اوویی

امیر فخرآبادی
کارشناس ارشد اقلیمشناسی ،دبیر جغرافیای کاشان

شهریدستکنددرفالتایران

چکیده

جاذبههای فرهنگی از جمله عناصر مهم برای هر کشور است که
گویای هویت فرهنگی ،سندیت و ریشة تاریخی است و مظهر و نماد
آن ،آثار ارزش��مندی است که در جغرافیا از آن به عنوان جاذبههای
فرهنگی ی��اد میکنیم .این عناصر نه تنها ارزش هویتی – فرهنگی
دارند ،بلکه ارزش اقتصادی آنها در گرو جذب درآمدهای ناش��ی از
ورود گردش��گر است که از آن به عنوان صادرات نامرئی یاد میشود.
شهر زیرزمینی نوشآباد ،بزرگترین شهر زیرزمینی جهان ،از جمله
نمونههای موردی و تیپیک این موارد اس��ت که در س��ه طبقه ،زیر
زمین قرار دارد.
کلیدواژهها :نوشآباد ،ش��هر زیرزمین��ی ،جاذبههای فرهنگی
کاشان ،اوویی

موقعیتجغرافیایی

نوشآباد در هش��ت کیلومتری شمال کاشان قرار دارد .در کتاب

تاریخ قم آمده که این مکان اقامتگاه انوشیروان ،پادشاه ساسانی ،بوده
و در اصل انوشآباد نام داشته است .باستانشناسان معتقدند که این
محل از جمله مراکز عمدة مسکونی فالت ایران بوده است .نوشآباد
در دش��ت کاشان واقع ش��ده و از توابع شهرستان آران و بیدگل ،در
اس��تان اصفهان است .شهر تاریخی نوشآباد با طول جغرافیایی 51
درجه و  26دقیقه و عرض  34درجه و  5دقیقه در شش کیلومتری
ش��مال دشت کاش��ان قرار دارد .دشت کاش��ان در حد فاصل دامنة
کوههای کرکس و حاش��یة کویر مرکزی ایران است .شهر نوشآباد
و حومه نیز از حدود راهآهن سراسری ،یعنی از حاشیة شمالی شهر
کاش��ان شروع میشود و تا حوالی دریاچة نمک امتداد دارد .گفتنی
اس��ت که این دشت تمدنی بزرگ و کهن دارد که نشانههای تفکر و
مدنیت بنیانگذاران آن در عهد باستان ،در شهر زیرزمینی آن آشکار
است.
آنگونه که در کتاب تاریخ قم (نوشته شده در سال  378هـ ق)
آمده است« :انوشاباد ،این دیه را از بهر آن بدین نام کردند که یکی از
اکاسره (ساسانیان) بدان ناحیت بگذشت به چشمه که آنجاست فرود
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حدود  17/5هکتار و سرانة فضای سبز  16/7متر مربع برای هر نفر
است (شهرداری نوشآباد.)1387 ،

آمد و آن چشمه و موضع را خوش یافت .بفرمود تا به آنجا دیهی بنا
نهادند و انوشاباد نام کردند ».نوشآباد از انوشه (انوشهروان) به معنای
بیزوال و جاویدان و بیمرگ اس��ت؛ جایی که خوش و خرم اس��ت
و روان جاویدی دارد .گفتنی اس��ت که برخی منابع از آن به عنوان
پایتخت یا دارالخالفة انوش��یروان ،پادشاه ساسانی ،یاد میکنند .در
تذکرههای زیارات نوشآباد و همچنین تذکرة امامزاده محمد هالل
آران از نوشآباد به عنوان دارالخالفة انوشیروان ،دارالملک انوشیروان،
پایتخت خاقان انوشیروان و شهر انوشیروان یاد شده است .قدیمیترین
مأخذی که به نوشآباد اش��اره دارد کتاب «ا ِ
العالقُ النَّفیسه» ابن
ُرسته ( 290هـ ق) است .وی از نوشآباد به عنوان یکی از منزلگاههای
راه بین ری و اصفهان نام میبرد و این در حالی است که در این مأخذ
اشارهای به کاشان نشده است (االعالق النفیسه ،1365 ،ص .)182

زمینشناسی و ژئومورفولوژی

شآباد بخش��ی از دشت کاش��ان است که سنگ کف
دش��ت نو 
آبرفتهای آن در طبقات غیرقابل نفوذ پلیوسن و میوسن قرار دارد.
آبرفتهای دشت از جنس رس ،شن ،ماسه و ریگاند .عوارض بیابانی
همچون دش��ت بزرگ رس��ی – نمکی ،تل ماسههای بادی شمال و
ش��رق و غلبة سیستم فرسایش بادی از ویژگیهای زمینشناسی و
ژئومورفولوژی آن است (نیکاندیش ،1388 ،ص  .)132نوشآباد در
حاشیة دشت کویر و در محیطی بیابانی قرار گرفته و شهری تقریباً
مس��طح است که گردایان و ش��یب توپوگرافی این منطقه از جنوب
به سمت ش��مال کاهش مییابد .از زیباییهای ژئومورفولوژیک این
منطقه اشکال زیبای بیابانی ،چون برخان ،سیف ،نبکا ،تپهماسههای
زیبا و بسیاری از اشکال زیبای تیپیک ژئومورفولوژیک دیگرند که هر
یک جای بحث دارد.

