ  الت سیاسیر از تحوثّأو فرهنگی مت

ي در جـد  خـأل یـک  بـدین ترتیـب،   .  ها در دست نیستگشته و چنان از میان رفتند که امروزه جز نامی از آن

ـ اوهاي  شهرهاي ادوار ساسانی و سده ۀمطالع وجـود آمـده اسـت کـه ضـرورت انجـام       ه لیه و میانی اسالمی ب

  .سازد می را مضاعف ختیشنا باستانهاي  بررسی

میزان دگرگونی فرم، عملکرد فضـاهاي شـهري، سـازمان اجتمـاعی      ۀحال، پاسخ به پرسشهایی در زمینبه هر 

  .  باشدساکنان شهرهاي انتقال یافته و نیز دالیل اضمحالل آنها بدون انجام مطالعات باستانشناسی امکانپذیر نمی

در دو شـهر  ختی شـنا  باسـتان حاصـل از برسـیهاي   هاي  در پژوهش حاضر تالش گردیده تا با اتکاء به داده

بـه   ؛االمکان به پرسشهاي مطروحه فوق پاسخ گفتـه شـود   یانتقال یافته از دوران ساسانی به دوران اسالمی، حتّ

اي  گوشـه  ،در دو شهر مورد مطالعـه شناختی  باستانهاي  عبارت دیگر، تحقیق حاضر بر آن است تا به مدد یافته

  .را روشن نمایداز زوایاي مبهم تاریخ شهرسازي ایران 

  

  :یشینه و روش پژوهشپ

متري جنـوب شـهر امـروزي    کیلو 10شرقی در   51°،30´شمالی و  34°،00´تاریخی ویگل در موقعیت  ۀمحوط

ـا     ۀاین محوط). 1شماره  ۀنقش(گل در استان اصفهان واقع شده است آران و بید وسیع فرهنگی که در حـال حاضـر ب

هاي شنی کوچک و بزرگ کـه   هاي است با تپ محدوده ،ته، از نظر توپوگرافیضخیمی از شنهاي روان پوشش یاف ۀالی

هـاي طـاق و گـز کـه      در شرایط حاضر درختچه. است به دلیل تمرکز شن بر روي آثار معماري بوجود آمده عموماً

  .اند دهشجایی شنهاي روان  هسطح محوطه را پوشانده، مانع از حرکت و جاب ةبخش عمد

ی آن بـا  ختشناسایی و بررسی باستانشنا پژوهشیِ ۀ، برنام1384باستانی در سال  ۀوطمتعاقب کشف این مح

به انجام رسید 1385ز از سازمان میراث فرهنگی ایران در پائیز اخذ مجو
)1(

ایـن   ،بدین منظور در ابتـداي کـار  . 

و سپس تمامی ) 2شماره  ۀنقش(برداري توپوگرافی قرار گرفت  هکتار مورد نقشه 130محوطه در سطحی برابر 

در مرحله بعد، پیمـایش  . دشمتري تقسیم و کدگذاري  50 50هاي  بندي و به بلوك مورد نظر جدول ةمحدود

سطحی محوطه آغاز
)2(

آوري و کلیـه   جمـع  ها شاخص فرهنگی هر کدام از خانههاي  و داده) 1 ةتصویر شمار( 

در این بررسی تنها . سایی و ثبت گردیدندشنا ،موضعیهاي  عوارض غیرطبیعی نظیر آثار معماري و برجستگی

نشـان داده   3 ةشـمار  ۀآثار و مواد فرهنگی مورد مالحظه قرارگرفت که پراکندگی آنهـا در نقشـ   ،بلوك 47در 

کـه هـر   ) 2اره تصویر شم(برداري شد  قطعه اثر منقول فرهنگی نمونه 4905از این بلوکها مجموعاً . شده است

العات شایان توجهی از ایـن رونـد حاصـل آمـد کـه بـه       اطّ ،ه پس از پردازشسازي شد کقطعه منفرداً مستند

  .گردد می ضرورت در بخشهاي مرتبط نوشتار حاضر ارائه
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   :منظر

هـاي   اي از ایـن محوطـه بـا پشـته    باشد، بخش عمـده  می یتؤهمانگونه که در توپوگرافی تهیه شده قابل ر

