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  مقدمه

زني و دو فصل كاوش  هاي سطحي، يك فصل گمانه اي، بررسي حاصل مطالعات كتابخانه
ن مكان نه تنها به لحاظ بررسي ايود كه  شادياخ بيانگر اين واقعيت بةشناسي در عرص باستان

تحوالت تاريخي و اجتماعي نيشابور در خور اهميت است بلكه قابليت اين را دارد كه جايگاه 
مين أ، ت معماري، تاريخ هنر، علوم و فنون تاريخ،هاي زلزله نهيممناسبي براي مطالعه و تحقيق در ز

در مجاورت نيشابور، لذا اينكه در اوايل قرن شادياخ كه در ابتدا باغي بود . آب و زهكشي باشد
سوم هجري توسط عبداهللا بن طاهر مورد سكونت واقع شد، تا اواخر قرن هفتم هجري همواره 

هاي شهر   همان نسبتي كه بيش از ديگر محلهمورد توجه حاكمان و اميران نيشابور بود و به
ها در معرض حمله و  شتر از آن محلهگرفت زودتر و بي ور مورد عنايت و آباداني قرار مينيشاب

ركوب و س لشكريان خود را با هدف ةهجوم ويراني بود زيرا هر مهاجمي نخستين امواج حمل
اينك آثار و عاليم آن . كرد  شهر يا شادياخ ميةانهدام حاكم و زمامدار نيشابور متوجه دارالحكوم
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 در تزئينات معماري بقاياي مكشوفه ها و تجديد بناها و اختالف سليقه ، ويرانيها حمله و هجوم
هاي ناشي از  هاي ناشي از زلزله در نيشابور نيز كمتر از ويراني ويراني. خوبي قابل مالحظه است به

ها هم تجديد بناي ابنيه و عمارات به دنبال داشت و در تجديد بناي آن  جنگ نبود و آن ويراني
ها  ها و روش مل در آن سليقهأشد كه ت  ميي خاصي اعمالها  سليقه و روش،ابنيه و عمارات هم

  .، سياسي و هنري زمان احداث بناها پي بردكند تا به وضعيت اقتصادي به پژوهشگر كمك مي
هاي آثار هنري و  ه  نيستيم بلكه با آثار و بازمانددر شادياخ فقط با بقاياي معماري مواجه  
كنيم كه به بهترين وجه ممكن  رد مي علمي، فني و صنعتي برخوةي گستردها هاي فعاليت نشانه

 ها  اسالم تا يورش مغولةهاي اولي  فرهنگي نيشابور سده-نمايانگر سيماي درخشان علمي
ي انساني، ها زده كه نقش ش برجسته و افزوده و كنده و قالبقطعات سفال ساده با نقو. باشد مي

مندان بر فرهنگ و هنر و اساطير  تسلط هنرةدهند بخش آنها گرديده نشان حيواني و يا كتيبه زينت
هاي متفاوت  كارگيري شيوه هي مختلف و بها ي لعابدار با رنگها اين مرز و بوم است و سفال

 از جمله كشور چين را ،هاي دور هاي علوم و فنون سرزمين گيري از سرچشمه عالوه بر اينكه بهره
 همواره از تكنولوژي روز و دانش  اين واقعيت است كه هنرمند ايرانيةدهند كند، نشان حكايت مي

ساخت و پرداخت رنگ و لعاب و و فن به بهترين شكل ممكن استفاده كرده و توانسته است با 
آوري   مشاهده و جمع. آثار هنري و فرهنگي زيبا و گويايي خلق كند،گيري از نقش و خط بهره

هاي  فعاليت متراكم كارگاهتعداد بسيار زياد ميخ و سست و زنجير آهني عالوه بر اينكه ميزان 
دهد، مبين اين حقيقت است كه صنايع  ترده از آهن در صنايع را نشان مي گسةآهنگري و استفاد

هاي  اند با سازه ه و درودگران نيشابوري قادر بودهچوبي نيز در نيشابور و شادياخ بسيار رايج بود
الي را در حجم زياد مرتفع  نيازهاي اه، در، صندوق و پوشش سقفمختلف و گوناگون از قبيل

تگران و خصوص مس و برنز توانايي صنع هابزار و ظروف و قطعات ظروف فلزي، ب. سازند
ريزي و قلمكاري در قابليت مطلوب حكايت از  هنرمندان در امر استخراج، ذوب، تركيب قالب

هاي بزرگ  د سازهان فلزي داشته و صنعتگران قادر بوده كاالهاي ةهاي فلزگري و مبادل رونق كارگاه
هاي فلزگري و  هاي كوچك فلزي چون سكه در كارگاه سازهفلزي چون طشت و لگن را تا 