آب و هوا

آب و هوای این ش��هر در تابس��تان و در زمستان سرد و خشک
اس��ت .میزان بارش س��الیانه  130میلیمتر ،ط��ول مدت یخبندان
 45روز ،حداکثر دما  48و حداقل آن  -6درجة س��انتیگراد اس��ت
(شهرداری نوشآباد ،آشنایی با دیار کهن نوشآباد .)1387 ،گفتنی
اس��ت که بسیاری از منابع از جمله فخرآبادی ،دهخدا و مشهدی به
نقل از تاریخ قم آورده و اش��اره کردهاند که در گذشته از نوشآباد به
عنوان جلگة معتدل یاد میشده است.

پوشش گیاهی

پوش��ش گیاهی نوشآباد ،از آنجا که این ناحیه در حاشیة کویر
مرکزی و در موقعیت بیابانی قرار گرفته ،پوشش آنجا از نوع مرتعی
فقیر مانند جاز ،خارشتر و کلیفون و بسیاری از گونههای تنک دیگری
اس��ت که در مناطق بیابانی میرویند .مساحت فضای سبز شهر در

راهروی ارتباطی تعبیه شده در زیر زمین

شهر زیرزمینی نوشآباد

به ش��هر زیرزمینی نوشآباد در تداول عا ّمه اویی (بر وزن پولی)
گفته میش��ود .این شهر ،که تماماً در زیرزمینی واقع شده ،در سال
 1383در پی فعالیتهای عمرانی یکی از سکنة نوشآباد کشف شد.
ش��هری س��ه طبقه و کام ً
ال دستساز اس��ت .طبقة اول آن در عمق
ش��انزده متری و طبقة سوم آن در عمق س��ه متری از سطح زمین
س��اخته شده و ارتفاع هر طبقه حدود  180سانتیمتر است .حدس
باستانشناسان بر این است که این شهر تا پانزده هزار مترمربع وسعت
داشته باشد .این شهر زیرزمینی بزرگترین شهر زیرزمینی دست کند
جهان و از بزرگترین سازههای بشر قدیم است.
ش��هر زیرزمینی نوشآباد ،از نظر دس 
ت کند بودن ،چیزی فراتر
از شهرهای کوبرپدی استرالیا ،کاپادوکیه ترکیه یا ونکوور کاناداست.
تاریخ شهر کوبرپدی به سال  1915برمیگردد اما شهر زیرزمینی
نوشآباد ،روایت تاریخ ساس��انیان و چهارده قرن پیشینة فرهنگ و
تمدن ساکنان سرزمین پارس را در خود نهفته دارد.
فلس��فة وجودی معماری این مجموعة باستانی را در سه گزینه
میتوان تعریف کرد :محلی برای عبادتکنندگان آیین میترائیس��م،
حفاظ��ت در برابر گرمای بیش از چه��ل درجة کویر و پناهگاهی در
برابر مهاجمانی ک��ه این بخش از فالت مرکزی را هدف میگرفتند.
وجه تمایز دیگر این مجموعه در سیستم تنفسی یا هواگیری آن است
که خود جای تأمل دارد.
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دیگر وجه تمایز ش��هر زیرزمینی نوشآباد ،سه طبقه بودن آن
است ،در حالی که دیگر آثار جهان ،از این نوع ،فقط یک طبقهاند و
وس��عتی به مراتب کمتر دارند .از این رو هر روز بر تعداد گردشگران
خارجی برای دیدن این اثر باستانی اما ناشناخته افزوده میشود.
ش��هر زیرزمینی (اویی) که در زیر بافت ش��هر نوشآباد کنونی
به صورت دس��ت کند ایجاد شده است ،فضاهای متعددی از جمله
ات��اق ،راهرو ،چاهها و به ویژه کاناله��ای زیادی برای در امان ماندن
از دس��ت اشرار دارد .این معماری بینظیر با این شکل ساختاری در
جهان منحصر به فرد اس��ت و با توجه به دیگر آثار به دس��ت آمده
در کاوشهای باستانشناسی ،قدمت آن به قبل از اسالم برمیگردد
این شهر در دورههای مختلف تاریخی کاربرد نظامی و دفاعی داشته
اس��ت .تا قبل از زمان کش��ف ،به لحاظ سیستم دفاعی و پناهگاهی
ای��ن مجموعه ،هیچ اطالعات مس��تندی از آن در دس��ت نبود و به
دخمههای اسرارآمیز شهرت داشت .شهر به عنوان بزرگترین شهر
زیرزمینی جهان از آن جهت بینظیر است که در شرایط و روزگاری
طراحی شده که نه سیستمها و ماشینآالت امروزی وجود داشته و
نه الگوبرداریهای امروزی .در واقع این ش��هر ادبیاتی از زندگی را به
نمایش میگذارد که بر پایة مدنیت ،نبوغ تفکر و علم ساخت و ساز
بشر زمان خود را به رخ میکشد؛ ادبیاتی که گویای فرهنگ همیاری
و همکاری مردمی است که به زبان همکاری اثری خلق میکنند که

