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چکیده

اوجــان ،یکــی از شــهرهای معــرف دورۀ اســامی در منطقــۀ آذربایجان با مســاحت حــدود  90هکتار در فاصلۀ
پنــج کیلومتــری شــهر کنونــی بســتانآباد واقــع اســت .ســاختار اولیــۀ ایــن شــهر متعلــق بــه ســدههای 4تــا 6
هـ.ق .و مصــادف بــا دورۀ حکومــت ســلجوقیان در ایــران بــوده و گســترش اولیــۀ ایــن شــهر در ســدههای7
و  8هــ.ق .و اوج شــکوفایی آن متعلــق بــه اواســط دورۀ ایلخانــی بــه بعــد تــا دورۀ صفــوی بــوده اســت.
نابــودی و انحطــاط کامــل ایــن شــهر در دورۀ قاجــار روی داده اســت .در ایــن مقالــه بــا اســتفاده از رویکــرد
توصيفی-تحلیلــی و روش تحقیــق تاریخــی و بــا تکیــه برمنظــر باستان-زیستبومشناســی بــه مطالعــۀ
مؤلفههــای مؤثــر در شــکلگیری شــهر اســامی اوجــان و بهدنبــال آن پیبــردن بــه عملکــرد شــهر و علــت
تشــکیل آن و در نهایــت بــه علــل فروپاشــی ایــن شــهر پرداختــه شــده اســت .پژوهــش مــورد نظرکــه برپایــۀ
مطالعــات کتابخانــهای و میدانــی انجــام شــده اســت ،مشــخص میســازد ،ســاختمان شــهر بهواســطۀ
موقعیــت بیــن راهــی آن بــه وجــود آمــده اســت و از ایــن گــذر عملکــرد شــهر نیــز مشــخص میشــود .ایــن
شــهر درمســیر شــبکههای اصلــی ارتباطــی بــا ســایر شــهرهای عمــده از جملــه تبریــز و زنجــان ســاخته شــده
و بــا توجــه بــه موقعیــت جغرافیایــی از منابــع طبیعــی خوبــی برخــوردار بــوده اســت و تــا اواخــر دورۀ صفــوی
پــر رونــق بــود ،امــا بــا شــروع دورۀ قاجــار از اهمیــت ایــن شــهر کاســته و درنهایــت متــروک شــد .ایــن مطالعــۀ
تاریــخ سیاســی و اجتماعــی شــهر اوجــان ،آثــار برجــای مانــده از شــهر ،شــامل آثــار :معمــاری ،شــهر ســازی ،آثــار
فرهنگــی بهجامانــدۀ بخشهــای مختلــف شــهر شــامل قبرســتان ،که ـندژ آشــکار میســازد.
کلیدواژگان :اوجان ،سلجوقی ،ایلخانی ،شهرسازی ،بستانآباد.
 .Iاستادیار گروه باستانشناسی ،دانشکدۀ ادبیات و علومانسانی دانشگاه تهران ،تهران ،ایران (نویسندۀ مسئول).
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 .IIIدانشجوی کارشناسیارشد باستانشناسی ،دانشکدۀ ادبیات و علومانسانی دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.

Downloaded from journal.richt.ir at 2:34 IRST on Friday January 21st 2022

رحیم والیتی

I

|| ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمارۀ  || 7سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال سوم || بهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار || 1398

شکلگیری ،توسعه و فروپاشی شهر دوران اسالمی اوجان
براساس مطالعۀ تطبیقی متون و کاوش باستانشناسی