  .ها تهيه نمايند ضرابخانه
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 ةدهند ي متنوع نشانها  و فرمها اوت و رنگهاي متف فراواني قطعات شيشه نيز در ضخامت  
 با ها  و قطعه سفالها الب و قها گري در نيشابور دارد و كشف مهرها و پالك رونق صنعت شيشه

گان و سازندگان آن آثار به كنند  رويكرد مصرفة و صور فلكي نشانها موضوعات اسطورهنقش 
  .باشد  علمي و فرهنگي اين مرز و بوم ميهاي جاذبه
هاي  نالاها، ك  چاه،ها  اين سازه.هاي آبي جالب توجهي كشف شده است در شادياخ سازه  
وجه به يد اين است كه تؤشود و م رساني را شامل مي هاي آب نبوشهگذاري شده، پاياب و ت كول

 مسكوني نيشابور و شادياخ از اهميت زيادي ةرساني و زهكشي در سرتاسر منطق امر آب و آب
مورد نبوده  رساني در نيشابور بي نويسان بر آب و آب كيد مورخان و سفرنامهأبرخودار بوده و ت

  .است
 شوند كه طي سه فصل  محدودي ميةشادياخ اگرچه محدود به عرصشناسي  هاي باستان داده  

 نيشابور و ةاي در ارتباط با گذشت كننده  نكات جالب و تعيينةكننداند اما بازگو كاوش حاصل شده
د و امكان داد  مواد فرهنگي بيشتري رخ خواهها وش كاة و بديهي است كه در ادامهستندشادياخ 

  .و تفصيلي را بيش از پيش فراهم خواهند نمودتحليل و تنظيم گزارش تحليلي 
در اين . ه ماه به درازا كشيد آغاز و س١٣٨١فصل سوم كاوش شادياخ از ابتداي مرداد ماه   
آغاز شده بود ادامه يافت و ) ١٣٨٠( جنوبي شادياخ كه در فصل دوم ة، خاكبرداري دروازفصل
  . خاكبرداري و مشخص شد،يهي ديگري از بافت معماري دروازه در باالترين الها بخش
  

  موقعيت جغرافيايي و طبيعي شادياخ

 غربي ةشادياخ بخشي از شهر قديم نيشابور بوده در ميان بارويي مستطيل شكل كه در جبه
 باستاني عظيم شهر كهن واقع بوده و در حال حاضر سمت جنوب شرقي نيشابور فعلي و ةمحوط
  .رفته است كيلومتري از آن قرار گ٣  حدوداًةبه فاصل
 ١١ درجه و ٣٦ و در موقعيت است متر ١١٢٢ارتفاع شادياخ از سطح دريا در بخش مياني   
  . طول شرقي قرار داردة دقيق٤٨ درجه و ٥٨ عرض شمالي و ةدقيق
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كوه مرتفع   شمالي به رشتهةاي قرار گرفته كه در جبه اي جلگه طور كلي نيشابور در منطقه هب  
هاي  دره. معتدل و چهار فصل برخوردار استز آب و هواي گرم و گردد و ا بينالود منتهي مي

 نهرهاي پرآبي بوده كه عالوه بر آبياري اراضي كشاورزي و ةكوه بينالود سرچشم  رشتهةمتعدد دامن
ذشته توسط ساكنين اند و در گ جريان داشته» قومش«يني موسوم به ي زيرزمها كانال باغات، در

  .اند  سفالي مناطق مسكوني جريان داشتههاي بوشهتنشده و در  شهر استفاده مي
گذشته و در  هاي نيشابور مي خانه  از زيرها براساس متون تاريخي و جغرافيايي اين كانال  
ها و   چاه،ها در خانه. گرفته است  كشاورزي قرار ميةشده و مورد استفاد  شهر ظاهر ميةحاشي
  .كرده است پذير مي  را امكانها در اين كانالآب جاري يي وجود داشته كه دسترسي به ها پاياب
هايي در   عالوه بر آن مسيل ومين آب ساكنين نيشابور بوده استأ منابع ديگر تها قنات  

آورده  مناسبي بر اي كشت و زرع فراهم ميهاي آنها بستر  اطراف شهر جريان داشته كه آبرفت
  .است
 خاك ،افي و قابل دسترس شرايط زيست محيطي مناسب و مطلوب، آب كمجموعاً  

جاد مراكز حاصلخيز و مرغوب و هواي معتدل و مساعد در نيشابور موجب جذب انسان و اي
االيام فراهم   اقتصادي و فرهنگي منطقه از قديمهاي الزم را براي رونق جمعيتي گرديده و زمينه

