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مقدمه

شهر تاریخی و باستانی اوجان از جمله شهرهای مهم دوره
ایلخانان (اقامتگاه تابستانی خاندان شاهی ایلخانی) است
که در جنوب شهر امروزی بستانآباد واقع در آذربایجان
شرقی قرار دارد و در دوره غازانخان ایلخانی بازسازی و
مورد استفاده قرار گرفته است .بنا بر گفته منابع تاریخی
این شهر قبل از دوره ایلخانی به خصوص در دوره سلجوقیان
هم وجود داشته است .این شهر در پی حوادث مختلف از
جمله زلزله و جنگهای متعدد نتوانسته موجودیت خود را
به عنوان یک شهر مهم و استراتژیک حفظ کند و تنها در
دورۀ ایلخانی است که این شهر به شکوه و رونق شایستۀ
خود دست مییابد .هر شهر یا بنای تاریخی معرفِ بخشی از
پی تغییر
وضعیت سیاسی ،مذهبی و اجتماعی است که در ِ
و تحوالت سیاسی به وجود آمده است ،یکی از مهمترین
تحوالت اجتماعی دوره ایلخانی پیدایش شهرهایی با ماهیت
هنر معماری و شهرسازی خاص است (والیتی.)1396 ،
از جمله این شهرها اوجان است که با هزینه حکومت ایلخانی
و با تالش وزرای ایرانی آن دولت ساخته شد ،کالبد و جانمایۀ
شهری اسالمی به خود گرفت .شهر وقفی اوجان در تداوم و
نقطه اوج رونق ساخت بناهای عمومی و نظامی و حکومتی
دوره ایلخانی بود که به تختگاه و محل پرورش شاهزادگان
ایلخانی نیز تبدیل شده بود .احتماال این شهر کوچک که
به آن «شهرک» نیز می توان اطالق کرد مجللترین و
باشکوهترین تختگاه ایلخانان و تجلیگاه شکوه و عظمت و
یادآور «دستاوردهای مهم سیاسی» آنها در منطقه آسیای
غربی بوده است .بنابراین با توجه به اهمیت شهرسازی در
طول دوران ایلخانی ،در این مقاله سعی شده است تا براساس
ارایه مستندات باستانشناختی و تاریخی به چگونگی تأسیس
و شکلگیری این شهر و شهر سلطانیه پرداخته و تأثیر نهاد
سیاسی و قدرت بر اوضاع اجتماعی و فرهنگی ایران در دوره
ایلخانی با محوریت شهرهای اوجان و سلطانیه مورد تحلیل
و بررسی قرار گیرد .در این راه ضمن کاوش و گمانهزنی
در محدوده شهر تاریخی اوجان برای تعیین عرصه و حریم
شهر با استفاده از مطالعه برشها و عملیات خاکبرداری
برای طرحهای عمرانی و همچنین از نتایج بررسیهای
باستانشناسی منطقه بستانآباد استفاده شد (همان) .شهر
سلطانیه نیز مورد بررسی پیمایشی قرار گرفت و با اتکا بر
منابع مکتوب و گزارش کاوشهای انجام شده مورد مطالعه
قرارگرفت.
مقایسه فضاهای شهری اوجان و سلطانیه براساس یافتههای
باستانشناسی برای آگاهی از سیر تکامل شهرسازی ایلخانی
است .سؤال اساسی این تحقیق این است که چرا سلطانیه با
نقشه از پیش طراحی شده ساخته شده ،ولی شهر اوجان در
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چهارچوب نقشه شهر سلجوقی باسازی و نوسازی میشود.
هدف از این تحقیق مستندنگاری شهرسازی ایلخانی براساس
یافتههای پژوهشهای جدید است .روش تحقیق در این مقاله
استفاده از نتایج پژوهشهای میدانی و کتابخانهای است.
اوجان در بستر مدارک تاریخی