متـر از یکـدیگر مـورد     600 ۀدو قلعه بـه فاصـل   ،وطهدر این مح.  اي پوشیده شده است کوچک و بزرگ ماسه

  ).2 ةشمار ۀدر نقش EوW( با نامهاي قلعه شرقی و غربی نامگذاري شدند  و شناسایی

ـ  أیتوان ت می منقولسطحی منقول و غیرهاي  ه به توزیع مکانی دادهبا توج جـز در بخشـهاي   ه ید نمود کـه ب

قسمتهایی از این فضاها، در هر نقطه که شنها . حاطه شده بودندوسیله مناطق مسکونی اه شمالی، هر دو قلعه ب

  .یت استؤاند، قابل ر در اثر حفریات غیر مجاز و یا بعضاً بر اثر عوامل طبیعی کنار رفته

 متـر در حـد   150سطحی همچنین حکایت از آن دارند که نواري به عرض تقریبـی  هاي  توزیع مکانی داده

ا بـودن ایـن دو   توان دلیلی بر مجـزّ  می خالی از هر گونه آثار است و این امر را ،فاصل این دو محوطه فرهنگی

به عبارت دیگر، باید پذیرفت که دو شهرك منفصـل از  .  قلعه و آثار پیرامونی آنها از همدیگر به حساب آورد

ی و حتـی   سیسـات دفـاع  أحکومتی، بافت مسکونی و ت ۀاز قلع ،هم در این مکان شکل یافته بودند که هر کدام

  .  مند بودندقنات مستقلی بهره

نشان داد که این دو محل به لحاظ الگوي استقراري نیز متفاوت از هم شـکل  ها  از سوي دیگر، توزیع داده

اند،  شرقی گسترش یافته ـ شرقی در امتداد محور غربی ۀمسکونی پاي قلعهاي  به این ترتیب که محله  ؛اند یافته

جنـوب شـرقی    ـدر امتداد محـور فرعـی شـمال غربـی       غربی عموماً ۀونی پاي قلعمسکهاي  حال آنکه واحد

در بررسیهاي میدانی دو رشته قنات نیز شناسایی شـد کـه یکـی در امتـداد     ).  4 ةشمار ۀنقش(اند  گسترده شده

شـمال   ـ  آب شهر شرقی بوده و دیگري در بخش غربی با جهت جنـوب شـرقی   ةکنند مینأجنوب به شمال، ت

کـرکس سرچشـمه   هاي  شایان ذکر است این دو رشته قنات که از کوهپایه. گردد می ه شهر غربی منتهیغربی ب

مین آب این دو شهر  با امتداد به جانـب شـمال غربـی بـه     أدار از هم منفک و پس از تی معنااند به طریقگرفته

  .رسند می شهرهاي آران و بیدگل و سپس کاشان

ـ     که متون و منابع تاری ییاز آنجا در   »هراسـکان «و  »ویگـل «نامهـاي  ه خی از وجـود دو شـهر مجـاور هـم ب

 دهنـد کـه خوارزمشـاه بـدانها لشـکر کشـیده اسـت        می خبر) انوش آباد(و نوش آباد ) قاسان(نزدیکی کاشان 

اسـایی شـده   شن ۀتوان گفت کـه دو محوطـ   می ، به احتمال بسیار زیاد )84: 1334الحسنی الراوندي القاسانی، (

» ابی الرضا راونـدي قاسـانی  «در این خصوص یکی از شعراي قرن ششم هجري بنام  .هر مذکورندهمین دو ش

.پردازد می اشاره نموده و به شرح واقعهها  در دیوان خود به این نام
)3(

 ۀدو محوطـ  ،بر همین اساس نگارنـدگان  

ویگـل «یست کدامیک از آنهـا  هر چند که به درستی معلوم ن .شان نامگذاري نمودندلیهمکشوفه را با نامهاي او« 

 مـذکور، کـه محـتمالً   هـاي   در محوطـه ختی شنا به هر حال، تا انجام حفریات باستان. است »هراسکان«و کدام 

