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                                                                               چکیده  

اولجایتو  ةاما در دور ،گردید هالکو آغاز در زمانشهرسازی و عمران با آنکه ی ایلخان ةدر دور     
آباد چَمچَمال، های سلطانیه، سلطانای که وی چهار شهر به نامگونهبه  به بالندگی رسید
ضروریات و نیازهای یک شهر سلطنتی یا پایتخت،  آگاهی ازقلعه را ساخت. اولجایتوآباد و آ 

د و ای غنی، وجود نیروی متخصّب موفق شهرسازی غازان، به ارث بردن خزانهاز تجاراستفاده 
د. برخالف عصر گردیسبب ترغیب شهریار ایلخانی به شهرسازی  ،کارگزارانی مایل به عمران

ت هویّ ،گرفت، در این دوره شهر جدیدغازانی که شهر جدید در کنار شهرهای قدیم شکل می
اسالمی  -جود در اصول شهرسازی کامالی پیرو سنن شهرسازی ایرانیکامالی مستقلی داشت. با این و

شد که در این بین سلطانیه میتوجه  ی شهرنشیناندر ایجاد فضاهای شهری به تمام نیازهاو  بود
د. صدور فرمان ساخت شهر توسح ایلخان و روبه شمار می و سرآمد شهرهای نوبنیاد کاملۀ نمون

ی از نکات درخور توجه در شهرسازی عصر اولجایتو است. طرح از پیش تعیین شده شهر یک
های رو در پی آن است تا با استفاده از متون تاریخی برجای مانده و داده پژوهش پیش

شناختی موجود، تصویری کلی از شهرسازی در روزگار اولجایتو و عوامل موثر بر باستان
 گیری شهرها ارائه کند. شکل
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 مقدّمم. 9
 ةشهرسازی در دور و ت عمرانتحوّالشناختی روند به استناد منابع تاریخی و باستان   

از حمله چنگیز تا آغاز حکومت که  اول ةدور :دکر تقسیمچهار دوره  بهتوان ایلخانی را می
 فقح . ظاهرایهمراه استبا تخریب شهرها و افول شهرسازی  ،جامدانبه طول میهالکو 
و به دستور وی شهرهای بخارا، ترمه،  داشتبه آبادانی عالقه   ،جانشین چنگیز ،اوکتای

ادامه  هالکو تا ارغونزمان دوم از  ة. دور(331:1717)اشپولر،  آباد شدند ،نیشابور و هرات
ساخت رصدخانه مراغه در  و از: مرمت خبوشان دنرتمهمترین اقدامات این دوره عبادارد و 
)اللهیاری،  آباقا ةهالکو، ساخت عماراتی در تخت سلیمان و بازسازی اصفهان در دور ةدور

برخی از  .گردیدرکورد شهرسازی  سببی مختلفعوامل  روپیش های در دوره. (71:1717
 مالیاتتحمیل  ،رنشینیشهرسازی و شه با اصولمغوالن  آشناییعدم  :عبارتند از آنها

 (،101:1731زاده، )مشهدی وران شهری، بیگاری کشیدن از مردمسنگین بر کسبه و پیله
 مهاجرت هنرمندان، صنعتگران و مردم به مناطق امن، ناامنی در مناطق مختلف و سرکوب

سوم،  از حکومت ارغون تا بر تخت نشستن غازان را  ةی. دورمردماعتراضات  گاه و بیگاه 
توسح  بازسازی محالت تبریزتوسح ارغون، دستور ساخت شهر سلطانیه در بر می گیرد. 
( از اقدامات مهم این 1111:1771، 9توسح گیخاتو )همدانی/ فتلغ بالیغ  وی و ساخت شهر

 ایلخانیحکومت تا پایان آغاز می شود  و  غازان دوره  از که  . دوره چهارمدوره است
ها و شهر است. در این دوره  این روزگار ت شهرسازینهضنقطه اوج  ادامه دارد 
با  تحوّلاین  .شکل گرفت آنمقبره بانی  موسوم به ابواب البر عمومای بر گرد شهرهایی

خواجه رشیدالدین نیز ربع رشیدی را به همین . ساخت شنب غازانی در تبریز آغاز گردید
ی، یمارستان، دارالضیافه، مصلّبانی، روضه، خانقاه، ب ةساخت. ربع رشیدی از مقبر شیوه

بافی، اج، دارالحفا ، حمام، مساجد، کتابخانه، دارالضرب، کارخانه پارچهمدارس، دارالحجّ
باغ، کاروانسرا و غیره تشکیل شده بود. در ساخت این دو مجموعه که به صورت 

اده ، از تجارب شهرسازی ایرانی و اسالمی استفقرار داشتنددر کنار تبریز  هاییشهر 
با استفاده آمیز غازان و رشیدالدین، پس از ساخت و سازهای موفقیت. اولجایتو نیز گردید

معرفی آورد و چندین شهر بنیان گهاشت که در ادامه به روی  به شهرسازی آناناز تجارب 
 آنها خواهیم پرداخت. 