  .آورده است
  

  اهداف فصل سوم كاوش شادياخ

 شادياخ كه ةعالوه بر قسمت مركزي و ميان) ١٣٨٠سال ( گونه كه ذكر شد در فصل دوم همان
 جنوبي شادياخ ةزنيم عمارات حكومتي و اشرافي در آن بخش قرار داشته است، درواز حدس مي
 جنوبي چند هدف را ةكاوش درواز.  اصلي نيز بوده شناسايي و مورد كاوش قرار گرفتةكه درواز
 ةگيري آن جهت دسترسي به شبك ي دروازه و دنباليگردي معبر ورود اول پةدر وهل. كرد دنبال مي

ت ئمعابر مياني شادياخ و آشكار ساختن فضاهاي معماري و شهري مرتبط با آن مورد نظر هي
نبي حصار جهت شناخت  دوم اينكه خاكبرداري دروازه و بازوهاي جا،كاوش قرار گرفته بود

 ةماري مستقل و بررسي و عرضعنوان يك عنصر مع هه بزا كلي دروةسازي پيكركامل و آشكار
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 .تمامي فضاهاي آن براي امور پژوهشي و همچنين بازديدكنندگان و گردشگران انجام گرفته است
 ةشناخت فضاهاي معماري جانبي دروازه و رفع ابهامات موجود از ديگر اهداف كاوش در درواز

  .جنوبي شادياخ بوده است
اضي مياني شادياخ و احتمال بروز در اين فصل به سبب روشن نبودن وضع تملك ار  

 كه از اين نظر مشكلي نداشت، ،مشكالت در روند كاوش و امور حفاظتي ، كار حفاري در دروازه
الذكر حفريات سال گذشته به سمت درون شادياخ و در  ركز گرديد و در راستاي اهداف فوقمتم

  .امتداد معبر سنگفرش ادامه يافت
  

  شناسي نيشابور و شادياخ تان مطالعات باسةمروري بر پيشين

 بگذريم شايد ،اند اتي از شهر قديم نيشابور داشته كه توصيف،از منابع و متون جغرافيايي و تاريخي
 ،اند ايل قرن بيستم از آنجا ديدن كردهبتوان گزارشات جكسون و سرپرستي سايكس را كه در او

زارشات آنها در حد شناسايي لبته گا. شناسي نيشابور قلمداد كرد اولين مراحل مطالعات باستان
  . اصلي بازار بوده استةهاي دژ شهر و توضيحاتي كلي در رابطه با منطق خرابه
 چارلز ن نيويورك كه به سرپرستيتي متروپولةت اعزامي از موزئ هيةمطالعات گسترد  

 ة با هدف دستيابي به آثار دورش١٣١٩ /م١٩٤٠ تا ش١٣١٦ /م١٩٣٧ي ها ويلكينسون در سال
مطالعات  شروع ، انجام گرفتش١٣٢٦ /م١٩٤٧ساساني و بعد از جنگ جهاني دوم در سال 

ت ئهي.  نيشابور را دربر داشتةشناسي نيشابور بوده و كاوش گسترد سيستماتيك و علمي باستان
 ةاي از دور پوشان و چند مكان ديگر آثار عمده سبزة آهنگران، تپة، تپ مدرسهةمزبور با كاوش در تپ

در آن . رد بخشي از شهر كهن نيشابور را ترسيم كة كشف و بررسي نمود و ضمن آن نقشساماني
. يم شهر كهن نيشابور مشخص كردند باستاني عظة شادياخ را در غرب محوطة محل،نقشه
  )٥١ات نيشابور، عبداهللا فريار، ص حفري(

ي كه در سال ي هوايها اي از عكس  با فراهم آوردن مجموعهم١٩٦٦ريچارد بوليت در سال   
 مطالعات خود را ، هانتينگتون به سفارش دولت وقت ايران تهيه شده بودةسسؤ توسط مم١٩٥٦

 با مشاهدات عيني و ش١٣٤٤/ م١٩٦٦برداري شهر كهن نيشابور آغاز كرد و در سال  براي نقشه
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ي ها  مطالعات ميداني با عكسة شهر كهن در مدت يك ماه و مقايسةبررسي و پيمايش محوط
هاي جكس و سايكس و منابع و متون  رنامهيي و پيشنهادات ويلكينسون، ريچارد فراي و سفهوا

جغرافيايي و تاريخي، يك بازسازي فرضي از شهر فراهم آورد و توانست جايگاه احتمالي برخي 
 ي معروف نيشابور قديم را مشخص كند و حصار پيرامون شهر را در قرنها از محالت و مكان
 ة شادياخ همانند نقشةاي كه وي ارائه كرده است محل در نقشه. م نمايدپنجم هجري ترسي
 بازسازي جغرافيايي و جمعيتي(. غربي نيشابور كهن مشخص شده است ةويلكينسون در حاشي