در تاریخ وصاف آمده است که این شهر در سال  698ه.ق
به دستور غازانخان با عنوان «شهر اسالم اوجان» ساخته
شده است (وصاف الحضره .)231 :1338 ،رشیدالدین فضل
اهلل در کتاب تاریخ مبارک غازانی چندین بار از شهر اوجان
سخن به میان آورده است و درباره جشن بزرگ غازانخان در
اوجان شرح کوتاهی را آورده است (همدانی.)137 :1388 ،
ّ
حمدالل مستوفى توصیف نسبتاً کاملتری از این شهر ارایه
اما
میکند « :آن را بيژن بن گيو بن گودرز ساخت و غازانخان
تجديد عمارتش کرد؛ از سنگ و گچ بارو کشيد و شهر اسالم
خواند و دارالملک ساخت .هوايش سرد و آبش از کوه سهند
جارى است ،حاصلش غله و بقوالت و ميوه بود .اوجان از
اقليم چهارم است و آن را از توابع ناحيت مهرانرود (تبریز)
شمردهاند .مردمش سفيد چهره و شافعى مذهباند .دو ِر باروی
غازانی سه هزار گام ( 2کیلومترمربع) بود .هوایش سردست
البر
و آبش از کوه سهندست و با حاصل شهر به وقف ابواب ّ
غازانی تعلق دارد( »...مستوفی .)127 :1362 ،در کتاب
حبيبالسير اثر غياثالدين حسينى معروف به خواند مير
آمده است « :در سالهاى بين  740تا  806هجرى قمرى،
حوادث مهمى در اوجان روى داد تا اين که امير تيمور هنگام
عزيمت به تبريز چند روز در قصر غازانى اوجان به استراحت
پرداخت و علما و سادات و عرفاى تبريز در مجالس مباحثه
در حضور وى شرکت کردند .در سال  ۸۲۳ه.ق قرهيوسف
ترکمان ،در اوجان از دنيا رفت .در سال  ۸۳۹ه.ق در شهر
اوجان فرمانروايى آذربايجان از طرف شاهرخ به امير جهانشاه
واگذار شد .فرمانروايان ترکمانان و صفويه مدتها در قصر
غازانى در اوجان مجالس عيش و نوش داشتند (خواندمیر،
 .)489 :1333اما در روزگار فرمانروايان بعدىِ آذربايجان،
حوادث و جنگهاى خونين متعددى اوجان را در معرض
انهدام و ويرانى قرار داد که امروزه از آن همه آبادانى و زيبايى
فقط يک رودخانه بنام «اوجان چای» و دو دهستان بنام
«اوجان شرقی و غربی» در جغرافيا شهر بستانآباد دیده
میشود .یکی از دقیقترین توصیفات از شهر اوجان را اولیاء
چلبی سیاح معروف تُرک ارایه کرده است .اولیای چلبی که
در سال  1050ه.ق در زمان سلطنت شاه صفی از آذربایجان
دیدن کرده بود و شهر اوجان را از نزدیک دیده ،آن را چنین
توصیف کرده است " :این شهر در زمان قدیم بسیار بزرگ
بوده لیکن در حکومت و استیالی هالکوخان خراب و ویران
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شده و اهالی آن به تبریز کوچ کردهاند .بعد از هالکوخان
در سال  696ه.ق غازانخان قلعهاین شهر را تعمیر و ترمیم
کرده است .در دامنه کوه اوجان قلعه مربع شکلی وجود دارد.
محیط این قلعه دو هزار گام ( 1/5کیلومترمربع) است .به طرف
شرق یک د ِر آهنی دارد .قلعه بقدر سه هزار خانه گلی ،هفت
باب مسجد ،سه حمام و هفت مهمانسرا و  600دکان دارد
(اولیا چلبی .)1314 ،همچنین نصوح مطراقچی در کتاب
سلیمان نامه شرح مصور منازل مسیر لشکرکشی سلطان
سلیمان عثمانی از استانبول به سمت غرب ایران را ارایه کرده
است ،وی خطاط ،نقاش و مورخ بوده است و توصیف وی از
اوجان نیز به صورت مصور است (مطراقچی.)77 :1379 ،
مهمترین بخش کتاب عبارت است از مینیاتورهایی از شهرهای
مختلف که از نظر نمایش ترکیب عناصر شهر و فضابندی
آنها در ارتباط با هم و ارایه نمونههایی از تاریخ معماری
منطقه دارای ارزش فراوان هستند .مینیاتور شهر اوجان
یکی از مصورات مطراقچی در کتاب خود است (تصویر .)1
گی لسترنج جغرافیدان غربی نیز در کتابش به این شهر
اشاره دارد" :اوجان در ساحل یکی از شاخههای سمت چپ
جنوب رودخانه سراوشهر سراب واقع است .در زمان ایلخانیان
غازانخان به تجدید عمارت آن همت گماشت" .نام این شهر
در کتاب لسترنج آمده که از راه میانه ده فرسنگ ( 60کیلومتر)
تا تبریز مسافت دارد (لسترنج.)175 :1374 ،

براساس منابع تاریخی در این دوره گنبد و تاسیسات وابسته
به آن ابواب البر ،خانقاه ،مدرسه داراشفاء و دارالضیافه ،خیابانها
و دکاکین و سایر اجزای شهر ساخته شد .به نظر میرسد در
طول حیات الجایتو همه عمارات شهر تکمیل نشد و جانشین
وی ابوسعید نیز به تکمیل بنای شهر عالقهای نشان نداد و بنای
شهر سلطانیه ناتمام ماند (اصفهانیان و خزائلی.)67: 1381،
به جرات میتوان سلطانیه را از منحصر به فردترین
شهرهای جهان به حساب آورد .زیرا اوالً ،از جمله شهرهای
جدیدالتأسیس دوران اسالمی است .در ثانی ،همچنانکه
شهری ایرانی است ،از جمله پایتختهای امپراطوری عظیمی
است که مغوالن در گستره وسیعی از جهان به وجود آورده
بودند .ثالثاً ،تنها شهری در سرزمینهای شمال غرب ایران
است که با دستور و نقشهای حکومتی احداث شده است.
رابعا ،شهری اسالمی است که در دوران تاریکی حاکم بر
اروپا (قرون وسطی) فرم و نظام یافته است .خامساً آنکه
مطالعه این شهر میتواند اطالعات بسیار قابل استفادهای از
شهرسازی دوره ایلخانی ،فرهنگ آنها ،اقتصادشان ،و ساختار
اجتماعی ایشان و آداب و رسوم و همچنین چگونگی تعامل