و  »شـرقی  ۀمحوط«ی به نامهاي یمشکل نامگذاري این دو محوطه را حل خواهد نمود، آنها را با جهت جغرافیا

  .  یژگیهاي فضایی آنها مورد بررسی قرار خواهد گرفتو ،در ادامه نموده ونامگذاري  »غربی ۀمحوط«

  

  

   :شرقی ۀمحوط ـ1

اي است که با ارتفـاعی   قلعه ،فرهنگی مکشوفه ۀمحوط دو ترین بخش از هر گونه که آوردیم، شاخص همان
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شـرقی   ۀمحوطـ  ۀابعاد قلعـ . است و بدین جهت قلعه حکومتی نام گرفته ث شدهها احدا مشرف بر سایر محله

ایجـاد و تمامـاً از   ) منطبـق بـر جهـت قبلـه    ( که در محور شمال شرقی به جنوب غربی  باشد میمتر  60100

سـانتیمتري، کـه در    94040با توجـه بـه وجـود خشـتهاي داراي ابعـاد      .  خشت و چینه ساخته شده است

هاي انـد، و همچنـین حضـور سـفال     قسمتهاي تحتانی باروي قلعه و برخی فضاهاي درونی آن شناسـایی شـده  

متأسـفانه  . ساسـانی رسـاند   ةرا به دور توان قدمت آن می اند، ساسانی که در اطراف قلعه پراکنده ةمشخص دور

این قلعه در سالهاي اخیر بر اثر اقدامات سوداگران اموال فرهنگـی بـا لـودر     اي از فضاهاي داخلیِبخش عمده

ایـن قلعـه از دیوارهـاي قطـور و      ،در کل .شود تخریب و زیر و رو شده و اطالعات خاصی از آن مستفاد نمی

اطـراف بـاقی مانـده    هاي  متر نسبت به محوطه 10بلندي برخوردار بوده که قسمتهایی از آن همچنان با ارتفاع 

ـ   باقیهاي  نماها و داغ طاقها، طاق آثاري چون طاقچه).  3 ةتصویر شمار(است   یوارهـا نشـان  د ۀمانـده بـر بدن

  .متراکم احداث شده بودند دست کم به صورت سه طبقه و به ترتیبی کامالً ،لعهدهد که واحدهاي درونی ق می

غربـی و غـرب    ۀقابل مالحظه است، پیرامون اضالع شمال، شرق محوطـ  4 ةهمانگونه که در تصویر شمار

. احاطـه کـرده اسـت    ،رسد می متر 7که ارتفاع آن به  ،هاللی شکل بزرگ از شنهاي روان ۀاین قلعه را یک پشت

شـود کـه بـا توجـه بـه       می یک گودي قوسی شکل مالحظه ،شنی و دیوار دفاعی قلعه ۀحد فاصل این پشت در

ـ  نظر میه ب. ساختار زمین شناختی از خاك لوم تشکیل شده است برداشـت   ۀواسـط ه رسد این اختالف سطح ب

ت زمـان  با گذشـ  جهت تولید خشت و ایجاد چینه براي احداث این قلعه ایجاد گردیده که ،میزان زیادي خاك

ـ  ۀو پشتشده  هشنهاي روان در پشت آن انباشت ،غربیـ   به دلیل جهت وزش باد شرقی ه مرتفع مورد بحث را ب

  .وجود آورده است

هـاي طـاق و گـز     باز قرار دارد که هم اکنون بـا درختچـه   ۀمتقابالً در ضلع جنوب شرقی قلعه، یک محوط

 ،یی دال بر وجـود معمـاري در سـطح و لـیکن مـدفون در شـن      هادر این قسمتها نیز نشانه. پوشیده شده است

ـ ). 5 ةتصویر شمار(پراکنده است  ،مختلف سفال نیز در محیطهاي  مشهود و انواع فراوانی از گونه ه بـه  با توج

رو به جانب شرق در یـک   ،از ضلع جنوب شرقی قرسد بخش مسکونی شهر عمدتا می نظره شواهد موجود ب

  .محور امتداد داشته است

  

  :غربی ۀمحوطـ 2

متـري غـرب قلعـه     600متـر در   100120اي است که بـا ابعـاد    ترین بخش این محوطه نیز قلعهشاخص