 بیان مسئلم .9-9

 ،مطلوبی برخوردار بود تا پیش از حمله مغوالن به ایران، شهرسازی و شهرنشینی از رشد  
بر اثر ناامنی رو به ، آسای مغوالن نه تنها شهرهای آباد ایران ویران شدهولی با حمله بر 

ویرانی گهاشتند، بلکه عمران و شهرسازی به کمترین حد ممکن در تاریخ این سرزمین 
رسید. پس از آشنایی ایلخانیان با شهرنشینی و حمایت وزرای ایرانی، اند  اند  
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های ارغون، غازان و های شهرسازی از سر گرفته شد. در متون مختلف به فعالیتالیتعّف
له این پژوهش بررسی  جایگاه اولجایتو در ئپس از ایشان اولجایتو اشاره شده است. مس

ت شهرسازی ایران دوره ایلخانی است. پرسش اصلی این پژوهش عوامل تحوّالتغییر و 
اقدامات وی در این زمینه است. در این نوشتار با استفاده از   توجه اولجایتو به شهرسازی و
شناسی به بررسی های باستانها و کاو دست آمده از بررسیمنابع تاریخی و اطالعات به

 است. ت وی در باب شهرسازی پرداخته شدهانقش و جایگاه این حاکم ایلخانی و اقدام

 پیشینة پژوهش .9-0

لیف آثار در قالب کتاب و مقاله سعی در معرفی و أا تتاکنون پژوهشگران بسیاری ب   
توان به ثبوتی اند  به عنوان نمونه میهای معماری و فضایی سلطانیه کردهشناساندن ویژگی

(، 1717الف وب(، مهریار و همکارانش )1733، 1711(، میرفتاح )1711(، مخلصی )1730)
سلطانیه   ةاولین پژوهش دربار ( اشاره نمود.1717( و رضوان و کریمیان )1710بلر )

یابی این شهر ( که به مکان1713فر )چمچمال نیز اثری است از مترجم و محمدی
ای بر اساس نتایج بررسی خود این چهری و گراوند نیز در مقاله 1711اند.  در سال پرداخته

 1713 اند. لباف خانیکی نیز دریابی کردهشهر را در جای دیگری از دشت بیستون مکان
محوطه آ  قلعه را مورد کاو  قرار داد و آن را به دوره اولجایتو نسبت داد.  الزم به ذکر 

نگاری بوده است و تاکنون به طور منسجم گفته به صورت تکهای پیشاست که پژوهش
 است.  و در قالب یک پژوهش مستقل به اقدامات شهرسازی اولجایتو پرداخته نشده

 شضرورت و اهمیّت پژوه .9-3

ت،  فراهم آوردن شرایح اقتصادی ای نیازمند امنیّبدون شک ایجاد یک شهر در هر دوره   
ها و امکانات از یک طرف و استفاده از دستاوردها و تجارب پیشینیان از و وجود زیرساخت

های مختلف به چنین سوی دیگر است. در این میان بانیان و بنیانگهاران شهرها که با انگیزه
له و تحقیق و پژوهش ئبسیار مورد توجه هستند. ضرورت طرح این مس ،کنندام میکاری اقد
مانده تاریخی، جغرافیایی و شود که بنا به گزار  متون برجایاز آنجا مطرح می ،آن ةدربار
، به فرمان اولجایتو  چندین شهر در سرتاسر ایران از شر  تا غرب و از مرکز تا شمال ...

ت. هدف از انجام این پژوهش بررسی علل توجه اولجایتو به اسغرب آن ایجاد شده
شهرسازی و عمران و آبادی و عوامل یاریگر وی در این راه است. در این پژوهش تال  

شناسی موجود، شهرهای ایجاد شده در روزگار شد تا با استفاده از منابع تاریخی و باستان
ی و بررسی شوند. همچنین با توجه به این حکمران برای اولین بار در قالبی منسجم معرف

یابی شهر سلطان های سطحی موجود در دشت بیستون، به مکانمشاهدات نگارنده و یافته
 آباد چمچمال، که از مهمترین شهرهای ایجاد شده توسح اولجایتو است، اقدام گردد.  
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 و بررسیبيث  .0
 اولجايتو و اقدامات شهرساز .0-9  
چادرنشینی را کنار گهاشته  ةولجایتو، مغوالن تا حدود زیادی شیودر زمان ا هرچند    

به استناد متون  .وجود داشتتا حدی آبا و اجدادی در اولجایتو نیز  ۀاین خصیص اما بودند
داشت در جاهای خو  آب و هوا اقامت  ،در مواقعی از سال عالوه بر پایتختوی تاریخی 

و برادر  غازان به شهرسازی مایل    ارغونپدرهمانند  حالاینا. ب(1731)ن. :کاشانی، 
ریزی از ناتمام ماندن شهر پایه ه.  در جمع امرای حکومتی 303اولین بار در سال  او بود.
. شهر قنقراولنگ (1:1770)حافظ ابرو،  پدر و لزوم به اتمام رسانیدن آن سخن گفت ةشد

نام تکمیل و ساخته شد که چنان توسح وی و امرایش  ،شدکه از آن پس سلطانیه نامیده
تمام عناصر شهری  دارایشهری   شایستگی بر آن نقش بستبه ،اولجایتو به عنوان سازنده

. اولجایتو در دوران گشتمورد نیاز که به پایتختی او انتخاب و در آن روزگار شهره 
باد و آباد چَمچَمال، اولجایتوآچهار شهر ساخت که عبارتند از: سلطانیه، سلطان حکمرانی
قلعه. منابع مهم در شناسایی شهرهای این دوره سه منبع مطالعاتی سودمند اعم از آ 

خان مورّ هایدر این میان گزار  .شناسی استهای باستانمورخان و یافته ها، نوشتهسفرنامه
الدین الحضره، ابوالقاسم کاشانی، حمداهلل مستوفی، شمسافوصّ از جمله معاصر ایلخانیان

. این افراد نویسندگان و دیوانساالران دارد بسیارت و فخرالدین داوود بناکتی اهمیّآملی 
نویس مخصوص وقایع)القاشانی(،  کاشانیدر این بین . شدنددربار ایلخانی محسوب می

الحضره وصاف اثر اواست. ارائه کرده در این زمینه بیشترین توصیفات را، اولجایتو
و از این رو منبعی دست اول برای این تحقیق  داث بنای سلطانیهترین اثر به زمان احنزدیک