تاریخ شکلگیری شهر اوجان و سلطانیه ایلخانی

تصویر  .1فضاهای معماری شهر اسالمی اوجان در مینیاتور مصور در کتاب بیان
.المنازل مطراقچی .مأخذ  :مطراقچی88 :1379 ،

............................................................

مغوالن که از سال  654تا  750هجری قمری پس از سقوط
خوارزمشاهیان زمام امور کشور ایران را بدست گرفتند ،و با
تثبیت خود صلح و امنیت نسبی به وجود آوردند .وضعیتی
که زمینه را برای بهبود ساختار سیاسی و اقتصادی شهرهای
ایران فراهم کرد .سیاست کشور داری ایلخانیان ایجاب میکرد
که پایتخت خود را در شمال غرب کشور مستقر نمایند و
براساس همین سیاست سه پایتخت ایلخانی در ایران (مراغه،
تبریز و سلطانیه) در این بخش از ایران قرار گرفتهاند .تا
زمان حکومت ارغون ( 683-690ه .ق) کوشش ایلخانیان و
کارگزاران آنان در شهرهای مختلف به تحکیم سلطه دستگاه
سلطنتی و بر انداختن مدعیان حکومت معطوف میشد .لذا
فرصتی برای جبران ویرانیهای اسالف خود نداشتند و این
مهم زمانی محقق شد که دستگاه حکومتی تا اندازهاي آرامش
یافت .اطالعات تاریخی حکایت از آن دارند که ارغون شاه
پس از رسیدن به سلطنت دستور داد در منطقه "شر و یاز"
واقع در موقعیت فعلی سلطانیه شهری بنا کنند که ساخت و
ساز آن تا زمان سلطان محمد خدا بنده ( 703 -716ه .ق)
ادامه یافت و در دوره او شهر آماده بهره برداری شد (رضوان
و کریمیان.)17 :1396

..............................................................................
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مردم ایران با آنها و تأثیر و تأثرشان از یکدیگر را به ما باز
شناساند (رضوان و کریمیان .)18 :1396 ،اما شهر اوجان
که خیلی قدیمتر از سلطانیه بوده و در نزدیکی جاده تبریز
به میانه در سه کیلومتری شهر بستانآباد امروزی قرار دارد.
از قرن ششم آباد بوده است ،که در اثر حمله مغول شهر
اوجان نیز ویران میشود و تا زمان غازانخان به همان حالت
ویران باقی میماند .بنابر گزارش منابع تاریخی غازان در
سال  698ه.ق فرمان ساخت شهر جدیدی بنام شهر اسالم
را صادر کرد .وسعت باروری شهر که غازان ساخت سه هزار
گام بود و در هسته مرکزی شهر غازان برای خود خرگاهی
زرین و با آالت و ادوات مناسب ساخت و بقیه بزرگان و امرا
هر یک به ساختن بوستانها و ایوانها و خانه و کشیدن
دیوارها و افراشتن بازارها اقدام کردند .این شهر برای مدتی
در دوران غازان مقام پایتختی یافت اما بعد از مرگ غازان و
پس از ساخته شدن شهر سلطانیه شهر از رونق سابق افتاد به
گونهای که ابوالفدا در سال  721ه .ق اوجان را شهری کوچک
ذکر کرده است (اصفهانیان ،خزائلی.)66: 1381