جنوب غرب و به ترتیبی که بر جهـت قبلـه منطبـق باشـد،      ـشرقی و دقیقاً در همان راستا، یعنی شمال شرق  

ساختمانهاي آن به مرور زمان از میان  ةجز باروي قلعه، بخش عمده ب).  5 ةشمار ۀنقش(احداث گردیده است 

تـر از   تـر و مرتفـع   رفته و تنها در قسمت شمال غربی آن بقایاي ساختمانی با دیوارهاي قطور و فضاهاي وسیع

همانند قلعه شرقی، این قلعه  عیناً.  نشین قلعه بوده استیت است که احتماالً بخش حاکمؤسایر فضاها قابل ر

رسد که در گودي قرار گرفتـه   می اي از شن محاط شده و بدین جهت به نظر ا پشتهنیز از جانب شمال غربی ب

.  وجـود آمـده اسـت   ه حال آنکه خندق خشک پیرامونش، به جهت استفاده از خاك براي ساخت قلعه ب. است

دوران هـاي   در ضلع جنوب شرقی این قلعه نیز یک محوطه باز وجـود دارد کـه بـر سـطح آن انـواع سـفالینه      

  .ویژه قرون میانی و بعضاً سفالهاي دوره ساسانی پراکنده استه ی و باسالم
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  :کیفیت فضاها 

  :فضاهاي شهري) الف

، سـت روان مـدفون ا هـاي   دو شهرك مکشوفه مورد وصف در دل شن و ماسه ةبا وجود اینکه بخش عمد

 صـنعتی هـاي   فعالیـت  سفالی، قطعات کاشـی و بقایـاي  هاي  لیکن با اتکاء به شواهدي نظیر آثار معماري، داده

هـاي   بر همین اساس، کاربري مناطقی نظیر بازار، مسجد، محلـه  ؛آنها را معین نمودهاي  توان عملکرد محله می

اند ن گردیدهمسکونی، حاکم نشین و مراکز فعالیتهاي صنعتی معی.  

ـ   غیرهـاي   ها بر اثـر حفـاري   که پیشتر گفته شد، بخشهایی از آثار معماري این محوطه چنان  ه مجـاز و یـا ب

که بر سـالمت نسـبی    ـ  ه به کیفیت ظهور این شواهدبا توج. اند فرسایش طبیعی از زیر شن بیرون آمده ۀواسط

دیگـر   ۀو فقدان آثار سوختگی و یا تخریب ناشی از بروز درگیري و جنگ و حوادث آگاهان ـ  آنها داللت دارد

ـ ـ د مطالعـه   مـور هـاي   یابد کـه شـهر   می در آنها، این نظر قابلیت طرح متـروك   ـ  طـور آگاهانـه و تـدریجاً   ه ب

  .  اند گردیده

رونـد، ایـن    سلجوقی جلوتر نمی ةنگاري از دور سفالی به لحاظ گاههاي  از سوي دیگر، نظر به اینکه نمونه

این نظریه با گزارشـی تـاریخی همخـوانی    . توان زمان ترك شهر توسط شهروندان به حساب آورد می دوره را

مردم شیعه مذهب این شهرها به روزگار ملکشاه سـلجوقی بـه دالیـل مـذهبی و سیاسـی       کند ن میبیادارد که 

هر چند این حمله به لحاظ . اند ت قرار گرفته و قلع و قمع شدهسربازان این سلطان متعصب به سنّ ۀمورد حمل

ـ   ؛ا قلمداد گـردد تواند علت قطعی متروکه شدن آنه ه، لیکن نمیبودزمانی با رهایی و ترك شهرها مصادف  ه ب

از این رو، علت اصلی ترك شـهرهاي  .  شوداثري از خشونت دیده نمی ،ویژه آنکه در آثار معماري باقی مانده

مورد مطالعه را بایستی در عوامل دیگري که شاید مهمترین آنها تغییـرات آب و هـوایی و زیسـت محیطـی و     

رش یک شهر و افزایش جمعیت و به تبع آن افزایش رشد و گست ،شک بی. کمبود منابع آبی باشد جستجو کرد

