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 . چاپ شده است٢٠٠٩آوريل ، ١۵٧  اين مقاله در مجله فرھنگ شماره

 ليسھ(ی ضراب ک4نتر ميعبدالرح. است موجود کاشان نام خصوص در یمختلف اتيروا
  :ديگويم نينچ" کاشان خيتار "در) یکاشان
 

" حصاران چھل "تيوF نيا نام ميقد زمان در است، معروف بلد نيای اھال افواه در آنچه
 منکوحه ،"خاتون دهيزب "کهی ھنگام در. نداشتهی مخصوصی بند قلعه و است بوده

 نيا ساکنان درخواست به بنا... کرد گذر کاشان نيزم ازی عباس فهيخل ديالرش ھارون
 به لحاظا فشاندند، کاه را بلد نيای بند قلعه اديبن... نھند بنا را کاشان تا دھديم فرمان اريد
  ...نديگو اش" کاشان "انيپارس استعمال کسرت به و گشت موسوم" فشان کاه"
  

 تر یمنطق آنچه. ستين معتبر کدام چيھ یول ،"انيآش یک: "است موجود زينی گريد اقوال
 اي" کاسو "اي" کاش" ("کاس"يی اروپا دوھن اقوام مھاجرت رسد، یم نظر به ھمه از
 مناطق به )نيکاسپ (خزری ايدر شمال و آرال اچهيدری ھا کناره ساکنان") کاشو"

 بنا را کاشان و نيقزو که بودند نانيا. است  تر گرم یمامنی جستجو در رانيای مرکز
 توسط و مايا ھمان در زين لکيس و نيف. است قوم نيا نام از شھر دو نيا نام و نھادند
  .شد نھاده بنا کاس اقوام

  
 منطقه نيا در جھان در بار نياول مس ذوب وی گر سفال دھد،  یم نشان خيتار که آنچه
. ند ا شدهی آور گرد لکيسی ھا تپه از مس ذوبی ھا کوره و سفال ماندهيباق. شد انجام
 از قبل ١٣٠٠ تا ۶٠٠٠ حدود(ی شناس نيزم سوم تا پنجم دوره از دوره، سه در لکيس
  .شد رانيو 4ديم از قبل ھشتم قرن در و است بوده رونق در) 4ديم

  
 شھر نيا. داردی خشک و گرمی ھوا و آب و است باFتر ايدر سطح از متر ٩۴۵ کاشان
 شھر. برد  یم رنج یآب کم از و دارد عقرب و کار محافظه مردمی برای ا نهيريد شھرت
ی طيشرا نيچن در. است شده برو رو مکرری ھا یحطق با ھا بار و ھا بار کاشان زيخ زلزله
  .شد  یم نيتام بروجرد از شھری اھال ازين موردی غذائ مواد و غ4ت

  
 در. نطنز و اسرينی تاق چھار: است مانده جا به شھر نيا دری آثار زين انيساسان دوره از
 راياخ. شد  یم استفاده انيتاز با جنگ دری ساسان سپاه زيتجھ جھت کاشان از دوره نيا

 دايپی نينش غار دوران از کاشان مجاوری ھا کوه دل در) شھر ک يچون ھم( یبزرگ غار
 .است شده

 36 

 

  
Ali Shahidi (What is he        Daniel Soheili (Reflection) 

thinking about?) 

                
Malakeh Mir Pouya (Clam)                 Malakeh Mir Pouya (Love) 

 

     
Mehrdad Bakhtiar (Sand Sediment)      Farzad Emami (From 

                                                                    "Trunk"Collection) 

13 

 


