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ﺷﻬﺮ زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ اوﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی اﺳـﺘﺎن اﺻـﻔﻬﺎن و ﺷـﻬﺮ ﮐﺎﺷﺎن ﻣﯿﺒﺎﺷـﺪ .اوﯾﯽ در ﻟﻐﺖ ﻧﺎﻣﻪ دﻫﺨـﺪا و زﺑﺎن ﻣﺤﻠﯽ ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﯽ آﻫﺎی ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ در داﺧﻞ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ ﺑﺰرگ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ﺣﺪود ۴ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ )ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ
در ﻣﺤﻞ ﺷـﻬﺮ( ﺑـﺪﻟﯿﻞ ﭘﯿـﭻ در ﭘﯿـﭻ ﺑﻮدن ﺷـﻬﺮ و ﻧﺒﻮد ﻧﻮر ﮐﺎﻓﯽ ﻣﺮدم اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﺑﺎ اﯾﻦ واژه )اوی( ﺻﺪا ﻣﯿﺰدﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻐﻨﻨﯽ
ﻫـﺎﯾﯽ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺣﻔﺮ را ﺑﻪ ﻋﻬـﺪه داﺷـﺘﻨﺪ ﺑﻌـﺪ از ﭘﺮ ﮐﺮدن ﻇﺮوﻓﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم دﻟﻮ ﻧﻔﺮی ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺎﻻ ﮐﺸـﯿﺪن ﺧﺎ ک ﺑﻮد را ﺑﺎ اوی ﺻـﺪا
ﻣﯿﺰدﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺷﻬﺮ زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ در ﻧﻮش آﺑﺎد ﮐﺎﺷﺎن ﺳﺎﻟﯿﺎن ﺳﺎل ﺑﺼﻮرت ﻣﻌﻤﺎﯾﯽ در ذﻫﻦ ﮐﺎوﺷﮕﺮان و ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد و اﺧﯿﺮا در ﺳﺎل ۱۳۸۳
ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻔـﺎﻗﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﻫﺎﻟﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺣﺎل ﺣﻔﺮ ﭼﺎه ﺑﻮد دﻫﺎﻧﻪ ﻫﺎی ورودی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷـﻬﺮ زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﻫﺎﻟﯽ ﭘﯿـﺪا
ﺷﺪ .ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎن اﯾﻦ ﺷﻬﺮ زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ در ﻋﻤﻖ ۴ﺗﺎ ۱۶ﻣﺘﺮی ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ )ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻋﻤﻖ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
۲۱ﻣﺘﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ( و در ۳ﻃﺒﻘﻪ ﺣﻔﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻃﺒﻘﻪ اول ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻠﻪ و ﯾﺎ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ و ﺳﺎﯾﺮ
ﻣﻮارد دﻓـﺎﻋﯽ و ﻃﺒﻘﻪ ﻫـﺎی دوم و ﺳﻮم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻨﺎﻫﮕـﺎه در زﻣﺎن ﺣﻤﻼت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ و ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه ﻏﻠﻪ و ﻣﻮاد ﻏـﺬاﯾﯽ ﻣﺮدم آن زﻣﺎن
ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯿﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻗﺪﻣﺖ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺣﺪود  ۱۵۰۰ﺳﺎل)اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺷـﻬﺮ زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ دﻧﯿﺎ( و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوره ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ و
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﯾﮑﯽ از ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻫﺎی آن دوره )اﻧﻮﺷـﯿﺮوان ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ( ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯿﺸﻮد .ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﺎرﺷـﻨﺎﺳﺎن اﯾﻦ ﺷـﻬﺮ ﺗﺎ ﺣﺪود  ۲۵۰ﺳﺎل ﭘﯿﺶ
ﻫﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯿﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
وﺟﻮد راﻫﺮو ﻫﺎی ﭘﯿـﭻ در ﭘﯿـﭻ و اﺗﺎﻗﮏ ﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ و ﺣﺘﯽ ﺳـﺮوﯾﺲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻧﺸﺎن از ﺣﻀﻮر ﻣﺮدﻣﺎن زﯾﺎدی در ﻗﺮون ﮔﺬﺷـﺘﻪ در
داﺧﻞ اﯾﻦ ﺷـﻬﺮ اﻋﺠﺎب اﻧﮕﯿﺰ دارد .ﻣﺴـﯿﺮ ﻫﺎی ورودی و ارﺗﻔﺎع ﺳـﻘﻒ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﺼﻮرت دﺳﺖ ﮐﻦ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ
ﻣﻬﺎﺟﻢ اﻣﮑﺎن اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﺎﻣﻞ و راﺣﺖ از ﺳـﻼح را ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن ﻣﺴﺘﻘﺮ از ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ در ورودی ﻫﺎی ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺗﻮان ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﯾﮏ ﺑﻪ
ﯾﮏ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻣﻬﺎﺟﻢ را داﺷـﺘﻨﺪ).ارﺗﻔﺎع ﻗﺴـﻤﺘﻬﺎی ورودی ﮐﻢ و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺸـﻬﺎ در ﺣﺪود ﻗﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﻓﺮاد ۱۷۰ﺗﺎ  ۱۸۰ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ( ﻣﻌﻤﻮﻻ
دﻫﺎﻧﻪ ورودی ﻫﺎی از زﯾﺮ ﺗﻨﻮرﻫﺎ و آﺧﻮرﻫﺎی اﺻـﻄﺒﻞ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺷـﻬﺮ اﯾﺠﺎد ﻣﯿﺸـﺪه ﺗﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺻﻮرت
ﻧﭙﺬﯾﺮد.