کتاب مطراقچی از ساختارهای معماری مهم موجود در این
شهر کمک شایانی به شناسایی موقعیت این شهر گمشده
میکند .امروزه این محوطه به نام کوللَر در شمال روستای
اشرف آباد در ساحل شرقی رودخانه «اوجان چای» در
موقعیت جغرافیایی به طول  46-49-25درجه شرقی و
عرض  37-35-48درجه شمالی و در ارتفاع  1787متر از
سطح دریا قرار گرفته است .محوطه دالیدرهسی نیز به فاصله
یک کیلومتری محوطه کوللر و چسبیده به آن قرار دارد.
متاسفانه امروزه خط راه آهن در حال احداث ،این محدوده را
به دو نیم تقسیم کرده و خسارات جبران ناپذیری به محوطه
وارد کرده است (والیتی 1385،و )1395؛ (تصویر.)2
سکه ایلخانی شهر اوجان  :از یافتههای باستانشناسی مهم این
محوطه سکه مسی است .این سکه در بررسی باستانشناسی
مرحله دوم بستانآباد از روی محوطه اوجان کشف شد .و پس
از ارایه آن به موزه ملی ،ضمن پاکسازی توسط کارشناسان
آن موزه مشخص شد متعلق به دوره ایلخانی و قرن  7یا 8
است .بر روی سکه نوشته ضرب تبریز نیز خوانده میشود
(همان)؛ (تصویر .)3
• جایگیری فضاهای شهر اوجان براساس مطالعات باستان
شناختی  :محوطه شهر اوجان همانند  zسایر شهرهای باستانی
ایران ،متشکل از سه بخش ارگ ،ربض و شارستان بوده که
تعیین محل دقیق آنها نیاز به انجام کاوشهای باستانشناختی
گسترده در محوطه دارد (به نظر میرسد محدوده ارگ دارای
بارویی به شکل مربع بوده است .این قسمت که به شکل

تصویر  .2موقعیت محوطه کوللر و دالی دره سی نسب به روستای اشرف آباد .مأخذ :

google earth

شهر تاریخی اوجان در آینهی یافتههای باستانشناختی

...........................................................

شناسایی محل شهر تاریخی اوجان براساس بررسی باستان
شناختی منطقه بستانآباد در سال  1392انجام گرفته است.
توصیفهای ارایه شده از شهر اوجان در متون تاریخی و
جغرافیایی با خصوصیات محوطه باستانی موجود در غرب
شهرستان بستانآباد همخوانی دارد و مینیاتور مصور در

..............................................................................
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تصویر  .3سکه ایلخانی مکشوفه از محوطه کوللر .مأخذ  :والیتی.1392 ،

تپهای مخروطی شکل با مقطعی بیضی شکل است ،حدود
 10متر باالتر از زمینهای اطراف قرار دارد .بقایای دیوارهای
سنگی ارگ با مالت گچ و آهک به قطر متوسط یک متر بر اثر
حفاری های قاچاقچیان در این قسمت دیده میشود .بقایای
سطحی محوطه نشان میدهد که احتماال محل کوشک یا
کاخ در جنوب غربی ارگ (طبق نقاشی چلبی در شمال
غرب ارگ است) و به فاصله تقریبی 100متری آن و داخل
حصار بوده است (والیتی و همکاران)84 :1394،؛ (تصویر .)4
• قبرستانهای ایلخانی غرب وشرق محوطه  :بر روی محوطه
شهر تاریخی اوجان دو قبرستان بزرگ ایلخانی در جنوب
شرقی و غربی آن مورد شناسایی قرار گرفته است .متاسفانه
هر دو قبرستان مورد تخریب شدید قرار گرفته و تقریبا بخش
بزرگی از آنها نابود شده است .قبرستان غربی به دلیل احداث
شهرک صنعتی مورد تخریب قرار گرفته و قبرستان جنوب
شرقی به دلیل احداث اتوبان تبریز – زنجان به شدت تخریب

و نابود شده است .هر دو قبرستان براساس فرم وساختار
ایلخانی می باشند .ساختار سنگ قبرها به صورت پشته
ای بوده و در مصالح آنها از خشتهای خام ویا پخته مربع
شکل استفاده شده است .این نوع قبور در گورستانهای دوره
ایلخانی ایران بسیار رواج داشته است (همان)؛ (تصویر .)5
• آثار معماری دو برج آرامگاهی در داخل شهر تاریخی اوج
ویک برح آرامگاهی در شمال غرب  :در جنوب شرق و جنوب
شهر تاریخی اوجان دو برج آرامگاهی با پایه مدور کشف
شد ،که یک برج آرامگاهی دیگر نیز در  2کیلومتری شمال
غرب شهر اوجان و در شمال غرب شهر فعلی بستانآباد که
در حین بررسی باستانشناسی مرحله سوم بستانآباد قب ً
ال
شناسایی ومعرفی شده بود .برج هر سه آرامگاه کامال تخریب
شده وفقط سرداب آرامگاه مدور آنها باقی مانده است .مصالح
بکار رفته در پایه برجهای آرامگاهی سنگ رودخانهای با مالت
ساروج است .در کف برج دریچهای به عنوان ورودی تعبیه
شده است .از مقدار آجرهای سالم و خرد شده وکاشیهای
خرد شده سیاه و آبی فراوان در اطراف برجهای آرامگاهی
مشخص است ،که این تزیینات در دیوار برجهای بکار رفته
بود که در اثر تخریب شهر آنها نیز کامال تخریب شده است.
(همان) وضیعت کنونی این اثر و ویژگیهای ظاهری آن
اطالعات کافی در خصوص گاهنگاری این مقابر در اختیار قرار
نمیدهد و در نتیجه تعیین تکلیف این اثر نیاز به کاوشهای
باستانشناختی بیشتر و تکمیل مطالعات در این قسمت از
شهر دارد .الزم به توضیح است که ساخت مقابر مدور در
قرون میانی اسالمی منطقه رایج بوده که مقابر شیخ حیدر

............................................................