های وی مانع ارائه اطالعات درست و دقیق گوییبرخی گزافه هرچند شودمحسوب می
و 107:1710)بلر،  خویش آورده است کتابوصف شهر سلطانیه را در  نیز آملیاست. 
حافظ ابرو مورخ رشیدالدین،  خواجهشده توسح توان جزئیات ارائهنمی با این حال. (101

احان نیز سیّآثار را نادیده گرفت. در میان  ، میرخواند، و حتّی خواندمیرعصر تیموری
ه.  از  130نصوح مطراقچی که در سال  هایکالویخو، کرپورتر، اولئاریوس و طرح

 ت خاصی برخوردارند. از اهمیّ تصویر شده است،سلطانیه 
  ولجايتوشهرها  احداث شده توسم ا.0-0
 سلطانیم . 0-0-9
لین و مهمترین شهری که اولجایتو به احداث آن دست زد شهر سلطانیه است. بر طبق اوّ   

های فراوان در و آبادی هامرغزار بااسناد تاریخی تا پیش از هجوم مغوالن، سلطانیه ییالقی 
و  رفتندمیبدانجا  اطراف بوده که مغوالن پس از پایتختی تبریز برای شکار در ایام تابستان

 به معنای مرغزار خاکستری ،(13:1770)حافظ ابرو، آنجا را قنقوراوالنگ زدند.چادر می
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نامیدند و همچنین ایقرئولن به معنای چمنزار یا شکارگاه شاهین می (771:1711)بویل، 
های زندگی مغوالن سازگاری این منطقه با ویژگی (. با این اوصاف7:1711)مخلصی، 
ارغون پس از مشورت با بزرگان دستور  بنابر اطالعات متون، .(73:1717)اشپولر،  داشت

  حافظ 31-37:1731)کاشانی،  داده.   110در سال طراحی و ساخت قنقوراوالنگ را 
 303از سال شد اما به امر اولجایتو  فساخت شهر متوقّ ،مرگ ارغون با. (11:1770ابرو، 
  وصاف 1:1773)آملی،  ساخته شدسال  با نام سلطانیه  کار از سر گرفته شد و طی ده ه. 

  .(977:1731الحضره، 
ند از: عبارتاین موارد که  ر بودثّؤمبه عنوان پایتخت سلطانیه شهر عوامل متعددی در ایجاد    
 در محل تالقی معابر طبیعی شمالگرفتن  لحا  قرار : این منطقه بهت جغرافیاییموقعیّ -1

فات آن نسبت به متصرّ جایگاهو همچنین  اران)الران(ربی، آذربایجان، )گیالن( و مناطق غ
 (11:1730)ثبوتی،  ت استوری ایلخانی از نظر سیاسی و اقتصادی حائز اهمیّتغربی امپرا

های زیرزمینی، زمین هایمنابع فراوان آب: دارا بودن شرایح آب و هوایی مناسب -9
توفی علفزارهای به غایت خوب و فراوان و مرغوب کشاورزی و بنابر گفته حمداهلل مس

نظم خاص جمع آوری : عامل اقتصادی -7 (137:1771)مستوفی،  های نیکوشکارگاه
 -7دوست و عمرانحضور وزرای ثروتمند  -3غازان غنی  خزانه، برجای ماندن درآمدها

جاری اولجایتو با پایتخت قرار دادن سلطانیه و ایجاد یک شهر تکسب منافع اقتصادی: 
این شهر از  ،کالویخو ۀکه بنابرگفتچنان  یابدح توانست بر منابع عظیم مالیاتی نیز تسلّمی

دادن نشان -1. (191:1711)کالویخو،  تر بودلحا  بازرگانی و داد و ستد از تبریز مهم
: سلطانیه بر خالف سایر ایلخانان قبلی بربرتری خویش در زمینه معماری و شهرسازی 

ساخته شده توسح ایلخانان پیشین و ورزای ایشان، شهری کامل و مستقل و های شهر 
های مورد نیاز شهری را به ها و شاکلهتر از همه پایتخت حکومتی بود و تمام زیرساختمهم

برجای گهاشتن نام نیکو و حیات  -1ناتمام پدر کار  تکمیل -3 بهترن وجه دارا بود. 
باالبردن قدرت نظارت  -1( 33:1711ر )حمزه لو، ندگاجاودانی از طریق ساختن بناهای ما

توان چنین استنتاج نمود مجموع می( . در37:1717)رضوان و کریمیان، بر مناطق مرکزی 
آورد. که ایجاد و بنیاد شهر برای بانی آن شأن و منزلت سیاسی و اجتماعی به ارمغان می

ت آن شد، اهمیّنروا نیز برگزیده میحال اگر این شهر به عنوان پایتخت سیاسی بانی و فرما
شد و به نوعی شهرت و نامداری را برای بانی هم در زمان احداث و هم در دو چندان می

 آینده در پی داشت.  
به ایران  زن و فرزند از مناطق مختلف به همراهدادن صنعتگران لین اقدام اولجایتو کوچاوّ  

د بوکشور مورد احتیاج توسح ایلچیان از سراسر  امکاناتآوردن لوازم و  سلطانیه و فراهم
شده قبالی سلطانیه بر اساس نقشه از پیش تعیین (. از آنجا که 973:1731)وصاف الحضره، 
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)شهرستان( قرار  شاخد گستر  شارستان ،)ارگ( و بعدای خند  قلعه ،بنیانگهاری شده بود
گام بنا شده بود در زمان گرفت. باروی شهر که در زمان ارغون به طول دوازده هزار 

شناسی های باستان. طی بررسی(77:1771)مستوفی، هزار گام گستر  یافت  70اولجایتو تا 
های بارو و برج کیلومتر تخمین زده شد و 7و به عرض  7به طول سلطانیه  ةمحدود
شده برج و بارو در دو مرحله ساخته بر اساس این مطالعات گردید.آن شناسایی  ۀگانشانزده
. بر بنا شده استاولجایتو  ةقسمت دیگر در دور وارغون  زمانبخشی از آن در  احتماالی و