در بدنة اتاقها تعدادی تاقچه مش��اهده میش��ود .هر اتاق 180
س��انتیمتر ارتفاع دارد .افراد داخل اویی برای اس��تراحت و در امان
ماندن از دس��ت دش��من ،تمهیدات زیادی را به کار بستهاند .اتاقها
به ش��کل تودرتو و با راهروهای زاویهدار که دید مستقیم را با فضای
بعدی از بین میبرد ،ساخته شدهاند .در بیست سانتیمتری زیر سقف
و ب��ه فاصلة یک متر در تمام بدنة اتاقها حفرههایی برای قرار دادن
چراغهای پیهسوز برای تأمین روشنایی فضاها تعبیه شدهاند .چندین
پیهسوز به دست آمده با قدمت هفتصد سال حکایت از این ماجرا
دارند.

در زیر س��قف راهروها و اتاقه��ا ،آثار لبة تیز کلنگها به خوبی
مشاهده میشوند .سختی زمین منطقه ،این فرضیه را تقویت می کند
که وسایل حفاری از جنس بسیار سختی بوده است.
با توج��ه به تودرتو ب��ودن فضاها هیچگونه مش��کل تهویهای
احساس نمیشود و این یکی از شگفتیها و عجایب نبوغ معماری
داخ��ل این مجموعه به ش��مار میرود که در زم��ان خود بینظیر
بوده است .آب مصرفی و آشامیدنی ساکنان داخل شهر زیرزمینی
از راهه��ای مخفی منتهی به پایابهای مرتبط به رش��تة قناتها
در زیرزمین تأمین میش��ده اس��ت .این فضاها نه تنها در س��طح
زیرین شهر گسترده شدهاند ،بلکه تا حصار بیرون شهر و حتی شهر
تاریخی و تاالر نیاس��ر که در  45کیلومتری ش��هر کهن نوشآباد
قرار گرفته ،کش��یده ش��دهاند .راههای مختلف دیگ��ری به بیرون
ش��هر نوشآباد از زیرزمین وج��ود دارد که به چاههای داخل قالع

الگوی دیگران میشود؛ الگویی برای زندگی ،الگویی برای همفکری،
الگویی بر پایة مدل بشری که تمدنی اینچنین خلق میکند.
راههای ورود به داخل این مجموعه از جاهای مختلف و به شکل
مخفی در منازل یا داخل قلعة خش��تی در مجاور شهر یا محلهای
پرجمعیت و داخل کانالهای پایابهایی که از زیر خانهها و برای گذر
آب قناتها ایجاد شده ،چاههای داخل مساجد و باغها و بازارها و هر
جایی که در زمان حملة دشمن امکان دسترسی سریع و فرار ساکنان
را فراهم میکرده ،ایجاد شدهاند.
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ورودیة شهر زیرزمینی
اطراف شهر مرتبطاند .بنا به قول باستانشناسان هستة اصلی این
معماری بینظیر در دروة ساس��انی ش��کل گرفته است (مشهدی،
 .)1386برخ��ی از آن به عنوان پدافند غیرعام�ل یاد کردهاند،
زیرا در تعریف آن گفته میش��ود« :مجموعه اقداماتی که بدون به
کارگیری سالح جنگی انجام میش��ود تا از وارد شدن خسارتها
به تجهیزات و تأسیس��ات حیاتی و حساس نظامی و غیرنظامی و
البته تلفات انسانی جلوگیری کند یا میزان این خسارتها و تلفات
را ب��ه حداقل برس��اند ».مردم ایران به دلی��ل وضعیت جغرافیایی
خاص کشور و قرارگیریش��ان در مسیر روندگان به غرب و شرق
ه��ر از چند گاهی مورد تج��اوز و تاخت و تاز اق��وام مختلف قرار
میگرفتند و چارهای نداش��تند جز آنکه عالوه بر س��اختن دیوار و
قلعه و ارگ و حصار ،دس��ت به دامان شهرهای زیرزمینی یا همان
پدافند غیرعامل ش��وند .این شهر زیبا نه تنها ارزش تاریخی ،بلکه
ارزش فرهنگی ،مردمشناس��ی ،روانشناسی ،معماری ،سیاسی و
بس��یاری از شاخههای دیگر علوم را دارد که در جای خود باید به
آنها پرداخت.
این مجموعة ارزشمند به ش��ماره  15816و در سال  1385در
فهرس��ت آثار ارزشمند ملی به ثبت رسیده است و در حال پیگیری
برای ثبت جهانی است.
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