تصویر  .4موقعیت و وضعیت شکلگیری قسمتهای مختلف فضای شهری شهر اوجان .مأخذ :

google earth

..............................................................................

مجله علمی ـ پژوهشی پژوهشکده هنر ،معماری و شهرسازی نظر

21

رحیم والیتی ،همایون رضوان ،قادر ابراهیمی /باغنظر17-28 : )55( 14 ،

تصویر  .5موقعیت گورستانهای شکل گرفته در پیرامون شهر اوجان .مأخذ  :والیتی.1395،

...........................................................

مشکین شهر(ترابی طباطبایی ،)1355 ،گنبد سرخ مراغه
(کیانی ،)1393 ،گنبد اهلل اهلل شیخ صفی در اردبیل از آن
جمله اند (تصویر .)6
سفالهای یافته شده از بررسی وکاوش وگمانه زنی شهر
تاریخی -ایلخانی اوجان  :سفالهای شناسایی شده شهر
اوجان از دوره سلجوقی شامل سفالهای اسکرافیاتو و آقکند
است .حكاكي بر سطح سفال يكي از تكنيكهاي اوليه و
رايجي بود كه توسط سفالگران مسلمان در دروان ميانه

تصویر  .6موقعیت آثار معماری دو برج آرامگاهی سلجوقی یا ایلخانی شهر تاریخی اوجان .مأخذ :

..............................................................................
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گسترش يافت .اين تكنيك به اشكال مختلف بسط داده شد.
از حكاكي خطوط باريك بر سطح سفال و گاه بر سطح گالبه،
تا تراشيدن گالبه و سفال .نتيجه نهايي ،سطح برجستهاي با
ظرافت و پيچيدگيهاي خاص ،به خصوص در مورد ظروفي
بود كه حكاكي براي تأكيد بركنتراست رنگها به كار ميرفت
و نقشها را برجستهتر ميكرد (تصویر .)7
نخستين تكنيك در متون قديمي «اسگرافياتو» ناميده و در
ظروف لعاب لكهاي عباسي يافت شده در سامرا ديده شده ،و
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تصویر .7نمونه سفالهای اسگرافیاتو بدست آمده از شهر تاریخی -ایلخانی اوجان .مأخذ  :والیتی.1396 ،

که در موزه اسالمی برلین نگهداری شده و دارای تاریخ 528
هجری1134 /میالدی است .گروه سفالینه نقش کنده آقکند
را به قرن 12میالدی نسبت میدهد ()Fehervari, 2000: 81؛
(تصویر .)8
از سفالهای شاخص دیگر دوره ایلخانی شهر اوجان
سفالهای قالب زده این دوره هستند .این نوع تزیین
را روی سفالهای بدون لعاب کوچکتر به تقلید از ظروف
فلزی روی سفالهایی که سطح کام ً
ال کروی ندارند
استفاده شده است (توحیدی .)259 : 1378 ،سفالهای
با نقش قالبزده از سفالهای رایج در سده پنجم هجری
قمری(همان )264 :بوده که در سدههای ششم و هفتم نیز
ساخت آن ادامه پیدا میکند(همان )271 :؛ (تصویر )9
بررسی فضاهای شهری سلطانیه برای مقایسه با شهر اوجان:
شهر سلطانیه دارای الگویی مخصوص به خود بوده و در
مطالعه فضاهای آن سه بخش درونی ،میانی و بیرونی را
میتوان تشخیص داد .بخش درونی (ارگ شهر) ،مجموعهای
بود که عناصر اصلی شهر شامل مسجد جامع و بازار و
عناصری نظیر مدرسه،حمام و ...را در خود جای میداد
(رضوان و کریمیان)140 :1396؛ (تصویر .)10
• باروی شهر سلطانیه :پس از برجها و قالع برون شهري ،بارو

............................................................