|| || 96

ش ــمارۀ  ||7ســال سوم || بهــار || 1398

پیشینۀ مطالعات باستانشناختی

میتــوان گفــت مطالعــات باستانشناســی آذربایجــان بــا بررســی باستانشــناختی ژا ک دمــرگان فرانســوی
درحــدود ســالهای  1311-1312هــ.ش .شــروع میشــود .او در ایــن بررســی از شــمال و الهیجــان وارد
آذربایجــان شــده و تــا اطــراف دریاچــۀ ارومیــه را مــورد بررســی باستانشناســی قــرار داده اســت (DeMorgan,
 .)1905: 267-305ســپس هیأتهــای مختلــف آلمانــی ( )Kroll, 1984: 12-14و آمریکایــی (دایســون
ً
و همــکاران) و ایرانــی ،مطالعــات مختلــف خــود را کــه عمومــا مربــوط بــه مطالعــات دوران پیــش از اســام
میشــدند ،در ایــن منطقــه بــه انجــام رســاندند کــه پرداختــن بــه آنهــا خــارج از حوصلــۀ ایــن مقالــه اســت
فصل سـهماهه در ســالهای 1344 -1346
(معصومــی .)126 :1383 ،ســیفاهلل کامبخشفــرد طــی سـه ِ
هــ.ش .در آذربایجانشــرقی بررســیهای باستانشناســی را درکنــار رودخانــۀ ارس ،ارســباران (منطقــۀ
اهــر) ،آذرشــهر ،بنــاب ،مراغــه ،ســراب ،مرنــد و مناطقــی از شــهر تبریــز مــورد بررســی و شناســایی قــرار
داده اســت .حاصــل ایــن بررســیها ،کشــف بســیاری از پلهــا ،غارهــا ،تپههــای باســتانی ،گورســتانها
و سنگنبشــتهها از ایــن منطقــه بــوده اســت (کامبخشفــرد .)261 :1380 ،مطالعــات شهرســازی دورۀ
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در بررســی چگونگــی شــکلگیری شــهرها بــا عوامــل گوناگونــی مواجهیــم کــه هریــک از آنهــا نقــش بــارزی
در ایــن میــان داشــتهاند .پیدایــش و گســترش شــهرهای اســامی ایــران نیــز تابــع شــرایط جغرافیایــی،
اجتماعــی ،مذهبــی ،تدافعــی ،نــوع حکومــت و همچنیــن بازرگانــی بــوده اســت .راههــای بازرگانــی و
گذرگاههــا از دیربــاز ،هــم بهعنــوان مؤلفههــای تأثیرپذیــر و هــم عوامــل تأثیرگــذار بــر ســیمای شــهر مطــرح
بودهانــد .مطالعــۀ ایــن مــوارد در پاســخ بــه چرایــی مکانگزینــی و دالیــل ایجــاد یــک شــهر مؤثرنــد .شــبکۀ
دسترســی شــهرها ،دســتاورد توســعۀ آنهــا در بســتر زمــان بودهانــد و تحتتأثیــر عوامــل متعــدد سیاســی،
مذهبــی ،امنیتــی و فرهنگــی قــرار داشــتهاند .عامــل متــروک شــدن و اضمحــال هــر شــهر بنــا بــر موقعیــت
راهبــردی و جغرافیایــی شــهر و همچنیــن کاربــریای کــه دارد ،متفــاوت اســت .ایــن عوامــل بهطــور کلــی
بــه عوامــل طبیعــی و انســانی تقســیم میگردنــد .عوامــل طبیعــی کــه در متــروک شــدن شــهر تأثیــر ب هســزایی
دارنــد را میتــوان زلزلــه ،تغییــر مســیر رودخانــه و خشــک شــدن منابــع آبرســانی ،رانــش زمیــن ،خشکســالی
و عــدم وجــود موانــع دفاعــی طبیعــی دانســت .درکنــار ایــن عوامــل طبیعــی ،گاهــی عوامــل انســانی نیــز
ممکــن اســت تأثیــر بیشــتری بــر فروپاشــی یــک شــهر داشــته باشــند .از ایــن عوامــل میتــوان بــه دور بــودن از
مســیرهای ارتباطــی اصلــی و یــا حتــی فرعــی ،جنــگ ،بیمــاری ،سیاسـتهای حکومتــی ،عــدم وجــود حصــار
و اســتحکامات مطمئــن دفاعــی و نظامــی بــرای شــهر ،اســتفاده از مصالــح ارزان و بیکیفیــت در ســاخت
شــهر و غیــره نــام بــرد .هــر شــهر دارای نوعــی عملکــرد و نقــش خــاص اســت کــه گاهــی مختــص همــان
فعالیــت بهوجــود آمــده و براســاس آن بــه گروههــای متفاوتــی تقســیم شــده کــه عمدهتریــن آن شــهرهای
معدنــی ،بنــدری ،صنعتــی ،اداری_سیاســی ،گردشــی اســت .مطالعــه و شــناخت مؤلفههــا و عوامــل مؤثــر
در شــکلگیری و توســعۀ شــهرها ،از مهمتریــن مباحثــی اســت کــه از گذشــتههای دور توجــه عــدهای از
اندیشــمندان رشــتههای مرتبــط را بــه خــود معطــوف داشــته و نظریههــا و مدلهــای مختلفــی جهــت
تحلیــل ایــن پدیــده ارائــه شــده اســت.
شــهر تاریخــی اســامی اوجــان یکــی از شــهرهای مهــم اســامی در طــی قــرون  14-6هـ.ق .بــوده کــه
ذکــر آن فــراوان در تاریــخ و اســناد تاریخــی رفتــه اســت .بقایــای ایــن شــهر در بررس ـیهای باستانشــناختی
ســالهای اخیــر کشــف و مطالعــات کالبــدی آن بهصــورت میدانــی و نظــری آغــاز شــده اســت .لــذا در
ایــن مقــام باتوجــه بــه بررســی اســناد تاریخــی و نتایــج حاصــل از تحقیقــات میدانــی اعــم از بررس ـیهای
باستانشــناختی در ایــن محوطــه و پیرامــون آن و کاوشهــای باستانشــناختی انجامگرفتــه در متــن ایــن
شــهر مهــم بــه بررســی عوامــل مؤثــر در شــکلگیری و اضمحــال ایــن شــهر پرداختــه خواهــد شــد.
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ویژگیهــای شــهرهای اســامی هماننــد ادوار پیشــین زاییــدۀ تحــوالت اقتصــادی ،اجتماعــی ،نظامــی و
بهویــژه مذهبــی بــوده کــه در شــکلگیری شــهرها و توســعۀ آنهــا تأثیــر بهســزایی داشــته اســت .شهرســازی
ادوار اســامی همچنیــن بســتگی بــه قــدرت حکومــت داشــت و ظهــور و توســعه و ســقوط یــک شــهر بــا
جریانــات سیاســی در ارتبــاط بــوده اســت .یــک بررســی کلــی در نقشــۀ شــهرهای اســامی نشــان میدهــد
ً
کــه بســیاری از ایــن شــهرها از یــک روش و شــیوۀ شهرســازی اســتفاده کــرده و احتمــاال معمــاران و طراحــان
بســیاری از شــهرها شــخص و یــا افــراد واحــدی بودهانــد .محققــان همچنیــن عقیــده دارنــد کــه معمــاران و
طراحــان شــهرها قبــل از آغــاز بــه ســاخت و ایجــاد بناهــا ،نقشـههایی را آمــاده کــرده و برمبنــای آن طر حهــا و
نقشـهها شــروع بــه احــداث میکردنــد .در مینیاتــوری متعلــق بــه قــرن  9هـ.ق ،.بابــر حکمــران مغولــی هنــد را
ً
نشــان میدهــد کــه شــخصا بــه نقشـهای اشــاره دارد کــه در دســت مــردی کــه طــراح اوســت ،دیــده میشــود
ً
(کیانــی .)205 :1365 ،اصــوال ویژگــی تفکــر معمــاری اســامی در کشــورهای اســامی در آن اســت کــه مبــادی
و اصــول آن ،نخســت کلیــات طر حهــای عمرانــی را دربــر میگرفتــه و ســپس بــه جزئیــات میپرداختــه اســت
(عثمــان.)27 :1376 ،
در طراحــی شــهرهای ایــن دوره تأ کیــد بــر ایــن بــوده کــه مســجدجامع و بناهــای حکومتــی بــه همــراه
بناهــای عامالمنفعــه در مرکــز شــهر واقــع شــوند تــا بدیــن ترتیــب دسترســی بــه آنهــا بــرای تــودۀ مــردم
آســانتر باشــد .میــل شــدید بــه حفــظ خلــوت و حریــم خصوصــی و آســایش در واحدهــای مســکونی موجــب
شــده اســت تــا شــهرهای ایــران دورۀ اســامی نیــز ماننــد پیــش از اســام بــه دو بخــش اصلــی عمومــی و
خصوصــی تقســیم شــوند .مجموعــۀ بــازار و تمــام فضاهــای مربــوط بــه آن مرکــز حیــات جمعــی را تشــکیل
م ـیداد؛ جاییکــه فعالیتهــای عمومــی و اجتماعــی در آن انجــام میگرفــت ،و منطقــۀ مســکونی بخــش
خصوصــی شــهر را تشــکیل م ـیداد؛ جاییکــه جــوی آرام و امــن بــر آن چیرگــی داشــت (خیرآبــادی:1376 ،
 .)44شــهر و شهرنشــینی را میتــوان براســاس دیدگاههــای متفاوتــی موردمطالعــه قــرار داد .اقتصاددانــان،
سیاســتمداران ،مورخــان ،جغرافی-نویســان ،فالســفه و دیگــران هرکــدام بــا دیــدگاه خــاص خــود بــه شــهر
و شهرنشــینی مینگرنــد .درخصــوص رابطــۀ میــان نگــرش و جهانبینــی اســامی بــا مقولــۀ شهرنشــینی
و تأثیرگــذاری در ایــن زمینــه نمیتــوان نظــر قاطعــی داد .ایــن تأثیرگــذاری برفضــای کالبــدی شــهر و
ویژگیهــای ســاختاری آن متفــاوت بــوده اســت .ازنظــر «اســترن» ســاختار زندگــی شــهری پــس از فتوحــات
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اســامی آذربایجــان ،محــدود بــه کاوشهــا و بررسـیهای شــهر ســلطانیه (توحیــدی و همــکاران،)1365 ،
کاوشهــای اندکــی در رصدخانــۀ مراغــه (ورجاونــد )1366 ،و کاوشهــای ارگ علیشــاه تبریــز (ســرفراز،
 )1361اســت .در این میان منطقۀ بســتانآباد کمترین ســهم از بررسـیها و کاوشها را داشــته اســت .تنها
تــاش در رابطــه بــا جایابــی شــهر اوجــان ،مقالـهای اســت کــه در مجلــۀ بررسـیهای تاریخــی تحتعنــوان
«معرفــی شــهر تاریخــی گمشــدۀ اوجــان» از رحیــم هویــدا در ســال  1354هـ.ش .بــه چــاپ رســیده و برخــی
از قســمتهای ایــن شــهر معرفــی شــده اســت (هویــدا .)1354 ،در اینراســتا چهارفصــل بررســی توســط
نگارنــدۀ اول در ســالهای  1393 ،1392 ،1385و  1395ه ـ.ش .انجــام گرفــت (والیتــی1385 ،؛ 1392
و  .)1393متــون جغرافیــای تاریخــی منطقــه حاکــی از وجــود شــهری از دورۀ اســامی در ایــن منطقــه بــود
و شناســایی ایــن شــهر یکــی از مهمتریــن اهــداف بررسـیهای صورتگرفتــه بــود کــه در فصــل دوم بررســی
ایــن امــر محقــق گردیــد .کاوشهــای باستانشناســی و تعییــن حــدود تقریبــی ایــن شــهر در کاوش تعییــن
حریــم محوطــه بــه ســال  1395هـ.ش .توســط نگارنــدگان انجــام پذیرفــت .در پژوهشهــای دنبالـهدار ایــن