  )٨٩٤، ص  و نيشابور و زلزله٢نيشابور، ص 
عات مفيدي در شناسي قبلي مطال ز منابع و متون و گزارشات باستانبا استفاده ا» چارلز ملويل«  

 مغول را شادياخ و در ةرابطه با وضعيت محالت نيشابور انجام داده و شهر نيشابور بعد از حمل
  )٨٩٧، ص نيشابور و زلزله(.  جنوب غربي شهر كهن عنوان كرده استةجبه
قاي محمود موسوي  آش١٣٦٧فرد و در سال  اهللا كامبخش  آقاي سيفش١٣٤٧ي ها در سال  

هاي   يافته باستاني شهر كهن پرداختند كه عمدتاًة محوطةي در نقاطي از عرصزن به كاوش و گمانه
يي ها حفريات آنها همچون حفريات گذشته در مكان. نان متعلق به دوران سلجوقي بوده استآ

  .غير از شادياخ انجام شده است
ن بر شناسي مزبور، عدم توجه آنا هاي باستان تئ قابل توجه در رابطه با حفريات هيةنكت  

هاي معماري را به حال   يافته،آنان پس از هر كاوش. حفاظت بقاياي معماري مكشوفه بوده است
  .ها برجاي نمانده است كه در حال حاضر اثري از آن يافتهاي  گونه ه بند،خود رها كرد

 درخواست مطالعات و ش١٣٧٧ پس از حفريات يادشده و در اواخر سال ها سال  
شناسي در نيشابور از سوي مسئولين مطرح گرديد و در جلساتي كه  ن باستاةي گستردها كاوش

مقامات محلي با رياست محترم سازمان ميراث فرهنگي كشور برگزار شد، بر لزوم اين امر توافق و 
  .كيد شدأت

نيشابور با اهداف دراز مدت و شناسي  هاي باستان دنبال اين اقدامات طرح پژوهشه ب  
ين  كل ميراث فرهنگي خراسان تهيه گرديد و اولةاونت پژوهشي ادار معةجانبه توسط حوز همه

آن دنبال ه  باستاني شادياخ نيشابور قرار داد و بة محلةزني در عرص  گمانه١٣٧٨اقدام را در اسفند 
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كيد بر حفاظت و تثبيت بقاياي أحفاري را با ت ركا) ١٣٨١سال (در دو سال گذشته و سال جاري 
  .كردمعماري مكشوفه دنبال 

  
  روش پژوهش

آوري  اي و بررسي منابع و متون و جمع ي ميداني مطالعات كتابخانهقبل از شروع كاوش و كارها
سپس . مدارك در رابطه با پيشينه و اوضاع و احوال تاريخي نيشابور و شادياخ انجام گرديده است

ن سطح محوطه بندي و مطابق آ برداري و زون  نقشه، هكتار٣٦ياخ به مساحت حدود  شادةعرص
سازي و فراهم نمودن امكان بندي گرديد و به منظور مستند  متر جدول١٠٠*١٠٠هاي  با مربع
ي آنها از كل به جزء گذار بندي و شماره  متر تقسيم١٠*١٠هاي  ها به مربع  هر يك از مربع،كاوش

گرفت كه  مربع ده متري جاي هاي صدمتري، يكصد بدين ترتيب در هر يك از مربع. انجام گرديد
 ة شطرنجي شكل دروازةدر اين شبك. هاي آنها با حروف الفبا و اعداد التين مشخص گرديد شماره

 /GI تا D-VIII )هاي ترانشه(ها   قرار دارد كه تاكنون مربعb -٦ و b -٥جنوبي شادياخ در مربع 
٦- b ثار و بقاياي خاكبرداري و آ)  متري٣٠متر يا   سانتي٢٠هاي  به تناسب اليه( اليه به اليه

آزمايشگاه آوري و به كارگاه  جمعسازي ابزار پس از مستندزيستي و فرهنگي مطالعه و اشياء و 
بندي  ها طبقه  سفال واقع در مجاورت ترانشهةشناسي ديگر در مزرع هاي باستان منتقل گرديد و داده

بيت و كاران، تث در اثناء حفاري بقاياي معماري و مواضع حساس توسط مرمت. گرديد
  .بخشي شدند استحكام

  
  شرح و توصيف حفاري

 جنوبي در امتداد شمال و به ةبرداري درواز  كار خاكبرداري و اليه، حفاري سال گذشتهةدر ادام
ه طرف بيرون شادياخ مربع و در امتداد جنوبي ب متر٣٦٠ شادياخ در سطح ةطرف درون محوط