اي کـه از نظـر منـابع آبـی در محـدودیت اسـت        رویه در محدوده سطح زیرکشت و انواع مصارف عمومی بی

تواند به  می ممکن است موجبات خشک شدن قناتها و چاههاي آب را فراهم ساخته باشد که این وضع مهلک

  .دگیرروك شدن این شهر مورد مالحظه قرار عنوان یکی دیگر از عوامل مؤثر در مت

  

  :فضاهاي معماري )ب

هـا   روشن ساخت که در اجراي فضاهاي مسکونی این محوطه ،ثبت شده از آثار معماريی یها نمونه ۀمطالع

مصـالح فرعـی و ثـانوي اسـتفاده     به عنوان  »آجر«بهره برداري و  ،به عنوان مصالح اصلی »خشت«و  »چینه«از 

صورت چند الیه از چینـه  ه کار بدین صورت است که جرزهاي اصلی، تا پاطاق فضاها، ب ةشیو. است گردیده

سانتیمتر چینه، یک رج خشت چیده شـده و مجـدداً بـر روي آن یـک      60بدین منظور، پس از هر . اند بنا شده

اقهـا را بـا خشـت بـه     از آن پـس، ط .  ه تا پاطاق ادامه یافته استکار رفته که این رویه قطور دیگر چینه ب ۀالی

»چینش پر« ةشیو
)4(

شـایان ذکـر   ).  1طرح (اند و با استفاده از چفدهاي هاللی به روش طاق آهنگ اجرا کرده 

  .شوداست اثري از چفدهاي جناغی در فضاها دیده نمی

ر انـد و د  داخلی اتاقهاي مسکونی را با یک الیه از کاهگل ساده آسـتر کـرده   ۀبر اساس شواهد موجود، بدن

ـ     ثبـت گردیـده، بـا یـک رنـگ اخرایـی روي آن را        D13 ۀبرخی موارد، همانند آنچـه در اتـاق واقـع در خان
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ـ   در نمونه. اند میزي نمودهآ رنگ بـه ثبـت رسـیده،      E6 ۀهایی دیگر، شبیه آنچه در اتاق مسکونی واقـع در خان

در ایـن  ). 6 ةیر شـمار تصو(میزي شده است آ سطح دیوار پس از یک روکش گچی با رنگ قرمز اخرایی رنگ

اثر چند الیه از ترمیم آستري گچی مشهود است که از تداوم استفاده از اتاق و تجدیـد روکـش گچـی و     ،اتاق

هاخیر به دسـت آمـد  هاي  زنیدر کف یکی از اتاقها که طی گمانه. میزي آن حکایت داردآ رنگ
)5(

، H8خانـه  ( 

در پوشـش کـف فضـاهاي    را سـاختمانی   ةاز ایـن مـاد   اسـتفاده  وشود  می فرش دیدهاثرآجر) TTV17ترانشه 

  ).7 ةتصویر شمار(ید نمودأیمسکونی ت

  

    :هاي فرهنگی داده

گسـترده و پـردازش آنهـا     ۀاي صـفح  رایانـه  ۀمنقول سطحی به برنامـ هاي  با انتقال اطالعات حاصله از داده

  :   گردد می حاضر ارائه بخشهایی از آن در جهت نیل به اهداف پژوهش نتایجی حاصل آمد که ذیالً

د آن است که استقرار در این دو محوطه از عصر ساسـانیان  یؤهاي سفالی م گاهنگاري داده :توزیع زمانی ـ

دهـد، در محوطـه شـرقی شـواهد      نشان مـی  1 ةگونه که نمودار شمار آن.  تا روزگار سالجقه ادامه داشته است

قرون سوم و چهارم هاي  در مقایسه با داده%) 8(هجري ۀلیاو نو دو قر%)  7(ط با عصر ساسانیان فرهنگی مرتب

هـا عـالوه بـر آنکـه      این داده.  رسد می %11سلجوقی به  ةبسیار اندك است و این میزان در دور%) 74(هجري 

ند کـه  هسـت  دهنـد، بیـانگر آن   مـی  ساسانی تا دوره سلجوقی در ایـن دو شـهر را نشـان    ةتوالی استقرار از دور