ـناختی انجامیافتــه بــه ســال  1396هـ.ش .در ارک ســلطنتی یــا حکومتــی
محوطــه کاوشهــای باستانشـ
ِ
ایــن شــهر مشــخصات معمــاری ایــن شــهر را بیــش از پیــش مشــخص ســاخت .پژوهــش حاضــر ماحصــل و
درواقــع برآینــد مطالعــات میدانــی و مطالعــات تاریخــی تطبیقــی شــهر اوجــان در طــی ســالهای اخیــر اســت.
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بســتانآباد بــا مســاحتی بالغبــر  2795کیلومترمربــع ،یكــی از شهرســتانهای شــانزدهگانۀ اســتان
آذربایجانشــرقی در شــمالغرب ایــران و در فاصلــۀ  45کیلومتــری شهرســتان تبریــز اســت و بــا طولخــاوری
 47-46 30و عرضشــمالی  38/00تــا  37/30محــدود میگــردد .ایــن شهرســتان از ســمت شــمال بــه
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مســلمانان همچــون گذشــته روال عــادی خــود را از ســرگرفت و تنهــا در کلیــت ،شــکل و شــمایل اســامی
بــه خــود گرفــت (رضــوی .)112-105 :1387 ،شــهرها را میتــوان اصلیتریــن کانــون ظهــور تمــدن و
گنجینههــای فرهنگــی بهشــمار آورد کــه بــدون شــناخت آنهــا بررســی تاریــخ تحــوالت مختلــف زندگــی بشــر
میســر نمیگــردد .بدیــن ســبب اســت کــه مطالعــۀ شــهرهای برجایمانــده از گذشــته ،ســهم ب هســزایی در
درک ســاختار سیاســی ،اداری ،اجتماعــی ،اقتصــادی و فرهنگــی جوامــع بهوجــود آورنــدۀ آن ایفــا مینمایــد
(کریمیــان .)111-121 :1384 ،حســین پاپلییــزدی بهنقــل از پرفســور هوفــر میگویــد :شــهر نتیجــۀ
ش جنبــه اســت :ســاخت اقتصــادی (تنــوع فعالیــت) ،ســاختار اجتماعــی (تفــاوت طبقــات
ارتبــاط میــان شـ 
اجتماعــی) ،ســاخت کالبــدی (طــرح ســاختمانهای عمومــی) ،موقعیــت جغرافیایــی ،موقعیــت قانونــی و
حیــات سیاســی (پاپلییــزدی و رجبیســناجردی.)50 :1387 ،
عوامــل اصلــی در رونــد پیدایــش و شــکلگیری اســتقرارگاههای شــهری در تاریــخ ایــران ،کــه بیتردیــد
در مفهــومبخشــی بــه آن پدیــده نیــز مؤثــر واقــع میشــدند ،بهصــورت موجــز بدیــن قرارنــد:
یشــود و
فرهنــگ :کــه ازطریــق آن بینــش و چگونگــی نگــرش مــردم بــه امــور جهــان ســامان داده م 
در جریــان شــکلیابی کانونهــای زیســتی چــون شــهر ،تأثیــرات عمیقــی برجــای میگــذارد (یوســفیفر،
 .)5 :1385همچنیــن فرهنگهــای متفــاوت ،نظامهــای اقتصــادی متفاوتــی را خلــق میكننــد و میتــوان
گفــت كــه فرهنــگ یــك جامعــه نــوع اقتصــاد ،و اقتصــاد آن جامعــه و نــوع فــن ســاخت و نظــام كالبــدی آن
جامعــه را مشــخص میســازد (زیــاری 100 ،97 :1382 ،و  .)101تأثیــر فرهنــگ اســام در پیدایــش شــهر و
نحــوۀ ســازماندهی آن همــواره ناشــی از عناصــر زیــر بــوده اســت :مســجدجامع ،بــازار ،مســاجد محل ـهای،
مــدارس ،خانقــاه ،مقابــر ،حســینیه و تكایــا ،نــوع مذهــب ،اوقــاف و تشــویق مــردم بــه احــداث بناهــا و
تأسیســات خیریــه (ســلطانزاده.)٤٢ :1372 ،
مذهــب :دیــن و عقایــد مذهبــی در ایــران نظیــر هرجــای دیگــر ،یــك عامــل تأثیرگــذار بــر كلیــۀ جنبههــای
زندگــی شــهروندان ،ســازمان اجتماعــی -سیاســی و ازجملــه تشــكیل برخــی از شــهرهای ایــران بــوده اســت.
بهتریــن مثــال بــرای ایــن دســته ،شــهر مقــدس مشــهد اســت (خیرآبــادی.)61 :1376 ،
اقتصــاد :روابــط ،مناســبات اقتصــادی در یــک جامعــه را شــکل م ـیداد و ناظــر بــه چگونگــی تولیــد و
توزیــع ثــروت ،گــردش کاال ،نحــوۀ مصــرف آن و ســاماندهی روابــط چنیــن مناســباتی بــا ســاخت کالبــدی
شــهر بــود (یوســفیفر .)5 :1385 ،منظــور از شــهرهای بازرگان ـی -تولیــدی شــهرهایی هســتند كــه بخــش
مهمــی از نیــروی كار در آنهــا صــرف تولیــد و تجــارت و صنایعدســتی شــده اســت (ســلطانزاده:1365 ،
.)55
محیــط یــا اقلیــم :کــه در چگونگــی تعریــف روابــط زیس ـتمحیطی جهــان (باتوجــه بــه عواملــی چــون
ت طبیعــی) تأثیرگــذار بــود .تأثیرگــذاری ایــن
آبوهــوا ،همــواری و ناهمــواری و دیگــر عناصــر محیطزیس ـ 
عامــل در رونــد شهرنشــینی ،ناهمگونیهایــی را در مراتــب تکامــل مناســبات اجتماعــی -اقتصــادی
مناســبات شــهری مجتمعهــای زیســتی نواحــی مختلــف در یــک دورۀ تاریخــی پدیــد مـیآورد (همــان.)5 :
عامل حکومتی ،سیاســی و ادرای :احداث عموم شــهرها ،یعنی محل اســتقرار اركان دولتی و نهادهای
اداری ،سیاســی ،توســط پادشــاهان و برخــی امــرا و حــكام محلــی صــورت میپذیرفتــه و مهمتریــن نقــش و
كاركــرد اینگونــه شــهرها ،همیــن جنبــۀ سیاســی -اداری آنهــا بــوده اســت .بــه همیندلیــل ،احــداث شــهر
موضوعــی سیاســی تلقــی میشــده و هــر حاكمــی اجــازۀ ســاخت شــهر را نداشــته اســت (همــان.)40-41 :
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هریــس ،از ســمت جنــوب بــه هشــترود ،از ســمت شــرق بــه میانــه و ســراب و از ســمت غــرب بــه تبریــز محــدود
میشــود (تصویــر .)1
بســتانآباد منطق ـهای اســت کوهســتانی کــه سراســر قســمت جنــوب آن را کوههــای پربــرف و مرتفــع
پوشــانده و شــمال آن در امتــداد کوههــای بزغــوش و غــرب ایــن شهرســتان در امتــداد کوههــای مــوردداغ
بــه ارتفــاع  2960متــر در دنبالــۀ کوههــای مــور و داغ و بزغــوش بنــام تکآلتــی و گردنــۀ معــروف شــبلی قــرار
گرفتــه اســت ،مهمتریــن ناحیــۀ مرتفــع ایــن ورقــه در بخــش غربــی قــرار گرفتــه ،قلــۀ آتشفشــانی ســهند بــه
نــام قوچگل ـیداغ بــه بلنــدای  3400متــر و تپهماهورهــای جنوبخــاوری پوشــیده از رســوبات آذر آواری بــه
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تصویر  .1نقشۀ استان آذربایجانشرقی و شهرستان بستانآباد (نگارندگان).
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آذربایجــان ازجملــه مناطــق مهــم در مطالعــات باستانشناســی ایــران اســت .ایــن امــر بهدلیــل موقعیــت
جغرافیایــی منحصربهفــرد ایــن منطقــه و واقــع شــدن در مســیر راههــای تجــاری قفقــاز ،ترکیــه و اروپــا بــه
ایــران و شــرقدور اســت .بــا قــدرت یافتــن ایلخانــان مغــول و پایتختــی شــهرهای آذربایجــان ،ایــن منطقــه
بیــش از پیــش اهمیــت یافــت و مســیرهای تجــاری آن بــه رونــق زیــادی دســت یافتنــد کــه تبریــز ،اوجــان،
مراغــه و ســلطانیه از مهمتریــن آنهــا هســتند.
نــام بســتانآباد بهدلیــل سرســبزی و خرمــی ایــن ناحیــه بــه آن داده شــده اســت .بســتان در زبــان
ترکــی آذربایجانــی همــان بوســتان یــا بــاغ معنــا می-شــود و ایــن منطقــه بهدلیــل داشــتن باغهــای فــراوان
و خرمــی بســیار بــه نــام بســتانآباد شــهرت یافتــه اســت .شهرســتان بســتانآباد در محــل شــهر باســتانى و
گمشــدۀ اوجــان ،بنــا شــده اســت .در حالحاضــر از ایــن شــهر مهــم آثــار اندکــی عیــان اســت (امیراحمــدی،
 .)49 :1370اوجــان نــام دهســتانی از توابــع شهرســتان بســتانآباد بــوده و ایــن شــهر از مرا کــز دادوســتد
ایــن دهســتان بــوده اســت .ایــن منطقــه بــه جهــت آنكــه در مســیر ارتباطــی جــادۀ ابریشــم قــرار داشــته و از
آبوهــوای مناســب دامنــۀ ســهند برخــوردار بــوده ،همــواره دارای جمعیــت بــوده و در متــون تاریخــی اســامی
«اوجــن» و یــا «اوجــان» بارهــا تکــرار شــده اســت .ایــن منطقــه از همــان زمانهــای قدیــم محــل اقامــت و
گــذر بســیاری از کاروانهــا و بازرگانــان ایرانــی ،چینــی ،رومــی و ُتــرک بــوده و از طــرف شــرق نزدیکتریــن
محــل اقامــت مســافران و بازرگانــان ،قبــل از رســیدن بــه تبریــز محســوب میشــده اســت .در دورۀ ایلخانــی
بهدلیــل موقعیــت خــاص آن بــه لحــاظ دارا بــودن مراتــع و باغــات سرســبز در دامنــۀ کــوه ســهند و همچنیــن
عالقــۀ خــاص ایلخانــان بــه شــهرهای بــا موقعیـ ِـت راهبــردی و تجــاری ،مــورد توجــه ایلخانــان مغــول و
بهخصــوص غازانخــان قــرار گرفــت و یــک ابوابالبــر و ارگ در هســتۀ مرکــزی شــهر در آن ســاخته شــد و
وقــف خانــدان ایلخانـ ِـی ایــران گردیــد (والیتــی و همــکاران .)84 :1393،آنچــه از منابــع تاریخــی برمیآیــد،
آباد فعلــی اســت کــه در دورۀ ایلخانــی رونــق مییابــد ،امــا
نشــانگر موجودیــت ایــن شــهر در حوالــی بســتان ِ
موجودیــت آن بهعنــوان یــک شــهر بــه دورههــای قبــل از ایلخانــی برمیگــردد ،چرا کــه منابــع در قــرن  5و
 6هـ.ق .از ایــن شــهر ســخن بــه میــان آوردهانــد و دادههــای باستانشــناختی نیــز بــر صحــت ایــن موضــوع
تأ کیــد دارنــد .اوجــان در دورههــای بعــدی بهخصــوص تیمــوری ،قرهقویونلــو و آققویونلــو ،رونــق و اهمیــت
خــود را حفــظ کــرده اســت ،امــا از دورۀ قاجــار بهتدریــج از اهمیــت آن کاســته میشــود و مســیر انحطــاط و
زوال را در پیــش میگیــرد (همــان).