عالوه بر آن در اثناء كار، فضاهايي كه در فصل گذشته كاوش  . مترمربع انجام گرديد٢٠٠حدود 
  .، خاكبرداري و پيگردي و شناخته شدا فضاهاي جديد ابهاماتي داشتشده بود و درارتباط ب
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 چهار بخش به شرح  فرهنگي فصل سوم كاوش شادياخ در-هاي زيستي طور كلي يافته هب  
  :بندي هستند ذيل قابل تقسيم

   معماري-1

 اصلي مورد استفاده قرار ةعنوان درواز هنوبي شادياخ كه با توجه به شواهد موجود ب جةدرواز
 متر تشكيل شده كه تمام فضاهاي وابسته و ١٦برج عظيم به قطر حدود  گرفته است، از يك نيم يم

  .مورد نياز دروازه در درون برج و يا ملحق به آن بوده است
تعميرات دوران بعد با آجر و مالط گل  ه و در چينه و گل بود،برج  اين نيمة اوليةساز  

در ميان برج . دهد و مالط گل تشكيل ميمصالح درون برج را خشت . بازسازي شده است
اي فرش گرديده  هاي رودخانه سنگ  متر قرار گرفته كه با قلوه٥/٣ا  ت٣راهرويي به عرض بين 

 برج با يك بد و در ميانيا امتداد مي) ورودي(فرش از سمت غرب  اين خيابان سنگ. است
كند با حفر  ادامه پيدا مياي به سمت شمال و به طرف درون شادياخ  چرخش قائم و نود درجه

فرش ديگر در زير معبر فعلي و در عمق  يشي مشخص گرديد كه دو خيابان سنگهاي آزما گمانه
 ةوقف داوم بي وجود داشته كه اين امر تهاي قبل  متر از آن مربوط به دوره٢٠/٣ر و مت٢٠/٢
  .كند رداري از اين دروازه را اثبات ميب بهره
هايي  ه شده كه به احتمال زياد بايستي انباري و فضاهاي كوچك تعبيها  اطاقك،در درون برج  
در دو سوي معبر و . دي نگهباني بوده باشها ها و اطاقك ها و نگهبان بان مين مايحتاج دروازهأبراي ت

و كه هر كدام يك اجاق دارند اقك كوچك ايوان مانند تعبيه شده  دو اط،درون بازوهاي برج
.  اندود گرديده است،اطاقكي ديگر در بازوي سمت غرب وجود دارد كه ديوارهاي آن با گچ

اسطبل مانند كه به حصار متصل هاي  هاي فاضالب اطاق چاه) تنور؟( سفالي ةوجود دو كور
كند سوختگي شديد  فرش عبور مي كه از زير سنگ و راه آب و قومشي اند، يك پاياب بزرگ شده
هاي فرهنگي داللت بر آن دارند كه اين دروازه عالوه بر امور  سطح خيابان و ساير موارد و يافتهدر 

هاي متفاوت داشته   مسكوني نيز بوده و در ادوار مختلف كاربري،نگهباني و حراست شادياخ
صورت  هانگر اين واقعيت است كه اين دروازه بخصوص اينكه آثار و شواهد مكشوفه نش ه ب،است
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كاري وجود شكوه با تزئينات كاشي و آجر تشريفاتي و باة ابني، فوقانيةدو طبقه بوده و در طبق
  .داشته است
 اين دروازه حكايت ةالعاد اري موجود از اهميت و اعتبار فوقمجموع آثار و فضاهاي معم  
  .دارند

   سفال-2

 اختصاص خوده  جنوبي شادياخ، سفال بيشترين حجم را بةشناسي درواز نهاي باستا در ميان داده
اين قطعات مربوط به ظروف . شود ات ظروف سفالين مشاهده ميها قطع در تمامي اليه. داده است

در يك . باشند ها مي بازي، تنورها و كوره  خمره، كوزه، كاسه، بشقاب، اسبابمختلف از جمله
  :شوند لعاب تقسيم مي و بيشوفه به دو نوع لعابدار ي مكها بندي كلي سفال طبقه
زده، نقش افزوده و  ش كنده، نقش قالبي بدون لعاب از انواع مختلف ساده، نقها  سفال-الف

  .هاي فوق هستند م، نقوش استامپي و مهري و تعدادي با تركيبي از تكنيكأنقش كنده تو
ي، اسليمي، نقوش يرند، نقوش گياهگ  در طيف وسيعي قرار ميها اين سفالهاي  مايه نقش  

. ندا زده اجرا شده قالب، شير بالدار، به روش )مانند عقاب(اي، نقش پرندگان  حيواني و اسطوره
در داخل دايره، نقش )  ايرانيةمعروف به ستار(پر  هاي هشت نقوش استامپي مشتمل بر ستاره