اری همانند عالئم حجّ یمئعال ،رفته در باروی جنوبی کارهرنگ ب های سبزروی سنگ
توان از البته می. (910:1717است )مهریار و دیگران، اری شدهحجّدوران اشکانی و ساسانی 

نماسازی برج و بارو را مشاهده  ةنحو ،برجای مانده مانند طرح کرپورترهای روی طرح
این دو قرار دارد که آثاری  ۀدرون بارو ایجاد شده و خندقی در فاصل ،(. قلعه1نمود )تصویر
 قلعه، یدر جبهه جنوب هاکاو طی  .(779الف:/1733)میرفتاح،  استدست آمدههاز آن ب

یک دروازه و  -کار رفتهه ر دو نمای آن سنگ سبز رنگ بکه در ه-متر 7دیواری با پهنای 
فقح از  ،(9)تصویر تاریخی و طرح مطراقچی در منابعاست. کشف شده قلعهدر جنوب 
کشف آثاری از یک کتیبه در کنار همچنین   استسخن به میان آمده قلعه یشمال ةدرواز
  استبودهنیز  به سر در که این دروازه دارای کتیآن است  ةدهندنشان ،شمالی ةدرواز

سازی شده در مقابل آنها محوطه و بودندشمالی و جنوبی در راستای هم  ةبنابراین دو درواز
  .(97-13ب: /1733بود )میرفتاح، 

به منزله  و  ( بود 11:1770)حافظ ابرو، مربع  به فرم پالن قلعهبراساس اطالعات متون،    
آمد. ابعاد دولتی به حساب می نهادهایکان وی و نزدی ،کهندژ شهر و محل سکونت ایلخان

نوزده بنا  آندرون  بنا به گزار  منابع، ( و133:1711)میرفتاح، متر  700×700این بخش
د از: گنبد سلطانیه، مدارس، خانقاه، دارالشفا، نعبارتآن بنای مهم  دوازدهکه  وجود داشت

دارالقراعه، دارالحدیث و بنای موسوم  دارالضیافه، دارالحفا ، دارالسیاده، مساجد، خانقاه،
بندی شهر از خیابان (.1:1773  آملی، 31:1731  کاشانی، 11:1770)حافظ ابرو،  به کریاسی
و یکی از معتبرترین گردیده ریزی هندسی دقیق طرح ۀو با یک شبک روی اسلوب

. کاشانی به (71:1711کار و دیگران، )نقره های شهر در راستای دروازه قرار داشتخیابان
کدام از هر ،بنا به دستور اولجایتو . ظاهرایاستمختلف شهر اشاره کرده های میدانوجود 

های های کسروی و طارمحوالی قلعه به ساخت قصرها، ایوانو شهر  ۀحلق ۀامرا در عرص
مشتمل بر  ایهمحلّنیز خواجه رشیدالدین  (.31و  31:1731)کاشانی،  خسروی پرداختند

. پس از تکمیل شهر، ایلخان (11:1770ساخت )حافظ ابرو، المنفعه بناهای عام ونه هزار خا
 (.71:1771)مستوفی،  دنموو در آن ساکن  کوچ دادمردم را از سایر والیات به سلطانیه 
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خانی همچون مورّبه اعتقاد ، گنبد سلطانیه است که سلطانیه مشهورترین بنای شهر   
و  (71:1731)میرخواند،  لی، حافظ ابرو، میرخواندالدین آمالحضره، شمسافوصّ

این  بنیان گهاشت.آرامگاه خویش  نیتاولجایتو آن را به  ،(71:1739)خواندمیر،  خواندمیر
با توجه به  یک اتا  مستطیل شکل است.و  وجهیبنا شامل یک گنبدخانه عظیم هشت

 به اتمام رسید ه. 310 سال در  ، کار ساختمانی این بناای از جنس کاشی معرّکتیبه وجود
شواهدی از  ،شرقی گنبد سلطانیه ۀدر کاو  پشت جبه همچنین  (31:1730)ثبوتی، 

جنوب  در سلطنتی ۀاین آرامگاه یک سرداب دهدمینشان  دست آمده کهی بهآرامگاه سلطنت
 آرامگاه ،در سلطانیه همانند شنب غازان .(91ب:1733)میرفتاح،  شرقی ارگ بوده است

در ارتباط با  وبخشی از یک مجموعه سازماندهی شده  و بودهبنا نتکجایتو به صورت اول
جامع بزرگی با دیوار  مسجدهمچنین اولجایتو شد. محسوب می یسایر فضاهای پیرامون

این کاخ  ساخت کهگز  100×100ابعاد در  حیاط چهارگو  با یککاخی  ودار کنگره
سومین  پس از بخارا و تبریزسلطانیه   .نیز داشتنفر  0900خانه یا کریاسی با ظرفیت مهمان
به تقلید از مستنصریه بغداد در آن مدارسی توسح اولجایتو، خواجه  ی بودکهشهر

محدوده بازار در  (.11:1770)حافظ ابرو،  الدین علیشاه ساخته شدرشیدالدین و خواجه تاج
. وجود داشتطراف مسجد جامع و در ا (11:1730)ثبوتی،  شمال غربی شهر کنونی سلطانیه

آجر و بخشی را  الدین از سنگ وکه بخشی را تاج شهر دارای بیش از ده هزار دکان بود
طی  (.199:1731بودند )کاشانی، خواجه سعدالدین از گل، خشت، رخام و مهره ساخته