بررسی شهر تاریخی اوجان در مرحلۀ تشکیل ،رونق و فروپاشی براساس متون

بنابــر گفتــۀ منابــع تاریخــی ایــن شــهر قبــل از دورۀ ایلخانــی بهخصــوص در دورۀ ســلجوقیان هــم وجــود
داشــته اســت .ایــن شــهر در پــی حــوادث مختلــف از جملــه زلزلــه و جنگهــای متعــدد نتوانســته موجودیــت
خــود را بهعنــوان یــک شــهر مهــم و راهبــردی حفــظ کنــد و تنهــا در دورۀ ایلخانــی اســت کــه ایــن شــهر بــه
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بسترهای جغرافیایی و تاریخی تشکیل ،رونق و فروپاشی شهر اسالمی اوجان
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ارتفــاع  1750متــر بهترتیــب بلندتریــن و پسـتترین نقــاط ایــن منطقــه هســتند .مهمتریــن رودهــای جــاری
در ایــن ناحیــه ،رودخانــۀ قرنقوچــای ،چینیبالغچــای ،اوجــان و ســعیدآباد اســت کــه از کوهســتان ســهند
سرچشــمه گرفتــه و درنهایــت بــه رودخانههــای قــزلاوزن و آجیچــای ملحــق میگردنــد (پطروشفســکی،
17 :1357؛ کشــاورز .)17 :1377 ،دامنههــای ســهند بهجهــت وجــود مراتــع ،محــل اتــراق عشــایر اســت.
عمــدۀ اشــتغال ســاکنین ناحیــۀ کشــاورزی ،دامــداری ،پــرورش زنبورعســل و صنایعدســتی از قبیــل بافــت
قالــی ،جاجیــم و گلیــم اســت .راههــای ارتباطــی ناحیــه ،جــادۀ آســفالته تبریــز -تهــران اســت کــه درراســتای
ً
شــرق-غرب تقریبــا از مرکــز حــوزه عبــور میکنــد و جهــت دسترســی بــه مناطــق مختلــف حــوزه ،یــک جــادۀ
کلیــدی محســوب میشــود.
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برطبــق تاریــخ وصــاف ایــن شــهر در ســال  698هـ.ق .بــه دســتور غازانخــان بــا عنــوان «شــهر اســام اوجــان»
ســاخته شــده اســت (شــیرازی231 :1338 ،؛ وصافالحضــره .)231 :1338 ،رشــیدالدین فضــلاهلل در
کتــاب تاریــخ مبــارک غازانــی چندینبــار از شــهر اوجــان ســخن بــه میــان آورده اســت و دربــارۀ جشــن بــزرگ
غازانخــان در اوجــان شــرح کوتاهــی آورده اســت (همدانــی .)137 :1388 ،امــا حمــداهّلل مســتوفى توصیــف
ً
نســبتا کاملتــری از ایــن شــهر ارائــه کــرده اســت« :آن را بیــژن بــن گیــو بــن گــودرز ســاخت و غازانخــان
تجدیــد عمارتــش کــرد ،از ســنگ و گــچ بــارو کشــید و شــهر اســام خوانــد و دارالملــک ســاخت .هوایــش ســرد
و آبــش از کــوه ســهند جــارى اســت ،حاصلــش غلــه و بقــوالت بــود .میــوه اوجــان از اقلیــم چهــارم اســت و
آن را از توابــع ناحیــت مهــرانرود (تبریــز) شــمردهاند .مردمــش ســفید چهــره و شــافعى مذهبانــد .دور
بــاروی غازانــی س ـههزار گام ( 2کیلومترمربــع) بــود .هوایــش سردســت و آبــش از کــوه سهندســت ...و بــا
حاصــل شــهر بــه وقــف ابواب ّ
البــر غازانــی تعلــق دارد( » ...مســتوفی .)127 :1381 ،در کتــاب حبیبالســیر
اثــر غیاثالدیــن حســینى معــروف بــه خواندمیــر آمــده اســت« :در ســالهاى بیــن  740تــا  806هــ.ق،.
حــوادث مهمــى در اوجــان روى داد تــا اینکــه امیرتیمــور هنــگام عزیمــت بــه تبریــز ،چنــدروز در قصــر غازانــى
اوجــان بــه اســتراحت پرداخــت و علمــا و ســادات و عرفــاى تبریــز در مجالــس مباحثــه در حضــور وى شــرکت
کردنــد .در ســال  ۸۲۳ه ـ.ق .قرهیوســف ترکمــان ،در اوجــان از دنیــا رفــت .در ســال  ۸۳۹ه ـ.ق .در شــهر
اوجــان فرمانروایــى آذربایجــان ازطــرف شــاهرخ بــه امیــر جهانشــاه وا گــذار شــد .فرمانروایــان ترکمانــان و
صفویــه مدتهــا در قصــر غازانــى در اوجــان مجالــس عیــش و نــوش داشــتند» (خواندمیــر.)489 :1333 ،
امــا در روزگار فرمانروایــان بعــدى آذربایجــان ،حــوادث و جنگهــاى خونیــن متعــددى اوجــان را در معــرض
انهــدام و ویرانــى قــرار داد کــه امــروزه از آنهمــه آبادانــى و زیبایــى فقــط یــک رودخانــه بهنــام «اوجانچــای»
و دو دهســتان بهنــام «اوجــان شــرقی و غربــی» در جغرافیــای شــهر بســتانآباد دیــده میشــود .یکــی از
دقیقتریــن توصیفــات از شــهر اوجــان را اولیاءچلبــی ســیاح معــروف ُتــرک ارائــه کــرده اســت .اولیاءچلبــی
کــه در ســال  1050هــ.ق .در زمــان ســلطنت شــاهصفی از آذربایجــان دیــدن کــرده و شــهر اوجــان را از
نزدیــک دیــده بــود ،آن را چنیــن توصیــف کــرده اســت« :ایــن شــهر در زمــان قدیــم بســیار بــزرگ بــوده ،لکــن
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بررســی شــهر تاریخــی اوجــان در مرحلــۀ تشــکیل ،رونــق و فروپاشــی از قــول مورخیــن و
ســیاحان
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ـرف بخشــی از وضعیــت
شــکوه و رونــق شایســتۀ خــود دســت مییابــد .چــون هــر شــهر یــا بنــای تاریخــی معـ ِ
سیاســی ،مذهبــی و اجتماعــی اســت کــه در پــی تغییــر و تحــوالت سیاســی بهوجــود آمــده اســت ،یکــی از
مهمتریــن تحــوالت اجتماعــی دورۀ ایلخانــی پیدایــش شــهرهایی بــا ماهیــت هنــر معمــاری و شهرســازی
خــاص اســت .شــهر تاریخــی و باســتانی اوجــان ازجملــه شــهرهای مهــم دورۀ ایلخانــی (اقامتــگاه تابســتانی
خانــدان شــاهی ایلخانــی) در جنــوب شــهر امــروزی بســتانآباد آذربایجانشــرقی اســت کــه در دورۀ
غازانخــان ایلخانــی بازســازی شــده و مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت .یکــی از ایــن شــهرها اوجــان اســت
کــه بــا هزینــۀ حکومــت ایلخانــی ســاخته شــد و بــا تــاش وزرای ایرانــی آن دولــت ،کالبــد و جانمایــۀ شــهری
اســامی بــه خــود گرفــت .شــهر وقفــی اوجــان در تــداوم و در نقطــۀ اوج رونــق ســاخت بناهــای عمومــی،
نظامــی و حکومتــی در دورۀ ایلخانــی بــود کــه بــه تختــگاه و محــل پــرورش شــاهزادگان ایلخانــی نیــز تبدیــل
ً
شــده بــود .احتمــاال ایــن شــهر کوچــک کــه بــه آن «شــهرک» نیــز میتــوان اطــاق کــرد ،مجللتریــن و
باشــکوهترین تختــگاه ایلخانــان و تجل ـیگاه شــکوه و عظمــت و یــادآور دســتاوردهای مهــم سیاســی آنهــا
در آســیایغربی بــوده اســت .بنابرایــن باتوجــه بــه اهمیــت شهرســازی درطــول دوران ایلخانــی ،در ایــن
گــزارش ســعی شــده اســت تــا براســاس ارائــۀ مســتندات باستانشناســی و تاریخــی بــه چگونگــی تأســیس
و شــکلگیری ایــن شــهر پرداختــه و تأثیــر نهــاد سیاســی و قــدرت بــر اوضــاع اجتماعــی و فرهنگــی ایــران در
دورۀ ایلخانــی بــا محوریــت شــهر اوجــان مــورد تحلیــل و بررســی قــرار گیــرد.
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مهمتریــن بخــش کتــاب عبــارت اســت از مینیاتورهایــی از شــهر کــه ازنظــر نمایــش ترکیــب عناصــر شــهر
و فضابنــدی آنهــا در ارتبــاط بــا هــم و ارائــۀ نمونههایــی از تاریــخ معمــاری منطقــه دارای ارزش فــراوان
هســتند .گــی لســترنج جغرافیــدان غربــی نیــز در کتابــش بــه ایــن شــهر اشــاره کــرده اســت« :اوجــان در ســاحل
یکــی از شــاخههای ســمت چــپ جنــوب رودخانــۀ سراوشــهر ســراب واقــع اســت ....در زمــان ایلخانیــان
غازانخــان بــه تجدیــد عمــارت آن همــت گماشــت» .نــام ایــن شــهر در کتــاب لســترنج «آوجــان» آمــده اســت
کــه از راه میانــه دهفرســنگ ( 60کیلومتــر) تــا تبریــز مســافت دارد (لســترنج( ،( 175 :1374 ،تصویــر .)3

بررســی شــهر تاریخــی اوجــان در مرحلــۀ تشــکیل ،رونــق و فروپاشــی براســاس یافتههــای
باستا نشنا ســی