صورت مورب و يا منحني و  ه بپر كه از دو مثلث متداخل تشكيل شده و نقوش كنده  هشتةستار
  .صورت فشاري در گل گذاشته شده است ههايي ب  كه در ميان آنها نقطههستنديا نقش اسليمي 

اسالم نيز وجود داشت كه ي قبل از ها ، چند قطعه سفال از انواع سفالدر بين اين ظروف  
  . اظهار نظر نمود آنها قطعاًةتوان دربار هنوز نمي
دست  هي بها تكه سفال. روف لعابدار نيز از تنوع بااليي برخوردارند دوم يعني ظة دست-ب  
سوزهاي   مشبك و پيهة، كوزه، بشقاب، ديس، ظروف دو جدارمده مربوط به ظروفي از قبيل كاسهآ

  .دهند مختلف تشكيل مي
دارند و هاي ظروف اشرافي و تشريفاتي قرار  از ظروف اين گروه در حد و اندازهبرخي   

اي،  لي انواع ظروف با لعاب سبز، قهوهطور ك هب. هستندهاي زيبايي   اعال و كتيبهداراي نقوش
ي ، نقش كنده زير لعاب يك رنگ و يا زير لعاب پاشيده، لعاب گلنگو حتي سياه راي  فيروزه
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هاي كوفي يا نقوش تزئيني شبيه كتيبه، ظروف مينايي با نقوش  شيري رنگ با نقوش سياه و كتيبه
نواع و اقسام متنوع اي و خطوط سياه رنگ و ا ي گياهي، ظروف با لعاب فيروزهها فانسان و موتي
  .بندي و در جايگاه خود توضيح داده خواهند شد رار داشتند كه طبقههاي مختلف ق ديگر در اليه

  ها  اسكلت-3

 ويژگي خاصي به اين فصل از كاوش ،وجود چند اسكلت انسان بر روي كف فضاهاي معماري
، كيفيت و درهم ريختگي غيرطبيعي آنها حكايت از ها سكلتوضعيت قرارگيري ا. داده است
 ٣٠اي به وسعت حدود  قاياي حداقل هشت اسكلت در محدودهب. اي مهم در اين مكان دارد واقعه
فرش خيابان و ديگري   بدون بدن يكي بر روي سنگة جمجم٢مربع شناسايي گرديد كه شامل متر

، يك اسكلت درهم ريخته و مچاله ٣٢٠ لوكوس ةقي معبر به شماربر روي كف اطاقك ضلع شر
ده و زشده، قسمت فوقاني بدن يك كودك كه به پشت افتاده است، يك اسكلت چمباتمه 

 فوقاني بر روي ةرسد از طبق نظر مي ه خشت و گل كه بةسوخته در ميان آوار و تود نيمه
طبيعي طور غير هقرار دارد كه پاهايش بفرش  اده باشد، اسكلت ديگر بر روي سنگفرش افت سنگ

ي آن از مچ ها صورت چليپايي در اطراف باز شده و دست هدر زير تنه قرار گرفته و بازوانش ب
  .قطع شده است

صورت طاقباز و  هباشند كه در كنار هم و ب  بدن يك مرد و يك زن ميها ن اسكلتتري سالم  
 ها ين اسكلتطور كلي ا هب. اند خيابان افتادهخالف جهت يكديگر و نامنظم بر روي سنگ فرش بر

 قابل ذكر اينكه در مجاورت آنها ةنكت. هاي بناهاي تخريب شده قرار داشتند در ميان آوار و نخاله
يك قاشق و ) بدن چليپايي شكل (٦ ةتنها در كنار اسكلت شمار. دست نيامد ه خاصي بءاشيا

ي ها ب يك درب چوبي بزرگ و روكوبچو برنزي و بقاياي چهارةبشقاب برنزي و يك حلق
ي مزبور و ها گيري اسكلتوضعيت قرار.  جاي خود تثبيت شدندآهني آن قرار داشتند كه در
 در يك زمان كند كه همگي آنها ها اين موضوع را در ذهن تداعي ميچگونگي حالت و فرم آن
  .اند اي ناگهاني و غيرمترقبه نظير زلزله فوت كرده واحد و بر اثر حادثه
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   اشياء فلزي-4

هاي   بسيار زيادي ميخ آهني با اندازه شادياخ تعدادةهاي ميان در دو فصل قبلي كاوش و در ترانشه
ي چوبي ها هاي چوبي نظير درب، پنجره و ستون ابزار و آالت آهني مربوط به سازهمختلف و 