پس از آن به شيوهي كار سفالگران ساماني نيشابور و سمرقند
بدل شده است .اسگرافياتو در ظروف منسوب به آمل نقش
و نگارهاي بسيار زيبا و تزييني پيدا كرد و ظروف آقكند به
اوج خود رسيد (گروبه« .)101 :1384 ،اسگرافیتو از کلمه
ایتالیایی گرفته شده که به معنای خراش دادن است و بر
تکنیکی در سفالگری اسالمی اطالق میشود که در آن شئ
با لعاب گلی نازک پوشانده میشود و سپس طرح بر روی آن،
قبل از لعاب اصلی ،حکاکی میشود» (ویلسن آلن.)16 :1383،
با توجه به بررسیها کنگاور ،تخت سلیمان ،آمل ،آقکند،
سوگند زنجان ،سلطانیه ،قزوین و همدان به عنوان مراکز
ساخت آنها عنوان شده است (توحیدی269 :1378،؛
اطالعات بیشتر مراجعه شود به کامبخش فرد1379:459 ،؛
 .)Lane, 1965: 25 ; Fehervari, 2000: 81نمونه دیگری
از سفالهای شهر اوجان سفال دوره سلجوقی آقکند است.
روستایی به نام آقکند در منطقهای واقع میان زنجان ،تبریز و
اردبیل ،خاستگاه گروه بزرگی از نمونههای سفالی تاریخ ایران
اسالمی است .این نوع سفال با تکنیک نقش کنده ساخته
شده که در آن شی با روکش گلی نازک پوشانده میشود و
سپس طرح بر روی آن ،قبل از لعاب اصلی ،حکاکی میشود.
بیشتر تزیین این گروه شامل نقش بزرگ جانوری در مرکز
و نقش گیاهی در پس زمینه است که با لعابهای سربی به
رنگهای زرد ،سبز و قهوهای تزیین شدهاند .گزا فهروری،

در کتابهای Ceramic The Islamic World, Islamic
 Potteryبه قطعه سفال تاریخداری از نوع ،آقکند اشاره دارد

..............................................................................

مجله علمی ـ پژوهشی پژوهشکده هنر ،معماری و شهرسازی نظر

23

رحیم والیتی ،همایون رضوان ،قادر ابراهیمی /باغنظر17-28 : )55( 14 ،

تصویر .8نمونه سفالهای سلجوقی آقکند بدست آمده شهر تاریخی اوجان.
مأخذ  :والیتی.1396،

...........................................................

و ديوار شهر دومين عامل حفاظتي محسوب ميشود .اكثر
سياحان و جهانگرداني كه شهر را ديدهاند شارستان را بدون
حصار و بارو ذكر كردهاند ازجمله كالويخو ،شاردن و دالواله
وليكن الئاريوس مينويسد  ..." :درست نيم مايل مانده به
شهر طرف راست جادهاي كه به همدان منتهي ميشود هنوز
يك برج و دروازه سنگي كه بايد متعلق به شهر باشد وجود

تصویر  .9نمونه سفالهای قالت زده رایج دوره ایلخانی که احتماالً قبل از این دوره هم در منطقه رایج بوده است .مأخذ  :والیتی.1396 ،

..............................................................................
24

دارد" .دريكو ازتيم باستانشناسي ايتاليا بقايايي از حصار را
يافته است .اين تناقض را بايد اين طور توجيه کنیم كه در
نقشه اوليه شهر با حصار طراحي شده بوده است و بخشهايي
از آن راهم ساخته بودند ولي با مرگ الجايتو ناتمام مانده
است و مقدار ساخته شده نيز در زمان حمله تيمور به شهر،
ويران شده است (همان).
• ارگ شهر :ارگ در لغت به معنای قلعهای کوچک در میان
برج و باروی شهر یا در میان قلعهای بزرگ آمده است .شروع
ساخت ارگ سلطانيه به فرمان ارغون ( 690-683ه) پدر
الجايتو بود .پس از ارغون الجايتو به ساخت قلعه و شهر
پرداخت ،مورخين در بارة قلعه اشاراتي دارند  ..." :در مركز
دور شهر قلعه مربع عالي اساس انشاءکرد؛ درون قلعه ابواب
البري مشتمل بر چند مواضع عالي از مدارس و خانقاه و
دارالشفا و دارالضيافه و دارالحفاظ .بنابراین در میان برج و
باروی سلطانبه قلعهای است از سنگ تراشيده كه خوابگاه
اولجايتو سلطان است و ديگر عمارت در آنجاست و دور قلعه
آن دو هزار گام بود" (مستوفي) 60 :1336 ،؛ (تصویر .)10
• برج وباروهای ارگ شهر سلطانیه :شكل ارگ مربع مستطيل
به ابعاد  291/5متر در اضالع شمالي و جنوبي و  319/5متر
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در اضالع شرقي و غربي است كه مساحت دروني آن حدود ده
هكتار است 16 ،برج در پيرامون آن شناسايي شد كه برجهاي
گوشه به قطر  23/10متر و ساير برجها داراي قطري معادل
 17/5متر هستند ،طول باروها در فواصل برجها متغير و
ميانگين  47متر هستند .نقاشي و طرح مطراقچي كه تا اندازهاي
فضاي چيدمان و منظر داخلي ارگ را به نمايش گذاشته
است ،حاوي نكاتي چند است -1 :ارتفاع برجها ( 16برج)
از باروها بيشتر و هردو داراي مزغل براي تيرندازي هستند.
 -2باروها در قسمت داخلي به صورت طاقنما ،نماسازي
شدهاند -3 .بر روي نماي خارجي يكي از برجها تزیينات
كاشيكاري مشاهده ميشود كه مهر تأییدي بر نوشتههاي
مورخان و يافتههایي از قطعات كاشي ،از حفريات پيرامون
حصار قلعه است -4 .ورود و خروج جريان آب جاري به وسیله
كانالها به منظور ايجاد منظري زيبا و برآوردن مصارف مورد
نياز -5 .فضاسازي بين ساختمانها و پر كردن آن به وسیله
درختان -6 .تجميع ساختمانها در كنار گنبد ،كه احتماالً
همان ابواب البر باشند (همان)؛(تصویر .)11
• خندق و دروازههای شهر سلطانیه :به طوريكه در نوشتههاي
مورخين و سياحان اشاره شده است پيرامون ارگ را خندقي
فرا گرفته بوده است .در سال  1364در عمليات كاوش ترانشة
 9در ابعاد  20در 1متر در قسمت جنوبي تربت خانه در خارج
بارو حفر شد و در فاصله  25متر از بارو آثار و نشانههاي
خندق (گل والي و لجن) مشاهده شد .در متون تاريخي به
يك دروازه آنهم در ضلع شمالي ارگ اشاره شده است .در طرح