طرحهـاي  . اند ها رونق داشته راسکان و ویگل طی قرون سوم و چهارم هجري بیش از سایر دورهههاي  محوطه

یـت  ؤهایی از قطعات شاخص شناسایی شـده از ادوار ساسـانیان تـا سـلجوقیان را قابـل ر      نمونه 4تا  1 ةشمار

.ستساخته ا

 2ةنگونه که نمـودار شـمار  آ. ها در دو محوطه یکسان نیست ی دادهشایان توجه آن است که توزیع کم ۀنکت

درصد است حال آنکه آثار ساسـانی   31/17غربی  ۀق به ساسانیان در محوطمتعلّهاي  ت دادهدهد کمی می نشان

ـ .  رسـد  می درصد 1/0شرقی تنها به  ۀدر محوط ل و دوم هجـري در  قـرون او هـاي   عـالوه در حالیکـه داده  ه ب

در کمـال  .  درصد است 20/10شرقی  ۀن میزان در محوطرسیده، ای) 1/0(ممکن  غربی به کمترین حد ۀمحوط

متعلق به قرون سه و چهار هجري در هر دو محوطه با اندکی اخـتالف تقریبـاً یکسـان و در    هاي  ناباوري داده

که آثـار   جالب آنکه در حالی. است درصد بوده 09/79غربی  ۀدرصد و در محوط 47/73شرقی معادل  ۀمحوط

شـرقی تنهـا بـا انـدکی افـزایش  میـزان        ۀرسید، در محوطـ  می درصد 1/9ربی به غ ۀسلجوقی در محوط ةدور

  .دهد می درصد را نشان61/10

خـوردار  زگار ساسانیان از رونق بیشـتري بر غربی در رو ۀمحوط توان گفت که احتماالً می ها در تحلیل داده

ؤها همچنین م یافته. یافته است ياسالمی کاهش چشمگیر ۀلیبوده و این اهمیت در قرون اوند کـه  هسـت  د آنی

این دو محوطه در بیشترین سطح از فعالیت اقتصادي و رونق و آبـادانی قـرار    ،در قرون سوم و چهارم هجري

  .ندا هداشت

دهد، از نظـر پـراکنش بیشـترین میـزان سـفال بـه        می نشان 2 ةشمار ۀگونه که نقش همان :توزیع مکانی ـ 

بـا سـه قطعـه سـفال      C21و  F3هاي قطعه و کمترین تعداد به خانه 473ا ب E21قطعه و  474با  E2هاي  خانه

کـه   باشد میتري نسبت به سایر بخشهاي این محوطه ت گستردهین فعالحاصل آنکه این قسمتها مبی. ق داردتعلّ
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  .منجر گشته استها  در نتیجه به افزایش میزان داده

مچنین نشانگر آن است کـه هـر دو محوطـه بـه     سطحی ههاي  توزیع مکانی داده :الگوي گسترش شهر ـ

از سـوي   پرهیز از بادهایی کـه عمومـاً  ). 4 ةشمار ۀنقش(اند  جانب جنوب غرب، یعنی جهت قبله، توسعه یافته

.  شهر به حسـاب آورد  ۀدر تعیین جهت توسع هاي اصلیشاخصهتوان از  شرق به غرب در جریان است را می

توان گفت فضـاهاي مسـکونی ایـن دو شـهر بـر       در بررسیهاي سطحی، میبا توجه به آثار معماري ثبت شده 

)رون اصفهان(جنوبی  ـمحور شمالی  
)6(

روشن است که اظهار نظر قطعی در خصـوص جهـت   . ند یافته شکل 

  .  خواهد بود پذیر امکاندر این دو محوطه  ختیشنا شهري تنها با انجام کاوشهاي باستانهاي  اصلی محله

  

  : گیري نتیجه

ایـران در ادوار  هـاي   و فقـدان اطالعـات جـامع از شـهر     ختیشنا باستانهاي  توالی تاریخی داده ۀبا مالحظ 

هـاي   مرتبط با شهرهاي کـویري در ایـن ادوار، یافتـه   هاي  ویژه کمبود یافتهه اسالمی و ب ۀلیساسانی و قرون او