در یک همسان ی هایهبخشی از بازار در قالب حجر ،های انجام شده در این محوطهکاو 
 کهبازار دارای چندین راسته بوده کشف گردید. احتماالی ظم طولی با دیوارهای مشتر  ن

توان چنین می ،ت شهرسازی ایرانی. بنابر سنّاستهق داشتعلّتار هرکدام به صنفی از تجّ
ر نمود که بازار به صورت یک محور خطی در شهر ایجاد شده و محالت مسکونی در تصوّ

در پشت ضلع شرقی مشاهده واحدهای مسکونی  دلیل این ادعا اندشکل گرفتهاطراف آن 
 . (93ب:1733است )میرفتاح،  آن
بینی کتب شهرسازی سلطانیه به تبع جهانباید اذعان داشت که م ،شدبا توجه به آنچه گفته   

هر جزء در نوع خود کامل و مستقل و در عین حال  حاکم، وحدت در عین کثرت است.
طراحی آن نمود عینی  .آوردتباط و انسجام کل مجموعه را فراهم میار ۀیک حلق همانند

شهر دارای سازمان  است. یاجتماعی پیرامون–بافت بازار همراه با میادین و عناصر مههبی
 است.از خود پیش های ایلخانی شهرها و شهر  لگوی آناسالمی است که ا -شهر ایرانی

سازی ارغونیه، غازانیه و ربع رشیدی مجموعهوی و بنا به الگپشتوانه به در واقع سلطانیه 
ها، ، دسترسیمحالتبندی اموری مانند طراحی، آبرسانی، تقسیم. در سلطانیه شکل گرفت

دادن افراد مختلف و تأمین د و عادی، اسکانمصالح، گردآوری نیروی انسانی متخصّ ۀتهی
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هایی و چنین تجربه ه بودتوجّ موردمایحتاج، سازماندهی کلیه امور شهری در ابعاد گسترده 
در دوره خود مرکز  همین عوامل باعث شد تا این شهردر قالب یک شهر پدید آمد. 

 .یابدشهرت جهانی  باشد و  تجارت و بازرگانی داخل و خارج ایران 
 سلطان آباد چَمچَمال. 0-0-0
، شهر سلطان شدیکی از شهرهایی که به فرمان اولجایتو ساختهبراساس متون تاریخی،    

فاصل کوه بیستون و حدّ و در شر  کرمانشاه دشت آبرفتى . چمچمال نامبودآباد چَمچَمال 
های قداست کوه بیستون، رودخانهحاصلخیزی، ت ویژة جغرافیایی، . موقعیّاستشهر صحنه 
باعث  ،النهریندهندة ایران و بینپیوند ،داشتن بر سر شاهراه تاریخیپرآب و قرار

 استشده این دشتدر سنگی تاکنون ار تاریخی ارزشمندی از دورة پارینهگیری آثشکل
بودن ایلخانی این منطقه به لحا  داراة در دور .(733:1711مرادی و محمدی قصریان، )خان

ت ویژه داشته و از مراکز اصلی پرور  اسب برای سپاهیان اهمیّ ،پوشش گیاهی مناسب
چمچمال را از چیمچال مغولی به معنای بریده یا نام  .(17:1711)رشیدیاسمی،  استبوده
از ایلخانی  ةاز آنجایی که در متون پیش از دور .(711:1711)بویل،  انددانسته ،شدهقطع

ل نمود. شدن این نام از زبان مغولی تأمّمشتق ةبایستی دربار ،استنشدهیاد کلمه چمچمال 
 اند. حمداهللن ایلخان اشاره کردهحمداهلل مستوفی و کاشانی به ساخت این شهر به فرما

و آن را  دانستهگانه کردستان آباد چمچمال را یکی از والیات شانزدهسلطان مستوفی
در  یو (.103:1719)مستوفی، استتراز سلطانیه و نسخه فردوس اعلی خواندههم
وه ای است از اقلیم چهارم در پای کآباد چمچمال قصبهسلطان» نویسد:می القلوبۀنزه

ت. جایی خو  و هوایی به خان مغول ساخسلطان بن ارغون است. اولجایتوبیستون افتاده
 311ه اولجایتو به این منطقه چنان بود که در سال توجّ .(117:1771)مستوفی، « غایت خوب

حمداهلل  گیری کوه بیستون را صادر نمود وه.  و همزمان با احداث شهر، دستور اندازه
)همان،  مهندسان آن را چهار هزار و هفتصد گز خیاطی برآورد کردندخود با  ،مستوفی
خود به  ۀزیرا وی در نام  احتماالی خواجه رشیدالدین در آبادانی چمچمال دخیل بوده (113

ی از امال  خویش ئا  از چمچمال به عنوان جزنامهتوصیّدر موالنا صدرالدین محمد و 
ه.  از ساخت سلطان  311ذیل وقایع سال نیز شانی کا(. 910:1771)همدانی،  استنام برده

 استآباد چمچمال به دستور اولجایتو سخن گفته و از آن با عنوان بغداد کوچک یاد کرده
)خواندمیر،  و خواندمیر (117:1717)نطنزی،  الدین نطنزیمعین .(31:1731)کاشانی،
هدف از ایجاد آن را  ،آشتیانی اند. اقبالشهر سخن گفتهاین نیز از ساخت  (13:1739

)اقبال،  داندمرکز ایالت کردستان میعنوان  به و «بهار همدان»جایگزینی به جای 
آباد چمچمال سکوت شهری سلطان فانه منابع تاریخی درباره ساختار. متأسّ(31:1713
دلیل  ،شدهاند. اطال  لقب بغداد کوچک به این شهر که به فرمان ایلخان مغولی ساختهکرده
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 اندت این شهر است تا جایی که برخی آن را تختگاه دوم اولجایتو دانستهاطعی بر اهمیّق
 . (711:1711)بویل، 
 بار لوشای به بقایای بنای مغولیِنخستینآباد چمچمال کجاست؟ حال باید دید که سلطان 