مطراقچي نيز تنها يك دروازه مشاهده ميشود ،با اینحال در
كاوشهاي باستانشناختي هر دو دروازه در راستاي يكديگر،
در اضالع شمالي و جنوبي كشف شدهاند .اين دروازهها در
وسط اضالع شمالي و جنوبي ،به شكل بيرون آمده از بارو
با ابعاد  22/30در  12/10متر كه از نظر ساخت با برج و
بارو متفاوتند قرار دارند (رضوان و کریمیان.)150 :1396 ،
ویژگیهای شهرسازی سلطانیه در مقایسه با اوجان

شهر سلطانیه با نقشهای از پیش طراحی شده و منطقهای که
برای ساخت آن انتخاب شده بود و با تمام نیازهای زندگی مغوالن
سازگاری داشت ،ساخته شده بود(اشپولر و برتولد.)57 :1384،
این شهر که در زمان ارغون مقدمات اولیه ساخت آن انجام
پذیرفت ،اما به دلیل مرگش ساخت آن انجام نگرفت .اما
جانشین او اولجایتو دستور به ساخت شهر را داد تا یکی از
آرزوهای ارغون خان مغول را به مرحله اجرا گذارد و دستور
داد بنای شهر سلطانیه برای انتقال پایتخت از تبریز آغازشود.
وی سلطانیه را به شهر کامل تبدیل کرد و تالش بسیار کرد تا
آن را گسترش دهد و مقبولیت عام برای آن فراهم آورد .اما این
شهر پس از مرگ اولجایتو رو به انحطاط نهاد و فقط آرامگاه
مجلل خودش برفراز دشت سلطانیه از آن باقی ماند(نقرهکار
و همکاران .)59 :1391،بنابراین شهر سلطانیه را میتوان
از نظر مقایسه با سایر شهرهای ایلخانی ،مهمترین شهرها
و پایتختهای دوره ایلخانی دانست .زیرا این شهر در زمان
اوج قدرت و ثبات حکومت ایلخانان در ایران بنا شده است.

............................................................

تصویر  .10پالن ارگ سلطانیه و بخشی از برج و بارو شهر با استفاده از سنگ تراش داده شده .مأخذ  :رضوان و کریمیان.145 :1396 ،
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همچنین تفاوت این شهر با سایر پایتختهای دوره ایلخانی
در این است که شهر تاره تأسیس بوده و با سبک الگوی مورد
نظر خود ایلخانان ساخته شده و مانند پایتختهای دیگر قبال
مرکزیت شهری نداشته که در دوره ایلخانی به آن الحاقاتی
افزوده شود و یا مانند شهرها و شهرکهای که در این دوره
ساخته شدهاند نیز نیست .زیرا اهمیت و جایگاه پایتختی
آنرا از سایر شهرهای ساخته شده در این دوره متمایز
میکند .به همین دلیل با مطالعه دقیق ساختار این شهر و
مقایسه با دیگر شهرهای ساخته در دوره ایلخانی و همچنین
پایتختهای دیگر این حکومت میتوان مهمترین عناصر
شهری و همچنین سبک و ساختار شهرهای دوره ایلخانی
را کامال مشخص کرد (طالب نیا و نجفی .)1394بنابراین
چمنزارهای سلطانیه که جزء مناطق ویژه و توقفگاههای
مطلوب چادر نشینان مغول به شمار میآمد .برای ساخت
شهری نمونه برای پایتختی ایلخانان الجایتو انگیزه دیگری نیز
داشت و آن تفکر به یادگار گذاشتن نام نیکو از خود وحیات
جاودانی از طریق ساخت بناهای ماندگار بود (نقرهکار و
همکاران.)55 :1391 ،
ویژگیهای شهرسازی اوجان در مقایسه با سلطانیه

...........................................................