شناســایی محــل شــهر تاریخــی اوجــان براســاس بررســی باستانشــناختی منطقــۀ بســتانآباد در ســال
ً
 1392هـ.ش .اســت .توصیفهــای ارائهشــده از شــهر اوجــان در متــون تاریخــی و جغرافیایــی و خصوصــا
تصویــری کــه مطراقچــی از ایــن شــهر برجــای گذاشــته اســت ،کمــک شــایانی بــه شناســایی موقعیــت ایــن
شــهر گمشــده مینمایــد .امــروزه بقایــای ایــن شــهر باســتانی در جانــب شــمالی اوجانچــای از جنــوب و شــرق
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تصویــر  .2توصیــف مصــور از شــهر اوجــان بهقلــم مطراقچــی (مطراقچــی)77 :1379 ،؛ فضاهــای احتمالــی:
نخــان -2 ،رودخانــۀ اوجــان منشــعب از کــوه ســهند -3 ،قلعــه یــا ارگ حکومتــی -4 ،واحههــای
-1کوشــک غازا 
انباشــت آب.
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در حکومــت و اســتیالی هالکوخــان خــراب و ویــران شــده و اهالــی آن بــه تبریــز کــوچ کردهانــد .بعــد از
هالکوخــان در ســال  696هـ.ق .غازانخــان قلعــۀ ایــن شــهر را تعمیــر و ترمیــم نمــوده اســت .در دامنــۀ کــوه
اوجــان ،قلعــۀ مربعشــکلی وجــود دارد .محیــط ایــن قلعــه دوهــزار گام ( 1/5کیلومترمربــع) اســت .ب هطــرف
در آهنــی دارد .قلعــه بقــدر سـههزار خانــۀ گلــی ،هفتبــاب مســجد ،ســه حمــام و هفــت مهمانســرا
شــرق یــک ِ
و  600دکان دارد (اولیاءچلبــی.)1314 ،
همچنیــن نصــوح مطراقچــی در کتــاب ســلیماننامه شــرح مصــور منــازل مســیر لشکرکشــی ســلطان
ســلیمان عثمانــی از اســتانبول بهســمت غــرب ایــران را ارائــه نمــوده اســت .وی خطــاط ،نقــاش و مــورخ
بــوده اســت و توصیــف وی از اوجــان نیــز بهصــورت مصــور اســت (مطراقچــی( ،)77 :1379 ،تصویــر .)2
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شــهرک صنعتــی شــمارۀ  1بســتانآباد تــا غــرب روســتای اشــرفآباد در ناحیــۀ موســوم بــه «دالیدرهســی»
امتــداد یافتــه اســت و محیــط تاریخــی ایــن شــهر بالــغ بــر  120هکتــار اســت (والیتــی 1385 ،و  .)1392در
محــدودۀ شــهر اوجــان مطالعــات میدانــی بهصــورت بررس ـیهای پیمایشــی و دقیــق و همچنیــن عملیــات
گمانهزنــی و کاوش منجــر بــه کشــف و شناســایی آثــار مختلــف از ایــن دوره گردیــد .وجــود ســفالهای
مختلــف دورۀ اســامی از قــرن  6تــا  14هـ.ق( .از ســلجوقی تــا قاجــار) ،مســکوکات مفرغــی متعلــقبــه دورۀ
ایلخانــان ،فضاهــا و ســاختارهای معمــاری ابعــاد مختلفــی از ســکونت و تــداوم اســتقرار را در ایــن شــهر بــه
نمایــش میگــذارد.

 .1معماری و شهرسازی شهر اوجان اسالمی

محوطۀ شــهر اوجان همانند ســایر شــهرهای باســتانی ایران ،متشــکل از ســه بخش ارگ ،ربض و شارســتان
بــوده کــه تعییــن محــل دقیــق تاحــدودی براســاس بقایــای ســاختارهای ایــن شــهر مشــخص اســت .بهنظــر
میرســد محــدودۀ ارگ دارای بارویــی بهشــکل مربــع بــوده و برخــاف اکثــر شــهرهای اســامی کــه ارگ آن
در میانــۀ شــهر دیــده میشــود ،در شــهر اوجــان ارگ در باالتریــن نقطــه ،در شــرق شــهر ســاخته شــده اســت.
ایــن قســمت کــه بهشــکل تپــهای مخروطیشــکل بــا مقطعــی بیضیشــکل اســت ،حــدود  10متــر باالتــر
از زمینهــای اطــراف قــرار دارد .بقایــای دیوارهــای ســنگی ارگ بــا مــات گــچ و آهــک بهقطــر متوســط
یکمتــر بــر اثــر حفاریهــای قاچاقچیــان در ایــن قســمت دیــده میشــود (تصویــر  .)4بقایــای ســطحی
ً
محوطــه نشــان میدهــد کــه احتمــاال محــل کوشــک یــا کاخ در جنوبغربــی ارگ (طبــق نقاشــی چلبــی در
شــمالغرب ارگ اســت) بهفاصلــۀ تقریبــی  100متــری داخــل حصــار قــرار داشــته اســت .محــل شارســتان و
ربــض در غــرب محــدودۀ ارگ در ناهمواریهــای پس ـتتر از ارگ قــرار گرفتــه و فعالیتهــای کشــاورزی و
تســطیح اراضــی موجــب تخریــب ایــن بخــش شــده اســت .حتــی محــل کنونــی روســتای اشــرفآباد نیــز مــی-
توانــد یکــی از پیشفرضهــای محــل احتمالــی شارســتان و ربــض باشــد و احتمــال مـیرود هنــگام ســاخت
جــادۀ دسترســی روســتا ،قســمتی از محــدودۀ ربــض از بیــن رفتــه اســت (والیتــی و همــکاران .)84 :1393
ازجملــه آثــار منقــول و غیرمنقــول کــه از کاوش و بررس ـیهای باستانشــناختی ایــن شــهر بهدســت آمــده،
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تصویر  .3موقعیت اوجان در شرق کوه سهند (لسترنج.)80 :1377 ،
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تصویر  .5کشف یکی از بر جهای نمای شمالی کاخ حکومتی یا سلطنتی در شهر اوجان (نگارندگان).
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تصویر  .4ساختار خشتی بهدستآمده از محوطه (نگارندگان).
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ً
شــامل ســاختارهای ســنگی و خشــتی (تصاویــر  4و  )5و کاش ـیهای متعــددی اســت کــه احتمــاال متصــل
بــه بناهــا بودهانــد .ایــن کاش ـیها بهصــورت آجــر کاشــی و کاشــی معــرق هســتند کــه بهوفــور نمونههــای
آنهــا در ســطح محوطــه قابلمشــاهده اســت (تصویــر  .)6در عملیــات کاوش در قلعــه یــا ارگ شــهر اوجــان،
بــرج نمــای شــمالی آن کشــف گردیــد (تصویــر  .)5نتایــج کاوش در ایــن محــدوده نشــان میدهــد کــه ارگ
حکومتــی شــامل یــک ســاختمان عظیــم یــا یــک قلعــۀ کوچــک اســت کــه در چهارگوشــۀ آن یــا دوگوشــۀ آن
بــرج مــدور بزرگــی تعبیــه شــده اســت .آثــار بهدس ـتآمده از ایــن کاوش نشــان میدهــد کــه ایــن ســاختار
بــه احتمــال از دورۀ ســلجوقی و ایلخانــان بــوده اســت و وجــود ســکۀ مفرغــی از ایــن دوره نشــان میدهــد
کــه ارگ در دورۀ ایلخانــان دایــر بــوده اســت (والیتــی .)1396 ،مطالعــات تطبیقــی ایــن بنــا و ویژگیهــای
معمارانــه آن بــا طــرح مطراقچــی از کوشــک ســلطنتی اوجــان تفاوتهــای زیــادی را نشــان میدهــد .در
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تصویر  .6نمونه کاشیهای معرق و بزرگ فیروزهای کشفشده از محوطه (نگارندگان).

تحلیــل ایــن دو ســند از اوجــان (طــرح مطراقچــی و یافتههــای باستانشــناختی از کاوش در ارگ) چنیــن
میتــوان طــرح مســأله کــرد کــه طــرح مطراقچــی بهعنــوان یــک کوشــک دورۀ صفــوی یــا دچــار اشــتباه در
مصــور آن شــده اســت و یــا اینکــه تصویــر مطراقچــی از کوشــک اوجــان ،یــک بنــای دیگــر و غیــر از بنــای
کاوش شــده در قســمت شــرقی بقایــای شــهر اوجــان اســت و پاســخ بــه چنیــن پرسشــی تنهــا ازطریــق ادامــۀ
کاوشهــا در ایــن شــهر محقــق میشــود.

 .2قبرستانهای ایلخانی غرب و شرق محوطه

بــرروی محوطــۀ شــهر تاریخــی اوجــان ســه قبرســتان بــزرگ در جنوبغربــی ،غــرب و شــمال آن مــورد
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تصویــر  .8نمونههایــی از ســنگ ،آجــر و اســتخوانهای یافتشــده از قبــور غربــی بزرگــراه تبریز-زنجــان
(نگارنــدگان).
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تصویر  .7نمونهای از ساختار مشخص در قبور دیوارۀ غربی بزرگراه تبریز-زنجان (نگارندگان).
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شناســایی قــرار گرفتــه اســت (تصاویــر  7و  .)8متأســفانه دو قبرســتان مــورد تخریــب شــدید قــرار گرفتــه
ً
و تقریبــا بخــش بزرگــی از ایــن دو قبرســتان نابــود شــده اســت .قبرســتان شــمالی بهدلیــل احــداث شــهرک
صنعتــی مــورد تخریــب قــرار گرفتــه و قبرســتان جنوبغربــی بهدلیــل احــداث بزرگــراه تبریــزـ زنجــان بهشــدت
تخریــب و نابــود شــده اســت .هــردو قبرســتان براســاس فــرم و ســاختار اســامی هســتند .ســاختار ســنگ
قبرهــا بهصــورت صندوقچ ـهای بــا ســنگ قبرهــای تخ ـت بــوده و در مصالــح آنهــا گاهــی از خش ـتهای
خــام و مربعشــکل اســتفاده شــده اســت.
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تصویر  .9نمونۀ معماری ّ
مدور پایه بر جهای آرامگاهی شهر تاریخی اوجان-بستانآباد (نگارندگان).