 ،مین سـاخته أادوار مذکور تهاي  شهرفرم و عملکرد  ۀتحقیق حاضر از آن جهت که الگوي مناسبی را در مطالع

که بسیاري از تحوالت مربوط به سفال و کاشی در ایـن منطقـه از    ییعالوه از آنجاه ب. ستحائز اهمیت ویژه ا

یت خاصی در داراي اهم ،سفال و کاشی این محوطه ۀحاصل از مطالعهاي  ایران به انجام رسیده است، لذا داده

  .ی استختشنا تحقیقات باستان

پراکنش آثار معماري روشن سـاخت کـه ایـن دو     ةاحجام و وسعت حوز ،تراکم، فرم، ابعاد ،ررسی توزیعب

عصر ساسانی بـه مرکزیـت یـک    هاي  هر کدام همانند سایر شهر ه ومحوطه در اصل دو شهر مستقل از هم بود

ن و روشـن  ا معـی هـا ر  فرهنگی منقول تا حدودي عملکـرد محلـه  هاي  یافته. ده بودندشحکومتی احداث  ۀقلع

ـ   .  بهـره داشـتند  ...  ساختند که هر دو شهر از عناصـري از قبیـل بـازار، مسـجد، حمـام و            دلیـل  ه اگـر چـه ب

ـ      هاکاوش محدود بودن ه هنوز اطالعی از جرئیات فضاهاي مذکور در دست نیست، لـیکن بـر اسـاس نتـایج ب

  .راي آنها در نظرگرفته شده استطور فرضی محلهایی به سطحی، بهاي  داده ۀدست آمده از مطالع

ـ هاي  داده ،در مجموع ساسـانی بـراي    ةنهنـد کـه هـر دو از دور    مـی  ت صـحه این دو محوطه بر این واقعی

  .  هفت قرن استمرار یافته استاً ر گرفته و استقرار در آنها حدودسکونت مورد توجه قرا

که هیچ شاهدي بـر   ییاز آنجا .ایت دارندحکها  این محوطه ۀهمچنین از ترك آگاهان ختیشنا شواهد باستان

 دسـت نیامـده، چنـین بـه نظـر     ه وقوع اتفاقات قهرآمیز طبیعی که موجبات ترك شهرها را فراهم آورده باشد ب

خـود بـه    ۀبه تدریج درصدد ترك کاشان) قنات(رسد که ساکنان آنها در اثر مشکالتی نظیر کمبود منابع آب  می

  .اند آمدهسوي اماکنی آبادتر بر

 ةلطمـات شـدیدي بـر پیکـر     ،اگرچه متعاقب سقوط ساسانیان و اضمحالل سازمان اجتماعی مردمان ایـران 

انجام فعالیتهـاي مـدنی    ،هاي سیاسی، اجتماعی و اقتصادي شهرهاي این کشور وارد گشته بود، لیکن نابسامانی

  ؛نمـود  مـی  قابـل تحمـل  یردر شهرها را بـراي ساکنانشـان غ   ساخت و در نتیجه سکونت می را با مشکل مواجه

کشی پادشاه سـلجوقی آنهـا را   با لشکر نهایتاًدشوار و  ،اتفاقی که زندگی را براي ساکنان شهرهاي مورد مطالعه

  .خط بطالن کشیده است ،و بر حیات شهرنموده ناگزیر به مهاجرت 
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  :ها نوشت پی

و کارشناسی ارشد گـروه باستانشناسـی دانشـگاه     انشجویان دکتربا شرکت تعدادي از دا 1385این برنامه روشمند پژوهشی در زمستان  ـ1

  . به اجرا درآمد) آقاي دکتر حسن کریمیان(باستانشناسی دانشگاه تهران  ۀسسؤتهران تحت نظر و راهنمایی ریاست وقت م

هـاي غیـر مجـاز     انجام حفـاري دلیل وصول گزارشهایی مبنی بر ه دوم مقاله حاضر ب ةهاي مورد مطالعه پس از بازدیدهاي نگارند محوطه ـ

هاي  ر بار بودن دادهسمذکور مورد شناسایی قرار گرفتند و با توجه به  ۀمحوط 1384گسترده در بیابانهاي جنوبی شهر آران و بیدگل در زمستان 