براساس منابع تاریخی بازاری در شهر اوجان وجود داشته

تصویر  .11طرح مطراقچي از ارگ شهر سلطانیه كه بر روي يكي از برجها آثار كاشيكاري مشاهده مي شود .مأخذ  :مطراقچی.13: 1379 ،
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و یاقوت و همکاران ،به آن صراحت داشتند و تاریخ وصاف
تأسیس بازار را به غازانخان نسبت داده و معلوم میکند که
قبل از تجدید بنای شهر بازاری وجود داشته .به گفته سیاح
عثمانی که تعداد مغازههای بیرون قلعه  600باب بوده به
اضافه کاروانسراها و حمامها دلیل گویا به فعالیت تجاری این
شهر است (مدرس.)6 :1384 ،
با توجه به اینکه شهر اوجان در سر چهارراه شهرهای فالت
مرکزی ایران ،تبریز ،اردبیل ،مراغه قرار گرفته بود ،احتماالً
در دوره سلجوقی و بعدا در دوره ایلخانی از مراکز مهم تبادل
تجاری و داد و ستد بوده است .چون معامالت آن روز هم
بیشتر به صورت مبادله کاال به کاال انجام میگرفت و در
جریان اقتصادی یک شهر بی اثر نبوده و روی این مبنا بیش
از همه گفتارها سخن از بازار و مراکز داد و ستد و مراکز
استراحت از قبیل کاروان سرا و حمام و مسجد شهر اوجان
مطرح میشود زیرا که حیات یک شهر بلکه یک کشور با
اقتصاد و تجارت آن زنده است.
غازانخان تمام شهر ویران شده اوجان را در تاریخ  698ق
از نو بنا کرد و بازارها و حمامهای جدیدی در آنجا ساخت.
همچنین در حکایت سیزدهم جامع التواریخ رشیدی آمده
است :پادشاه اسالم (غازانخان) استادان فاخر و مهندسان
ماهر را امر فرمودند تا خرگاهی زرین و تختی زرین با آالت
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و ادوات مناسب در اوجان بنا کنند و مدت سه سال گروهی
انبوه در آنجا مشغول بودند که اواخر ذی العقد سنه احدی و
سبعمایه بناهای شهر به اتمام رسید و در آن میان کوشکها
و برجها و حمامها و عمارات عالیه در میان شهر تجدید بنای
مربع تساوی االضالع ساخته شد(کینژاد و باللی.)186 :1390،
براساس کاوش و دادههای گمانههای تعیین عرصه و حریم با

در نظر گرفتن موقعیت قلعه و کوشک سلطنتی شهر تاریخی
اوجان هیئت کاوش محدوده عرصه و حریم شهر اوجان را از
شمال به شهرک صنعتی و از شرق به انتهای جاده اسفالته
محلی و از جنوب به محدوده اتوبان تبریز – زنجان و از غرب
به تپه ماهورهای پایین برج دیدبانی شهر پیشنهاد میکند
(همان)؛(تصویر .)5

نتیجهگیری

• اوجان شهری بوده با قدمت دوره سلجوقی که در دوره ایلخانی به منظور استفاده خاندان سلطنتی به عنوان ییالق باز سازی
و ترمیم شده است.
• اما شهر سلطانیه در دوره ایلخانی با نقشه از پیش تعیین شده به منظور پایتختی با اهداف سیاسی و مذهبی بااستفاده از
مهندسین ماهر و چیره دست آن زمان که تجارب بسیار خوبی از باز سازی اوجان و ساخت ربع رشیدی داشتند به شکل شهری
کام ً
ال مدرن از اساس بنیان نهاده شده است.
• همچنین سلطانیه به دلیل جایگاه پایتختی خود یک شهر تمام عیار سیاسی ،مذهبی و اقتصادی است با همه تجهیزات الزم
ولی اوجان جایگاه یک شهر ییالقی وتجاری بومی و منطقه را داراست.
• نوآوری ساخت و ایجاد مجموعه وقفی "ابواب البر" در هر دو شهر در بخش مرکزی (ارگ) از ویژگیهای مهم در طراحی
شهری این دوره به شمار میرود.
• شباهتهایی هم در طراحی فضاهای معماری واستفاده از مصالح در ساخت و بازسازی و نوسازی این دوشهر دیده میشود.
از جمله استفاده از قلوه سنگ وساروچ و آجر وکاشیهای خاص این دوره ،ساخت قلعه یا ارگ مرکزی که در سلطانیه مربع
شکل با خندقی پیرامون آن است ولی در اوجان شکلی نزدیک به دایره دارد .دارا بودن حصار از مشترکات دیگر این دو شهر
به حساب میآید.

............................................................
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