متر  70متر عرض و  99این بنا گاماسیاب دست یافت.  ۀمانندی در کناره رودخانکوشک
و دارای یک تاالر، سه ایوان جانبی و سیزده اتا   (Luschey, 1990:291داشته )طول 

 ،کم سه ایوان لیه بنا با تاالر مرکزی احتماالی گنبددار با دستاست. طرح اوّپیرامونی بوده
 این بناهای ایلخانی سیراف، تخت سلیمان و کتابخانۀ رصدخانۀ مراغه است. قابل مقایسه با

با توجه به  که کالیس های زیبایی مزّین شده بودو کاشی ها، آجرکاریهابا گچبری بنا
از این بنا سه  (.910و 911:1717)کالیس،  داندرا کاخ شکار اولجایتو می آن فو ،تزئینات 
 در مجاورت .(737:1717)لوشای و لوشای،  استدست آمدههق به زمان اولجایتو به متعلّسکّ

با توجه به وجود بقایای دیوارهای قابل  کهایلخانی کشف شد  ةدوربنای دیگری از  این بنا،
که نسبتای  ،رسد که این بناها در یک محدوده مسکونیبه نظر میزمین تشخید در سطح 
با وجود آثار پراکنده  (.911:1717)کالیس،  قرار دارند است،متراکم ساخته شده

توان ساسانی کناره گاماسیاب، می شماری اعم از سفال و آجر در محدوده غربی دیواربی
در انتظار کشف آثار معماری بیشتری از دوره ایلخانی را داشت. الزم به یادآوری است که 

و  7تصویر( متری از این بنا کاروانسرای ایلخانی بیستون قرار دارد 1900فاصله تقریبی 
ی از ئجز ،شدهختهبر روی دیواری ساسانی سا که  . به اعتقاد کالیس بنای مغولی(1نقشه

 . .(917)همان، شهر سلطان آباد است
 7تپه گرگیوند در  ،شناسیهای باستانبررسینتایج فر با توجه به مترجم و محمدی   

هکتار  90این تپه با  .یکی دانستند سلطان آباد چمچمال با کیلومتری شمال شر  بیستون را
های حفا  شهر که ایایی از دیوارهگاماسیاب است. بق ۀصل به رودخانمتّ ،وسعت در شر 

. آنان بر اساس سفال سطحی تپه که برقرارندهنوز  ،انددار ساخته شدههای ترا با سنگ
آزمایشی در سطح تپه به این نتیجه  ۀو یک گمان استمربوط به دوران سلجوقی تا ایلخانی 
مترجم و ) استمسکونی بوده ،وند فقح در یک دورهیرسیده و معتقدند که تپه گرگ

مهکور دارای آثاری از  ۀا مطالعات بعدی نشان داد که تپامّ ( 109و101:1713فر، محمدی
بنابراین   (1713  سجادی، 1717پور، )عیسی عصر آهن، دوران تاریخی و اسالمی است

ایلخانی و  ةا  پیرامون تپه را به دورهای سطحی به طور قطع حفّتوان بر اساس دادهنمی
کیلومتر با کوه بیستون  7عالوه این محوطه ه آباد چمچمال نسبت داد. بسلطانویژه شهر هب

این شهر در پای کوه بیستون و بر سر راه خراسان  ،خانفاصله دارد و بر اساس اظهارات مورّ
 .کردجستجو باید به کوه بیستون  نسبت پس آن را در فاصله نزدیکتری  استبزرگ بنا شده
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آباد را با شهر سلطان در غرب دشت بیستون()هکتار وسعت  3با  برخی تپه هله بگ   
ت مکانی و جغرافیایی این موقعیّ اند. دالیل این افراد برای این ادعادانستهچمچمال یکی 

است  آن ای بودنتپه، نزدیکی آن به بنای مغولی و کاروانسرای ایلخانی بیستون و تک دوره
آباد چمچمال نتساب این تپه به شهر سلطانارسد به نظر می. (1711)چهری و گراوند،

های عصر آهن و مهکور سفال ۀاساس بررسی نگارنده بر سطح تپ زیرا بر  باشدنادرست 
. باشدنمیای بودن آن صحیح دورهتک ۀبنابراین نظری  سلجوقی نیز قابل مشاهده است ةدور

ی باشد که به دستور هکتار شهر 3رسد که این محوطه با وسعت عالوه بر آن به نظر نمی
دشت  ،مهم ایلخانی ۀدر پیرامون دو بنای مکشوف شاید. استایلخان مغول ایجاد شده

که در پای کوه بیستون یعنی بنای مغولی کناره گاماسیاب و کاروانسرای ایلخانی ) ،بیستون
ال به دنب باید ،است(دست آمدهههای اولجایتو بقرار دارند و دست بر قضا از یکی هم سکه

( در هنگام عملیات فیبر 1)نقشه بین این دو بنا ۀآباد چمچمال باشیم. در فاصلشهر سلطان
 ایلخانی مشاهده ةق به دورسفال متعلّ ۀهی آجر و قطعمقدار قابل توجّ 1711نوری در سال 

این در حالی وجود بناهای آجری دوره ایلخانی در این محل است. دهنده که نشان گردید
بر را محوطه مسکونی شامل بناهای خشتی یک نیز آثار قبل از انقالب  لوشای است که
 استگاماسیاب و بین دو بنای فو  گزار  کرده ۀدر عرض رودخان ،های سنگیروی پی

است. ساسانی ایجاد شده ةبنای مغولی بیستون بر روی شکارگاهی از دور .(1717لوشای، )
آباد توان یکی از دالیل ایجاد شهر سلطانمی خاصی داشتند و ۀمغوالن به مسئله شکار عالق