ﻧﻮر داﺧﻞ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺷـﻬﺮ و راﻫﺮوﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺴـﻤﺖ ﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﭼﺮاغ ﻫﺎی ﭘﯿﻪ ﺳﻮز ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷـﺪه روی دﯾﻮارﻫﺎی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯿﺸـﺪه ﮐﻪ دود
ﮐﻤﺘﺮی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ اﯾﻦ ﺑﻨﺎ وﺟﻮد ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع در ﻫﻤﭽﯿﻦ ﻋﻤﻘﯽ از ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ اﺳﺖ .اﻣﺮوزه در ﻓﯿﺰﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﺑﻪ ﻧﺎم ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺎﺳـﮑﺎل ﮐﺸﻒ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺣﺎ ﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﻻت)ﻣﺎﯾﻌﺎت و ﮔﺎزﻫﺎ( از ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺮﻓﺸﺎر ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﻢ ﻓﺸﺎر ﺳﯿﻼن ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
ﻃﺮاﺣﺎن ﺷـﻬﺮی آن زﻣﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺣﻔﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻮای ﺑﯿﺮون ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در درون ﮐﺎﻧﺎل ﺟﺮﯾﺎن
ﯾﺎﺑﺪ و اﻣﮑﺎن ﺣﯿﺎت ﺑﺮای ﻣﺪت ﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد.
ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ اﻫﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﭘﯽ ﺑﺮدن ﻣﺘﺠﺎوزان ﺑﻪ وﺟﻮد ﻫﻤﭽﯿﻦ ﺷﻬﺮ دﻓﺎﻋﯽ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎ ک ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه از
دل ﺧﺎ ک را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﻗﻠﻌﻪ ای در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﺷـﻬﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﻧﺪ .ﻗﻠﻌﻪ ای ﮐﻪ ﮐﻤﺎ ﮐﺎن ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎ ﺑﺮﺟﺎس و
اﻣﮑﺎن ﺑﺎزدﯾﺪ از آن ﻗﻠﻌﻪ ﻫﻢ ﺑﺮای ﮔﺮدﺷﮕﺮان وﺟﻮد دارد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ  ۲ورودی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آب اﻧﺒﺎر
ﻣﺠﺎور اﯾﻦ ﺷـﻬﺮ اﯾﺠﺎد ﺷـﺪه اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻤﯽ ازﯾﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳـﯿﻞ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ و وارد ﺷﺪن ﮔﻞ و ﻻی ﺑﺴـﯿﺎر ﻣﺪﻓﻮن ﺷﺪه اﺳﺖ و
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﺎر ﺣﻔﺮ و ﮐﺎوش ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ اوردن ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در دﺳﺖ اﻗﺪام ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﺣﻤﺪ ﻧﺼﯿﺮ
ﺟﺎی ﺟﺎﻟﺒﯿﻪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻫﻢ ﮐﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای دﯾﺪﻧﺶ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﺣﺲ ﺟﺎﻟﺒﯽ داره و وﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﭼﻪ ﺗﻤﻬﯿﺪاﺗﯽ
ﺑﺮای ﻫﻮارﺳﺎﻧﯽ و درﻫﺎ و ﺗﻠﻪ ﻫﺎ ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ واﻗﻌﺎ ﺷﮕﻔﺖ زده ﻣﯿﺸﯿﺪ.
ﻣﻄﻠﺐ اﺻﻠﯽ

ﻣﻄﻠﺐ اﺻﻠﯽ