تصویــر  .10موقعیــت آثــار معمــاری دو بــرج آرامگاهــی ســلجوقی یــا ایلخانــی در داخــل شــهر تاریخــی اوجــان
(نگارنــدگان).
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در جنوبشــرق و جنــوب شــهر تاریخــی اوجــان دو بــرج آرامگاهــی بــا پایــۀ مــدور کشــف شــد .بــرج آرامگاهــی
دیگــری نیــز در  2کیلومتــری شــمالغرب شــهر اوجــان و در شــمالغرب شــهر بســتانآباد واقــع شــده اســت
ً
کــه در حیــن بررســی باستانشناســی مرحلــۀ ســوم بســتانآباد قبــا شناســایی و معرفــی شــده بــود .هــر ســه
ً
بــرج آرامگاهــی کامــا تخریــب شــده و فقــط ســرداب آرامــگاه مــدور آنهــا باقــی مانــده اســت (تصاویــر  9و
 .)10مصالــح بهکاررفتــه در پایــۀ بر جهــای آرامگاهــی ،ســنگ رودخان ـهای بــوده و مــات آن ســاروج اســت.
در کــف بــرج ،دریچــهای بهعنــوان ورودی قــرار داده شــده اســت .از مقــدار آجرهــای ســالم و خردشــده
و کاش ـیهای خردشــدۀ ســیاه و آبــی فــراوان در اطــراف بر جهــای آرامگاهــی مشــخص میشــود کــه ایــن
ً
تزئینــات در دیــوار بر جهــای تخریبشــده ب ـهکار رفتــه بــود کــه در اثــر تخریــب شــهر ،آنهــا کامــا تخریــب
شــدهاند .وضیعــت کنونــی ایــن اثــر و ویژگیهــای ظاهــری آن اطالعــات کافــی درخصــوص گاهنــگاری ایــن
مقابــر در اختیــار قــرار نمیدهــد و در نتیجــه تعییــن تکلیــف ایــن اثــر نیــاز بــه کاوشهــای باستانشــناختی
بیشــتر و تکمیــل مطالعــات در ایــن قســمت از شــهر دارد .الزم بــه توضیــح اســت کــه ســاخت مقابــر مـ ّ
ـدور در
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 .4سکۀ ایلخانی شهر اوجان.

تصویــر  .11ســکۀ ایلخانــی مکشــوفه از محوطــۀ کوللــر اشــرفآباد کــه در تاریخگــذاری محوطــه حائــز اهمیــت
اســت (والیتــی.)380 :1392 ،

 .5گونهشناسی سفالهای سلجوقی و ایلخانی شهر اوجان براساس کاوش

ســفالهای شناساییشــده از دورۀ ســلجوقی ایــن محوطــه ،شــامل ســفالهای اســکرافیاتو و آقکنــد
هســتند .حكاكــی بــر ســطح ســفال یكــی از شــیوههای اولیــه و رایجــی بــود كــه توســط ســفالگران مســلمان
در دوران میانــه گســترش یافــت .ایــن شــیوه بــه اشــكال مختلــف بســط داده شــد؛ از حكاكــی خطــوط باریــك
بــر ســطح ســفال و گاه بــر ســطح گالبــه ،تــا تراشــیدن گالبــه و ســفال .نتیجــۀ نهایــی ،ســطح برجســتهای بــا
ظرافــت و پیچیدگیهــای خــاص ،بهخصــوص درمــورد ظروفــی بــود كــه حكاكــی بــرای تأ كیــد بــر شــفافیت
رنگهــا ب ـهكار میرفــت و نقشهــا را برجســتهتر میكــرد .نخســتین شــیوه در متــون قدیمــی «اســگرافیاتو1
» نامیــده و در ظــروف لعابلكــهای عباســی ،یافتشــده در ســامرا دیــده شــده و پــس از آن بهشــیوۀ كار
ســفالگران ســامانی نیشــابور و ســمرقند بــدل شــده اســت .اســگرافیاتو در ظــروف منســوب بــه آمــل
نقشونگارهــای بســیار زیبــا و تزئینــی پیــدا كــرد و ظــروف آقكنــد بــه اوج خــود رســید (گروبــه.)101 :1384 ،
«اســگرافیتو  Sgrafittoاز کلمــۀ اســگرافایر ایتالیایــی گرفتــه شــده کــه بهمعنــای خــراشدادن اســت و بــه
یشــود
شــیوهای در ســفالگری اســامی اطــاق میشــود کــه در آن ســفال بــا روکــش گلــی نــازک پوشــانده م 
و ســپس طــرح بــرروی آن ،قبــل از لعــاب اصلــی ،حکاکــی میشــود» (ویلسـنآلن .)16 :1383 ،باتوجــه بــه
بررسـیهای کنــگاور ،تختســلیمان ،آمــل ،آقکنــد ،ســوگند زنجــان ،ســلطانیه ،قزویــن و همــدان بهعنــوان
مرا کــز ســاخت اینگونــه ســفال عنــوان شــده اســت (توحیــدی .)269 :1378 ،در محوطــۀ اوجــان هــر دو
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از یافتههــای باستانشناســی مهــم ایــن محوطــه ،ســکههای مســی دورۀ ایلخانــی اســت .ایــن ســکهها
در بررســی باستانشناســی مرحلــۀ دوم بســتانآباد از روی محوطــۀ اوجــان و همچنیــن عملیــات کاوش
و گمانهزنــی بهدســت آمدهانــد (والیتــی1392 ،؛  1395و  .)1396ضمــن پا کســازی ایــن ســکهها
مشــخص شــد کــه متعلــقبــه دورۀ ایلخانــی و قــرن  7یــا  8هســتند .بــرروی یکــی از ســکهها ،نوشــتۀ ضــرب
تبریــز نیــز خوانــده میشــود (تصویــر  .)11همچنیــن از طــی گمانهزنــی در محــدودۀ غربــی و شــمالی ایــن
محوطــه بــه ســال  1395ش .دو ســکۀ مفرغــی دیگــر یافــت گردیــد کــه هــردو ایــن ســکهها متعلـق بــه دورۀ
ایلخانــان هســتند (والیتــی .)1395 ،از کاوش در ارگ اوجــان نیــز یکنمونــه ســکه متعلــقبــه ایــن دوره
از انباش ـتهای شــکلگرفته در حاشــیۀ قلعــه بهدســت آمــد کــه گویــای ایلخانیبــودن بنــای کاوششــده
اســت (والیتــی.)1396 ،
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قــرون میانــی اســامی منطقــه رایــج بــوده کــه مقابــر شــیخحیدر مشکینشــهر (ترابیطباطبایــی،)1355 ،
گنبدســرخ مراغــه (کیانــی )1393 ،و گنبــد اهللاهلل شــیخصفی از آنجملهانــد.
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گونــه ســفال یعنــی ســفال اســگرافیاتو بهوفــور و ســفال نــوع آقکنــد بهنــدرت دیــده میشــود (تصاویــر  12و
.)13
گونــۀ دیگــر ســفال دورۀ ســلجوقی محوطــه ،ســفال نــوع آقکنــد اســت .روســتایی بــه نــام آقکنــد در
منطقـهای واقــع میــان زنجــان ،تبریــز و اردبیــل ،خاســتگاه گــروه بزرگــی از نمونههــای ســفالی تاریــخ ایــران
اســامی اســت .ایــن نــوع ســفال بــا شــیوۀ نقشکنــده ســاخته شــده کــه در آن ســفال بــا روکــش گلــی نــازک
پوشــانده میشــود و ســپس طــرح بــرروی آن ،قبــل از لعــاب اصلــی ،حکاکــی میشــود .بیشــتر تزئیــن ایــن
گــروه شــامل نقــش بــزرگ جانــوری در مرکــز و نقــش گیاهــی در پسزمینــه اســت کــه بــا لعابهــای ســربی
بــه رنگهــای زرد ،ســبز و قهــوهای تزئیــن شــدهاند .گــزا فهــروری ،در کتابهــایCeramic The Islamic
 Worldو  Islamic Potteryبــه قطعــه ســفال تاری ـخداری از نــوع ،آقکنــد اشــاره دارد کــه در مــوزۀ اســامی
برلیــن نگهــداری شــده و دارای تاریــخ  528هـ.ق .اســت .گــروه ســفالینه نقشکنــده آقکنــد را بــه قــرن 12
میــادی نســبت میدهــد ( .)Fehervari, 2000: 81در دورۀ ســلجوقی و ایلخانــی نــوع خاصــی از ســفال
ً
چر خســاز بــدون لعــاب بــا کیفیــت متوســط بهرنــگ قهــوهای احتماال بهعنــوان ســفال مصرفــی در آذربایجان
رایــج میشــود کــه باتوجــه بــه زمینــۀ تاریخــی منطقــه ســاخت ایــن نــوع ســفال بــا عنــوان «ســفالهای بــدون
لعــاب اتابــکان آذربایجــان» معرفــی شــده اســت .ایــن ســفالها از لحــاظ فراوانــی بیشــترین تعــداد را در
محوطههــای قــرون میانــی اســامی در آذربایجــان دارنــد .ایــن ســفالها در جــدارۀ بیرونــی و درونــی بهرنــگ
ً
قهــوهای بــوده در جــدارۀ بیرونــی اغلــب ایــن ســفالها نقوشکنــده عمومــا در اطــراف لبــه و روی دســته
و شــانه ظــروف دیــده میشــود .برخــی اوقــات نوارهایــی بهصــورت افــزوده بــه حالــت کمربنــدی بــرروی
شــانه ظــروف مشــاهده میشــود کــه بــرروی ایــن نوارهــای افــزوده نقــوش مدورهــای تورفتــه بــا فاصلــه دو
ســانتیمتری از یکدیگــر ایجــاد شــده اســت (خانعلــی( ،( 97 :1392 ،تصویــر .)13
از ســفالهای شــاخص دورۀ ایلخانــی منطقــه ،ســفالهای قال ـبزده هســتند .ایــن نــوع تزئیــن را روی
ً
ســفالهای بــدون لعــاب کوچکتــر بــه تقلیــد از ظــروف فلــزی روی ســفالهایی کــه ســطح کامــا کــروی
ندارنــد ،اســتفاده شــده اســت (توحیــدی .)259 :1378 ،ســفالهای بــا نقــش قالـبزده از ســفالهای رایــج
در ســدۀ پنجــم هـ.ق( .همــان )264 :بــوده کــه در ســدههای ششــم و هفتــم هـ.ق .نیــز ســاخت آن ادامــه
پیــدا میکنــد (همــان( ،)271 :تصویــر .)14
در محوطــۀ اوجــان وجــود ســفال از گونههــای اســگرافیاتو کــه بههمــراه ســفالهای آقکنــد یافــت
میشــود نشــانههای بــارزی از وجــود و حیــات محوطــۀ اوجــان در دورۀ ســلجوقی بــوده اســت .امــا بــا گــذر
زمــان وجــود ســفالهای دورۀ میانــۀ اســام از دورههــای ایلخانــی تــا دورۀ صفــوی (تصویــر  ،)15بیانگــر
اوج شــکوفایی در حیــات سیاســی ایــن شــهر اســت کــه در دورۀ ایلخانــان بهعنــوان پایتخــت تابســتانی
اســتفاده میشــده اســت .کاوش در محــدودۀ معــروف بــه ارگ شــهر اوجــان اســتفاده از ایــن بنــای مهــم
را در دورههــای مختلــف نشــان میدهــد .وجــود ســفالهایی از دورۀ ایلخانــی در پایینتریــن الیههــای
محــدودۀ ارگ بیانگــر وجــود بنــا و اســتفاده آن در ایــن دوره و اوج حیــات شــهر اوجــان اســت کــه در الیههــای
ً
باالیــی آن وجــود ســفالهایی کــه معمــوال در اواخــر دورۀ تیمــوری و اوایــل دورۀ صفــوی مرســوم میگردنــد،
نشــان میدهــد همچنــان شــهر در ایــن دوره از اهمیــت زیــادی برخــوردار بــوده اســت ،چنانچــه در روایــات
تاریخــی نیــز تیمورخــان در ایــن بنــا منــزل کــرده و رجــال تبریــز بــه دیــدار وی میآینــد .ازطــرف دیگــر هیــچ
ســفالی کــه بتــوان آن را بــه دورۀ قاجــار نســبت داد در ایــن محوطــه چــه از کاوش در گمانههــای مختلــف
در حوالــی شــهر اوجــان (والیتــی )1395 ،و یــا کاوش در ارگ ســلطنتی آن (والیتــی )1396 ،یافــت نگردیــد.
تنهــا در آثــار ســطحی ایــن محوطــه ســفال-های نخــودی بــا نقــش خراشــیدۀ ظریــف دیــده میشــود
کــه نمونههــای مشــابه آن در محوطــۀ ارک علیشــاه الیههــای مربــوط بــه دورۀ قاجــار (آجورلــو)1395 ،
و همچنیــن ســطوح باالیــی بــرج بــزرگ محوطــۀ ربعرشــیدی تبریــز (آجورلــو )1396 ،دیــده میشــود کــه
میتــوان آنهــا را بــه دورۀ قاجــار نســبت داد.