و صنایع اسـتان اصـفهان    شناسایی و بررسی باستانشناسی آن به سازمان میراث فرهنگی، گردشگري پژوهشیِ ۀبرنام ،فرهنگی پراکنده در منطقه

 .ن برنامه فراهم آمدآاخذ مجوز و تخصیص بودجه مقدمات اجراي  ارائه و با

دانشجویان شرکت کننده در این بررسی عبارت بودند از خانمها سادات بیدگلی، الهه رضایی، مریم دهقان و آقایـان عبـاس چاپاریـان،    ـ 2

رهنگـی بیـدگل   فه از زحمـات تمـامی آنهـا و همچنـین اعضـاي انجمـن دوسـتداران میـراث         وسیل باستانی که بدین و شیدار عزیزاله حاتم پور

  .شود اري میزسپاسگ

  ـ و امدهم خوارزمشاه بخیله         فتساندوا و تالحق الفئتیان3

  متسربلین سرائل العصیان        خیال کاسراب القطا مبثوئه      

  فیها سوي الحیطانعکرواعلی فین و خذها حمله      لم بترکوا    

  و علی انوشاباد دارت دوره        خرّوا لهدتها علی االذنان   

 )84: 1334الحسنی الراوندي القاسانی، (و هراسکان فال تسل ما نابها      و بویگل نزل العناء العانی    

. تشهرت یافته اس» ومیطاق ر«ـ نامی است بومی، براي روشی از اجراي طاق مشابه آنچه به 4

به مـدت چهـل روز    1387آزمایشی توسط نگارنده دوم این نوشتار به منظور تعیین حریم محوطه ویگل در زمستان سالهاي  این گمانه ـ5

. ارزشمندي در گاه نگاري محوطه در اختیار قرار گرفتهاي  به انجام رسید که طی آن داده

معمـاري ایـران در دوران اسـالمی،    . ، در کیـانی، محمـد یوسـف   »می ایـران هنجار شکل یابی در معمـاري اسـال   «ـ ابوالقاسمی ، لطیف، 6

.1366انتشارات جهاد دانشگاهی، 
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  :منابع

کیـانی، محمـد    معمـاري ایـران در دوران اسـالمی،   : ، در»هنجار شکل یابی در معماري اسالمی ایران « )1366(ابوالقاسمی، لطیف

  .انتشارات جهاد دانشگاهی ،یوسف

  .تصحیح سید جالل الدین ارموي، تهران، مجلس ،دیوان )1384(ضیاء الدین ابی الرضا الحسنی الراوندي القاسانی،

مجموعه مقاالت دومین کنگره معمـاري و شـهر   ، »شهري ـذهنی، فضاي کالبدي   ـاي   فضاي اندیشه« حکمتی، شیوا و کبیر، اختر،

  .83-98جلد چهارم، صص  سازي ارگ بم، 

جلـد دوم، انتشـارات جهـاد     ،کیـانی، محمدیوسـف   ،هـاي ایـران   شهر :، در»گیري شهرهاي ایران شکل« )1366(ر منصوفالمکی، 

.1ـ21صص  ،دانشگاهی

، مجموعه مقاالت سومین کنگره معماري شهرسـازي ارگ بـم   » ، درکالبدي و بصري شهرهاي ساسانیانهویت « کریمیان، حسن، 

  6-5جلد پنجم، صص 

، جلد چهـارم،  معماري و شهرسازي ارگ بم ةمجموعه مقاالت دومین کنگر، »اریخی در معماري شهرسازي ایرانتداوم ت«پرتوي، 

  . 164-186 صص

Karimian H. (2010) "Cities and social order in Sasanian Iran – the archaeological potential", Antiquity              
          84: 453-466.
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  شرقی ۀمحوط

  هاي ویگل و هراسکان

هراسکان«و » ویگل«شهرهاي 

محوط هاي سفالی توزیع زمانی داده: 1 ةنمودار شمار

  

هاي ویگل و هراسکان هاي فرهنگی در محوطه مقایسۀ کمیت داده  :2نمودار شمارة 

  

  

نمودار شمارة 
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