چمچمال را دارا بودن پتانسیل شکارگاهی در فصل بهار دانست. دسترسی به منابع آبی 
مراتع فراوان و آب و هوای  ،فراوان، قرار داشتن بر سر شاهراه خراسان بزرگ، حاصلخیزی

 است.  همان چمچمال در دشت بیستون یا ایجاد شهر سلطان آباد دالیل مطلوب از دیگر
 ةدربار ،که تا حدودی از سازمان فضایی آن آگاهی نسبی داریم، برخالف شهر سلطانیه   

بنای مغولی تا  ةاگر محدود .العاتی در دست نیستآباد چمچمال اطّشهر سلطان
آنگاه تنها فضاهای مکشوفه از  ،آباد بدانیمسلطان ةکاروانسرای ایلخانی بیستون را محدود

زیرا بدون   کوشک مغولی کناره گاماسیاب و کاروانسرای ایلخانی :ند ازاهر عبارتاین ش
آگاه شهر توان از کارکرد و پالن بناهای مدفون این یشناسی نمهای باستانانجام کاو 

 شد. 

 آباد اولجايتو()سلطان اولجايتوآباد. 0-0-3
ست که اولجایتو به ساخت آن اولجایتوآباد از دیگر شهرهایی ا ،اساس متون تاریخیبر    

بودن مراتع مناسب و آب و هوای دارا ۀمغان به واسط ۀفرمان داد. منطقمغان  ۀدر منطق
پور، )عوض کردندمطلوب مورد توجه مغوالن بود و ایلخانان مغول در آن قشال  می

را زی  اولجایتو نیز این منطقه همچنان در کانون توجه قرار گرفت . در روزگار(131:1731
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مستوفی  (.971:1731)کاشانی،  وی یک آبراهه انحرافی از رود ارس به دشت مغان کشید
 اندبه ساخت این شهر اشاره کرده و خواندمیر (103:1719) در تاریخ گزیده

. متأسفانه درباره این شهر که با دستور اولجایتو ساخته شده مطلب (13:1739)خواندمیر،
 ست.دیگری در متون تاریخی نیامده ا

 آق قلعم . 0-0-8
کیلومتری شمال غربی سبزوار قرار دارد. نام این محوطه در  10آ  قلعه در  ۀمحوط    
لباف خانیکی به  1713اما در سال   استکدام از منابع تاریخی دوره ایلخانی نیامدههیچ
 آ  قلعه برای ایجاد شده، مجموعهزنی در آن پرداخت. بر اساس مطالعات انجامگمانه

مسجد آ  قلعه، در  بر اساس کتیبهساخت آن شد و زنجان ساخته شهری به سبک سلطانیه
این .  و مقارن با حکومت اولجایتو به پایان رسید. در قسمت جنوبی و مرکزی ه 319سال 

گردید و شهر پس از مدت کوتاهی مترو   جمعیت محدودی ساکن شدندمحوطه، 
ند از: ربپ، خند ، اهود در سطح این محوطه عبارتبقایای مش. (7:1713)لباف خانیکی، 

برج و بارو، شارستان در ضلع شمالی و کهندژ در ضلع جنوبی. بناها از خشت و چینه بنا 
  شده و مسجد این شهر هنوز پای برجاست.

 نقش امرا و وزرا  اولجايتو در عمران و شهرساز  . 0-3
نه  ،و از جمله شخد اولجایتوایلخانی  ةرباید اعتراف نمود که شهرسازی و معماری دو    

دوست شکل حمایت وزرا و امرای ایرانی و عمران ۀکه در سای ،حمایت ایلخان ۀتنها در سای
امرا و وزرا و سالطین و ارباب اعمال و اصحاب »بنابر دستور اولجایتو . گرفت و اجرا شد

 ،(31:1731)کاشانی،  «بتطاقت و پایه منزلت و مرت ةشغال هریک به قدر مکنت و اندازاَ
ای است که برجسته هایتشخصیّ از جمله در سلطانیه بناهایی ساختند. خواجه رشیدالدین

پرداز وی نظریه .در کنار اولجایتو نقش مهمی در عمران و شهرسازی این دوره داشت
نقش مهم وی در بدون شک قی در شهرسازی داشت. اصالحات غازانی بود و تجارب موفّ

در احداث شهر سلطانیه هم از نظر تجارب  خواجهاست.  غیر قابل انکارنب غازان ساخت ش
های ساخت و ساز و احداث محله و بناهای هموفق پیشین و هم از نظر تخصید هزین

هزار خانه ساخت. وی در این  باای محلهدر آن شهر،  اوالمنفعه نقش شایانی داشت. عام
طرفین ایوان آن، مدرسه، بیمارستان و خانقاه ساخت و محله عمارتی عالی با دو مناره در 

ای پشم در نامه  .(11:1770)حافظ ابرو،  ای اختصاص دادیک موقوفات جداگانه هر ایبر
هزار گوسفند را برای بافت زیلو برای خانقاه همدان، مدرسه ارزنجان و مدرسه خانقاه  پنج

مدرسان،  ،ه، خانقاه و بیمارستان ویدر مدرس (.107:1771)همدانی،  سلطانیه تعیین نمود
 . (391:1739)خواندمیر،  بردندو از موقوفات بهره میبودند مشغول  اطالب و اطبّ
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ر در ساخت های مؤثّوزیر اولجایتو و رقیب رشیدالدین از دیگر چهره ،الدین علیشاهتاج    
بازار بزازان را که  ،ه سلطان و رقابت با رشیدالدینشهر سلطانیه بود. او برای جلب توجّ