|| || 110

ش ــمارۀ  ||7ســال سوم || بهــار || 1398

] [ DOI: 10.30699/PJAS.3.7.95

تصویر  .13نمونه سفالهای آقکند بهدستآمده از گمانهزنیهای محوطۀ اوجان (نگارندگان).

خســاز بــا نقــوش مهــرزده و قالبــی بهدس ـتآمده از گمانــۀ قســمت
تصویــر  .14نمونــه ســفالهای قالبــی و چر 
غربــی شــهر اوجــان (والیتــی.)1395 ،
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یهــای قســمت غربــی و شــمالی شــهر اوجــان
تصویــر  .12نمونــه ســفالهای اســگرافیاتو بهدسـتآمده از گمانهزن 
(والیتی.)1395 ،
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نتیجهگیری

در تبییــن ویژگیهــای شــهری ،شــهرهایی كــه در مســیر شــبكههای اصلــی ارتباطــی و تجــاری واقــع شــدهاند
و از هرســمت امــكان برقــراری ارتبــاط بــا ســایر شــهرهای عمــده را دارنــد و یــا باتوجــه بــهموقعیــت جغرافیایــی
از منابــع آب دائمــی و فــراوان برخوردارنــد ،بیشــتر امــكان توســعه و پایــداری ســكونت در آن نقطــه را دارا
هســتند .بنابرایــن موقعیــت قرارگیــری شــهر برســر راههــای تجــاری مهمــی كــه در اثــر آن شــهرها بتواننــد
نیازهــای خــود را ازطریــق آنهــا برطــرف ســازند و مــازاد تولیــد را صــادر كننــد ،پراهمیــت بــود ه اســت .بنــای
شــهر در مســیر راههــای اصلــی از اهمیــت ویــژهای بهــره میبــرده و قرارگرفتــن در میــان ســایر مراكــز مبــادالت
تجــاری باعــث میشــد كــه اقتصــاد آن شــكوفا و زندگــی ســاكنان آن تــوأم بــا آســایش و ثــروت باشــد .در
چنیــن شــرایطی اســت كــه در شــهرهای قدیــم تغییراتــی متناســب بــا فعالیتهــای بازرگانــی بهوجــود آمــده
و در نزدیکــی برخــی از كاروانســراها و اســتراحتگاههای كوچــك میــانراه ،شــهركها و شــهرهای بازرگانــی
ایجــاد شــد و یــا شــهرهای تــازه بنیــاد ،پاگرفــت کــه شــهر اوجــان ازجملــه مهمتریــن آنهــا در قــرون میانــی
اســامی در منطقــۀ شــمالغرب ایران-آذربایجــان بــوده اســت.
شــهر اوجــان سرگذشــت و حیــان پرفــراز و نشــیبی در تاریــخ ایــران دارد .بنابر اســتنادات تاریخــی و مدارک
باستانشــناختی بهدسـتآمده از ایــن محوطــه ،ایــن شــهر و حیــات آن از دورۀ ســلجوقی و شــاید قدیمتــر از
آن شــکل گرفتــه بــوده اســت .چنانچــه وجــود ســفالهای شــاخص بهدس ـتآمده از ایــن محوطــه بیانگــر
آن اســت ،ایــن محوطــه در دورۀ ســلجوقی در کنــارۀ جنوبــی رودخانــه اوجانچــای و درکنــار چمــنزاری
وســیع قــرار داشــته اســت .وســعت محوطــه در ایــن دوره نامشــخص بــوده ،امــا چنانچــه در اســناد تاریخــی
ذکــر آن بــه میــان آمــده ،گویــی در ایــن دوره نیــز یــک محوطــه و ســکونتگاه معــروف بــوده اســت .شــکوه
و جــال ایــن شــهر بــا آغــاز ایلخــان آغــاز میگــردد .چنانچــه باتوجــه بــه اســتنادات تاریخــی ایــن شــهر در
دورهی غازانخــان تجدیــد و نــو گردیــده و بهعنــوان پایتخــت تابســتانی انتخــاب میگــردد .ایــن شــهر
پــس از دورۀ ایلخانــان در دورۀ تیمــوری همچنــان شــهر پررونقــی بــوده اســت و دارالســلطنۀ آن چنــدروزی
تیمورخــان را میزبانــی کــرده اســت .ایــن شــهر باتوجــه بــه اینکــه مــا بیــن شــهرهای عمــده چــون تبریــز
و زنجــان قــرار میگرفتــه و مابیــن شــهر میانــه و تبریــز تنهــا شــهر و مــکان ایمــن بــرای اســتراحت و اتــراق
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تصویــر  .15ســفالهای اســگرافیاتو و ســاده بهدس ـتآمده از انباش ـتهای زیریــن کاوش ارگ اوجــان (والیتــی،
.)1396