  .سوخته شده بودند
 عالوه بر آن ،دست آمد هات آهني ب شادياخ نيز تعداد زيادي ميخ و ابزار و ادوةدر درواز  

 نيز فرش خيابان قرار داشتند  و سنگها  بر روي كف آهني كه اكثراًةتعداد زيادي سرپيكان و سرنيز
 كفش ةي هاللي شكل با سه ميخ كه مربوط به پاشنئزنجير، گل ميخ آهني و اشيا. كشف شد

  .باشند  آهني مكشوفه ميءاند از ديگر اشيا بوده
 و در ميان گل و ٣٣٠س متري لوكو  سانتي٢٦٠ازه و پشت بارو و در عمق در پشت درو  

رسد از محلي  نظر مي هدست آمد كه ب ههاي آبرفتي دو لگن بزرگ و يك پارچ برنزي ب الي و ماسه
يي كوچك و چهار ها  با ميخيمدور  آهنيِءييها ش در مجاورت يكي از لگن. اند ديگر منتقل شده

همين مكان  در. بود مانده باقيي پوسيده بر روي آن ها ز بقاياي چوبقالب وجود داشت كه هنو
  .ي چوبي بوده است زنجير وجود داشت كه مربوط به درميخي بزرگ متصل به دو حلقه از يك

 تعدادي خنجر و ،متر از جنس آهن  سانتي٥٠متر و عرض   سانتي٨٠يك بيل بزرگ به طول   
 ، كه جهت مرمتهستند فلزي مكشوفه ءاشيا برنزي از ديگر ة آهني و چند سكةيك قم
  .اند به كارگاه و آزمايشگاه منتقل شدهزدائي و تثبيت  آسيب

   اشياء ديگر-5

،  ظروف سنگية قطعات شكست و مدارك ديگر نظيرءعالوه بر موارد يادشده انبوهي از اشيا
 ة برجستبا نقوش(اي ساده و منقوش  خوان حيوانات، قطعات كاشي فيروزهچوب، زغال، است
بندي  ند كه طبقههستهاي گچبري و نظاير آن   تكهةهاي تزئيني تراشيدجرآ)  كوفيةحيواني و كتيب

  . بحث خواهد شدشده و در گزارش نهايي مفصالً
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   تاريخي شادياخ و قدمت آثار مكشوفهةپيشين

 ريشه در  اين كلمهي مختلف براي شادياخ معني خاصي ارائه نشده است اما احتماالًها در فرهنگ
براساس متون تاريخي شادياخ در اوايل دوران . ادبيات و فرهنگ دوران قبل از اسالم ايران دارد

  .اسالمي باغي بوده متعلق به عبداهللا بن طاهر و متصل به شهر نيشابور
 حكمران خراسان، به همراه لشكريانش در نيشابور ، عبداهللا بن طاهر، هجري٢٠٥در سال   

 متون تاريخي به منظور جلوگيري از تعرض سپاهيان به جان و مال و ة نوشتبنا به. مستقر شد
ناموس مردم نيشابور عبداهللا بن طاهر دستور داد در شادياخ قصري براي وي بسازند و در 

 به دنبال آن مردم نيز در آنجا .يي احداث كنندها گرداگرد آن براي سربازان و لشكريان ساختمان
هاي شهر  يل به يكي از محله به اين ترتيب شادياخ آباد شد و تبد.ندخانه ساختند و ساكن شد

  . گرديد
شادياخ مستقر شده و كردند در  رانان بعدي كه نيشابور را فتح ميپس از آن هريك از حكم  

گونه شادياخ در ادوار مختلف  بدين. ساختند ي خود را ميها هاي قبلي از نو كاخ بر روي خرابه
اما به .  نيشابور شد و از رونق و شكوه و اهميت خاصي برخوردار گرديدة دارالحكوم،اسالمي

هاي زيادي به خود  ها و آباداني  آن رخ داد و در طول تاريخ خرابيهمين دليل حوادث متعددي در
  .ديد
مودند و به دنبال آن  نيشابور و شادياخ را غارت كرده و تخريب ن، هجري غزها٥٤٨در سال   
 هجري در ٥٥٦سپس مؤيد آي آبه در سال . هاي آن افزود  داخلي بر خرابياي و ي فرقهها جنگ

  .هاي نيشابور پرداخت ر شد و به بازسازي و ترميم خرابيشادياخ مستق
داد، در  شادياخ رخ مي هايي كه توسط حاكمان وقت در ها و خرابه در كش و قوس درگيري  
هاي آن افزود كه بالفاصله شادياخ به  رابي نيشابور را لرزاند و بر خي بزرگة هجري زلزل٦٠٥سال 