این بازار  .(1770د )حافظ ابرو،بازاری نیکو بود ساخت که به مها  اولجایتو خو  آم
وی در پیشگاه دروازه عمارتی  بود.هخرج بود و از سنگ و آجر پخته ساخته شدبسیار کم

هزار دینار هزینه کرد و برای تزئین در و ده آنبرای ساخت  که به نام بهشت بنا نمود
وارهای آن از طال، مروارید و جواهرات و برای تزئین کف و دیوار از یاقوت، فیروزه و دی
. شایان ذکر است که در تاج (199:1731)کاشانی،  سبز و کهربا استفاده نمود دزمرّ
در کنار نام اولجایتو دیده  وینام  ،های مرحله دومهای سلطانیه و بر روی گچکاریایوان
بخشی از ده هزار  نیز. خواجه سعدالدین وزیر دیگر اولجایتو (17:1711)مخلصی،  شودمی

الدین به دلیل که البته بازار تاج تدکان بازار سلطانیه را از گل، خشت، رخام و مهره ساخ
گرفتن اولجایتو با مدد .(31:1731)کاشانی،  استوی برتری داشته بازار بر ،خرج بودنکم

جارب در ساخت فضاهای شهری از ثروت تری گرفتن از عالوه بر یا ،از وزرا و امرای خود
آن اشخاص نیز عالوه بر ثواب الهی  ،عوضدر  جستفراوان آنان نیز در این راه یاری می

به جایگاه خود نزد سلطان افزوده و در این خصوص کوشیدند از رقبای خویش پیشی 
 گیرند. ب
 
 نتیجم گیر . 3
قی در کشور حاکم بود و تجارب شهرسازی موفّدر زمان اولجایتو آرامشی نسبی بر    

 ۀبنابراین وی با توجه به خزان  بودخاصه ارغون و غازان کسب شده ،روزگار ایلخانان پیشین
به تکمیل و ساخت شهرهای  ،تجارب موجود برجای مانده از برادر و همچنین آکنده و

قلعه اقدام نمود. احداث آباد چمچمال، سلطانیه، اولجایتوآباد و آ جدید از جمله سلطان
های شاهی و چمنزارهای سرسبز از نکات مهم شهر در مناطق خو  آب و هوا، شکارگاه

است. دو شهر مهم این دوره سلطانیه و سلطان آباد چمچمال بوده شهرهااین گزینی در مکان
نار است. در کیاد شده بسیارخان عصر ایلخانی و تیموری از آنها مورّ آثاربوده که در 
توان های دیگری در ساخت شهرها و مرمت ابنیه مشارکت داشتند که میتاولجایتو شخصیّ

به  هرچند  دکرالدین علیشاه و خواجه سعدالدین اشاره به خواجه رشیدالدین فضل اهلل، تاج
العات کاملی در اطّ ،از سازمان فضایی شهرهای احداث شده در این دوره استثنای سلطانیه
و  های مورخانو همچنین گزار  اما با توجه به بقایای برجای مانده از آنها ،دست نداریم
شهرهای که توان احتمال دادمی ،غازان ةدور سازی ازشهر ۀآمده در زمیندستبه تجارب

اند. درون کهندژ نیز های کهندژ، ربپ و شارستان تشکیل شدهاولجایتو نیز از بخش
 ،آباد چمچمالشده که از سلطانساخته گوناگونیعه المنفد و بناهای عامعمارات متعدّ
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عالوه بقایای ه است. بماندهرجای مسجد جامع آن ب ،کاروانسرا و کوشک و از آ  قلعه
که احتماالی به بناهای است گزار  شده نامبردهبناهایی از خشت و آجر از شهرهای 

سایی فضاهای شهری دارد و ق دارند. در این بین سلطانیه شانس بیشتری در شنامسکونی تعلّ
 که مقرّ ،شناسی تدابیر الزم برای سکونت در آنع تاریخی و کشفیات باستانببه استناد منا

 ،شدهشهر با اندیشه و نقشه از پیش طراحی زیرا  بودهحکومتی ایلخان نیز بود، اندیشیده شد
درسه، بیمارستان، ه و بناهایی اعم از مسجد، منیازها توجّ ۀهای شهری به همدر کاربری

بینی در آن پیش ...القانون، دارالضیافه، بازار، دارالسیاده، کاروانسرا و خانقاه، کتابخانه، بیت
البر بارزترین عنصر و گنبد سلطانیه یا ابواب،و عناصر گوناگون است. با وجود اجزاشده
ل اجزا با یکدیگر تعام ،ع فضاها و عناصرتنوّ و با وجود رودمرکزی شهر به شمار می ۀهست

شهرهای پیش از خود  ۀیافتتکامل ۀبه عنوان یک کل منسجم مشهود است. این شهر نمون
زیرا شنب غازان و ربع رشیدی با وجود آنکه بسیاری از عناصر و فضاها در آنها  ،است

شهری اما سلطانیه   به صورت شهرکی در حاشیه شهر تبریز قرار داشتند ،بودلحا  شده
  بودپایتخت اولجایتو و مرکز سیاسی و اقتصادی ایران ت شهری جداگانه، هویّ دارای یک

بنابراین اولجایتو با ایجاد چهار شهر جایگاه برتر و درخور توجهی نسبت به همتایان خود در 
 ایلخانی دارد. ةدور

 

 يادداشت
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 (990:1717)مهریار و دیگران، سلطانیه طرح کرپورتر از برج و بارو. 1یر تصو
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 ه.  کشیده است 137-133های طرح نصوح مطراقچی از سلطانیه که در سال. 9تصویر 

  .(71:1711)بلر و بلوم، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Luschey, 1990:291) . موقعیت بناهای ایلخانی نسبت به کوه بیستون7تصویر 

 
 ه(چمچمال)نگارند محدوده پیشنهادی برای جانمایی شهر سلطان آباد .1نقشه
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