|| || 112

ش ــمارۀ  ||7ســال سوم || بهــار || 1398

پی نوشت

کتابنامه

 آجورلــو ،بهــرام (« .)1395گــزارش کاوش محوطــۀ ارک علیشــاه تبریــز» ،تهــران :بایگانــی پژوهشــگاهمیراثفرهنگــی .پژوهشــکدۀ باستانشناســی (منتشرنشــده).
 آجورلــو ،بهــرام (« .)1396گــزارش کاوش ربعرشــیدی تبریــز» ،تهــران :بایگانــی پژوهشــگاهمیراثفرهنگــی .پژوهشــکدۀ باستانشناســی (منتشرنشــده).
 امیراحمــدی ،بهــرام (« .)1370اوجــان (قســمت اول)» .رشــد آمــوزش جغرافیــا .شــمارۀ  25و .26صــص.49-53 :
 اولیاءچلبــی ،محمدظلــی بندرویــش ( .)1314اولیاءچلبــی سیاحتنام هســی .اســتانبول :اقــداممطبعســی.
 پاپلییــزدی ،حســین؛ و رجبیســناجردی ،حســین ( .)1387نظری ههــای شــهر و پیرامــون .تهــران:ســمت.
 ترابیطباطبائی ،جمال ( .)1355آثار باستانی آذربایجان .ج ،۲تبریز ،نشر ترابیطباطبایی. توحیدی ،فائق ( .)1378فن و هنر سفالگری ،تهران ،انتشارات سمت. توحیــدی ،فائــق؛ کبیــری ،احمــد؛ و مهریــار ،محمــد (« .)1365بررســی و پیگــردی بــرج و بــاروی ارگشــهر قدیــم ســلطانیه» .اثــر .شــمارۀ  13 ،12و  .14ســازمان ملــی حفاظــت از آثــار باســتانی ایــران .صــص:
.209-264
 حســینی ،غیاثالدیــن (خواندمیــر) .)1362( ،حبیبالســیر فــی اخبــار افــراد بشــر .جلــد  ،4تصحیــح:محمــد دبیــر ســیاقی ،مقدمــه :جاللالدیــن همایــی ،تهــران :نشــر خیــام.
 خانعلــی ،حمیــد (« .)1392مطالعــۀ آثــار دورۀ اســامی شهرســتان کوثــر اســتان اردبیــل براســاسبررســی باستانشناســی منطقــه» .پایاننامــۀ کارشناسیارشــد .باستانشناســی .دانشــگاه تربیتمــدرس
(منتشرنشــده).
 خواندمیــر ( .)1333حبیبالســیر فیاخبــار افــراد بشــر .جلــد  .4تصحیــح محمــد دبیرســیاقی .مقدمــۀجاللالدیــن همایــی ،تهــران :نشــر خیــام.
 خیرآبــادی ،مســعود ( .)1376شــهرهای ایــران .ترجمــۀ حســین حاتمینــژاد و عــزتاهلل مافــی،مشــهد :انتشــارات مهشــید.
 رضــوی ،ابوالفضــل (« .)1387نگرشــی بــر حیــات شــهری در ایــران دوران اســامی (از آغــاز تــا قــرنهفتــم ه ـ.ق .»).مجلــۀ پژوهشهــای تاریخــی دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان .صــص.105-134 :
 زیــاری ،کرامــتاهلل (« .)1382تأثیــر فرهنــگ در ســاخت شــهر (بــا تأ کیــد بــر فرهنــگ اســامی)».مجلــۀ جغرافیــا و توســعه .دورۀ  .1شــمارۀ  .2صــص.95-105 :
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بــوده ،همچنــان تــا دورۀ صفــوی رونــق خــود را داشــته اســت .امــا از دورۀ قاجــار گویــی افــول ایــن شــهر
آغــاز میگــردد ،چنانچــه از دورۀ قاجــار یــا بــه ســخن دیگــر بعــد از آنکــه مطراقچــی از ایــن شــهر بازدیــد
نچــه دادههــای
میکنــد ،دیگــر نشــانی از آن در تاریــخ و اســناد تاریخــی دیــده نمیشــود .ازطــرف دیگــر چنا 
باستانشــناختی نیــز بــر ایــن ادعــا صحــه میگــذارد کــه شــهر اوجــان در دورۀ قاجــار بــه فروپاشــی کامــل
رســیده و دیگــر چــراغ ایــن شــهر در تاریــخ کمســو گشــته و تنهــا خرابههــای آن امــروزه در جنوبغربــی شــهر
فعلــی بســتانآباد یــادگاری از تاریــخ پرشــکوه ایــن شــهر اســت.
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 ســرافراز ،علیا کبــر (« .)1361گــزارش کاوش در محوطــه مســجدجامع علیشــاه در تبریــز» .تهــران:آرشــیو ســازمان میراثفرهنگــی کشــور (منتشرنشــده).
 سلطانزاده ،حسین ( .)1365مقدمهای بر تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران .تهران :نشر آبی.ً
 ســلطانزاده ،حســین (« .)1372تاثیــر اســام در ســاخت شــهر» .مجلــۀ معمــاری شهرســازی .شــمارۀ .25صــص.37-52 :
 عثمان .محمدعبدالستار ( .)1376مدینۀ اسالمی .تهران :انتشارات امیرکبیر. کامبخشفــرد ،ســیفاهلل ( .)1380آثــار تاریخــی ایــران .تهــران :نشرمؤسســۀ تعــاون ســازمانمیراثفرهنگــی تهــران.
 کریمیــان ،حســن (« .)1384ضــرورت بهرهگیــری از تئوریهــای جدیــد در تحلیــل ســاختار فضایــیبافتهــای کهــن» .مجلــۀ دانشــکدۀ ادبیــات و علومانســانی دانشــگاه تهــران .دورۀ  .56شــمارۀ .172
صــص.111-121 :
 پطروشفســکی ،ایلیــا پاولوویــچ ( .)1357کشــاورزی و مناســبات ارضــی در ایــران عهــد مغــول .ترجمــۀکریــم کشــاورز ،تهــران :نیــل.
 کینــژاد ،محمدعلــی؛ و باللــی اســکویی ،آزیتــا ( .)1390بازآفرینــی ربــع رشــیدی براســاس متــونتاریخــی .نشــر متــن.
 کیانــی ،محمدیوســف ( .)1365نظــری اجمالــی بــه شــهر و شهرنشــینی در ایــران .تهــران :انتشــاراتارشــاد اســامی.
 کیانــی ،محمدیوســف ( .)1393تاریــخ هنــر معمــاری ایــران در دورۀ اســامی .تهــران :انتشــاراتســمت.
 گروبــه ،ارنســت .ج ( .)1384ســفال اســامی .جلــد هفتــم از گزیــدۀ دهجلــدی مجموعــه هنرهــایاســامی .گــردآوری ناصــر خلیلــی .ترجمــۀ فرنــاز حائــری ،تهــران ،نشــر کارنــگ.
 لســترنج ،گــی ( .)1377جغرافیــای تاریخــی ســرزمینهای خالفــت شــرقی .ترجمــۀ عرفــان ،تهــران:نشــر علمــی و فرهنگــی.
 مســتوفی ،حمــداهلل ( .)1362نزهةالقلــوب .بهاهتمــام و تصحیــح گای لیســترانج ،تهــران :نشــردنیــای کتــاب.
 مطراقچــی ،نصــوح ( .)1379بیــان منــازل .ترجمــه و تعلیــق رحیــم رئیسنیــا ،تهــران :ســازمانمیراثفرهنگــی کشــور.
 معصومی ،غالمرضا ( .)1383تاریخچه علم باستانشناسی .تهران :انتشارات سمت. همدانــی ،خواجــه رشــیدالدین فضــلاهلل ( .)1388تاریــخ مبــارک غازانــی .بهتصحیــح کارل یــان،تهــران :نشــر پرســش.
 هویــدا رحیــم (« .)1354معرفــی شــهر تاریخــی گمشــدۀ اوجــان» .مجلــۀ بررسـیهای تاریخــی .شــمارۀ ،59صص.142-111 :
 ورجاوند ،پرویز ( .)1366کاوش رصدخانه مراغه .تهران :امیرکبیر. وصافالحضره ( .)1338تاریخ وصاف :در احوال سالطین مغول .تهران :نشر ابنسینا. شــیرازی ،فض ـلاهلل ( .)1338وصــاف الحضــره .تاریــخ وصــاف :در احــوال ســاطین مغــول .تهــران:نشــر ابنســینا.
 والیتــی ،رحیــم (« .)1395گــزارش بررســی باستانشناســی منطقــۀ بســتانآباد» .مرحلــۀ دوم ،بــاهمــکاری :ســازمان میراثفرهنگــی و صنایعدســتی و گردشــگری اســتان آذربایجــان شــرقی و مؤسســۀ
باستانشناســی دانشــگاه تهــران (منتشــر نشــده).
 -والیتــی ،رحیــم« .)1396( ،کاوش و گمانهزنــی بهمنظــور تعییــن عرصــه و پیشــنهاد حریــم شــهر
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تاریخــی اوجان-بســتان آبــاد» .آذربایجــان شــرقی (چــاپ نشــده).
 والیتــی ،رحیــم (« .)1385گــزارش بررســی باستانشناســی منطقــۀ بســتانآباد .مرحلــۀ اول ،بــاهمــکاری ســازمان میراثفرهنگــی ،صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان آذربایجانشــرقی و مؤسســۀ
باستانشناســی دانشــگاه تهــران ،تهــران :بایگانــی پژوهشــکدۀ باستانشناســی پژوهشــگاه میراثفرهنگــی
(منتشرنشــده).
 والیتــی ،رحیــم (« .)1392گــزارش بررســی باستانشناســی منطقــۀ بســتانآباد .مرحلــۀ دوم ،بــاهمــکاری ســازمان میراثفرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری اســتان آذربایجانشــرقی و مؤسســۀ
باستانشناســی دانشــگاه تهــران ،تهــران :بایگانــی پژوهشــکدۀ باستانشناســی پژوهشــگاه میراثفرهنگــی
(منتشرنشــده).
 والیتــی ،رحیــم (« .)1393گــزارش بررســی باستانشناســی منطقــۀ بســتانآباد .مرحلــۀ ســوم ،بــاهمــکاری ســازمان میراثفرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری اســتان آذربایجانشــرقی و مؤسســۀ
باستانشناســی دانشــگاه تهــران ،تهــران :بایگانــی پژوهشــکدۀ باستانشناســی پژوهشــگاه میراثفرهنگــی
(منتشرنشــده).
 ویلس ـنآلن ،جیمــز ( .)1383ســفالگری اســامی .مجموعــه آثــار هنــر اســامی جلــد .8ترجمــۀ مهنــازشایســتهفر ،تهــران :انتشــارات مؤسســۀ مطالعــات هنــر اســامی.
 یوســفیفر ،شــهرام (« .)1385بررســی ویژگیهــا و مؤلفههــای تاریخــی مفهــوم شــهر در ســدههایمیانــۀ تاریــخ ایــران» .مجلــۀ فرهنــگ .شــمارۀ  .60صــص.304-263 :