  .فرمان سلطان محمد خوارزمشاه بازسازي و مرمت گرديد
 . رخ دادها  هجري توسط مغول٦١٨ها در نيشابور در سال  ترين خرابي ترين و مهيب بزرگ  
ر پس از آن بازماندگان در شادياخ و پيرامون آن مستق. كه تمامي بناها با خاك يكسان شد نحويه ب

)  ايلخانيةدور(اي كه در اين زمان  گونه هشده و شادياخ دوباره مسكوني شد و اهميت يافت، ب
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اي   شادياخ بر اثر زلزله هجري مجددا٦٤٩ًدر سال . شد خوانده مي» شهر شادياخ«نيشابور با نام 
 هجري بر ٦٦٩مغول و در سال » مرغول« هجري توسط ٦٦٨و دوباره در سال ديگر ويران گرديد 

كلي متروكه و خالي از سكنه شد و به اين ترتيب نيشابور   هاثر زلزله تخريب گرديد و بعد از آن ب
شايان ذكر است شهر نيشابور فعلي . به مكان جديدي منتقل گرديد كه تاكنون ناشناخته مانده است

  .دانند  تيموري ميةرا مربوط به دور
طور  ه ساله ب٥٠٠ اي حدوداً  در دورهشود كه شادياخ با توجه به مطالب فوق مشاهده مي  

ي ها ها و كاوش زني توان در گمانه اين امر را به عينه مي. بوده استمداوم در حال خرابي و احيا 
 استقرار ةكنون در باالترين سطح و آخرين دوراگرچه كار حفاري شادياخ تا. نموداخير مشاهده 

  .آن محسوس و ملموس استها در جاي جاي  ها و ويراني انجام شده اما خرابي
لحاظ اينكه ورودي شادياخ و محل آمد و ه  شادياخ نيز از اين امر مستثني نبوده و بةدرواز  

  .توان در اين باب كسب نمود فاتي بوده بيشترين اطالعات را ميرفت و امور تشري
در  آنها ةهاي چندگان هاي فضاهاي معماري و كاربري ي متعدد، تعميرات و بازسازيها كف  

 ٥٠٠مدت حدود ه وقفه را در شادياخ ب برداري و سكونت مداوم و بي  بهرهةدوران مختلف رابط
عالوه بر آن اشيا و ظروف سفالي و فلزي و هزاران تكه سفال شكسته و . رساند سال به اثبات مي

  .كنند ريخ هنر و فرهنگ شادياخ ارائه مي تصويري گويا از تا،ديگر شواهد و مدارك مكشوفه
توان استنباط نمود   ميها خصوص سفال هشناسي موجود و ب نچه از شواهد و مدارك باستانآ  

 زماني ةشوند در محدود عماري كه باالترين اليه محسوب مي و بقاياي مها اينست كه آخرين كف
 ةيي كه با شمارها چه برخي فضاهاي معماري از جمله اطاقاگر. گيرند قرن هفتم هجري جاي مي

به اولين ، مربوط )٢١٨ ةلوكوس شمار( و همچنين پاياب ٣٣٠ و ٣٢٩ و ٣٠٧تا  ٣٠٢لوكوس 
توان اظهار نظر  يراتي كه در آنها انجام گرفته ميباشند، اما با تغي هاي سكونت در شادياخ مي دوره

. اند گرفته  مورد استفاده قرار، استقراري انجام گرفتهةنمود كه اين فضاها نيز تا آخرين دور
 هجري خاموش ٦٦٩ سال ةهاي حيات در شادياخ بر اثر زلزل  كه ذكر شد آخرين بارقهگونه همان

 كه در سطح ها هاي مانده در ميان آوار ساختمان جنازه.  كامل شادياخ را دربرداشتشد و نابودي
  .توانند شواهد اين حادثه باشند اند مي ضاهاي معماري شادياخ پراكنده شدهف
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  نتيجه

هايي در آينده يا  ساس مشاهدات بوده و چه بسا يافتهها تاكنون براظربديهي است كه اظهارن
اما آنچه مسلم . يي كه آزمايشگاه ارائه دهد، اظهار نظرها و پيشنهادات ما را دگرگون نمايدها پاسخ

فردي كه دارد مكان مناسبي جهت   به هاي منحصر  ويژگيدليل بهاست اينست كه شادياخ 
بيني شده  بندي پيش هاي كاوش براساس زمان باشد و چنانچه برنامه ميشناسي  ي باستانها پژوهش

 نيشابور و  گردشگري جديد درةعنوان يك جاذب تواند عالوه بر اينكه به به موقع اجرا شود مي
كاني جهت تحقيق و پژوهش در  معماري ارزشمند و نيز مةعنوان موز خراسان مطرح باشد، به

  .هاي مختلف باشد زمينه


