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 :چکيده
چمچمال در پای کوه بيستون ساخته  آباد سلطانبر طبق منابع تاريخی، در زمان پادشاهی اولجايتو شهری به نام       

 ناسیش باستانبا وجود مطالعات و تحقيقات . شده که در دوره ايلخانيان، مرکزيت سياسی منطقه را برعهده داشته است

يابی  از ابهام باقی مانده و هنوزبحث مکانای  که در منطقه انجام گرفته، تاکنون محل دقيق اين شهر مهم در پرده

در اين مقاله، نخست با . منطقه وجود دارد شناسی باستانچمچمال به عنوان يکی از مشکالت مطرح شده در  آباد سلطان

سپس ما با استفاده از . چمچمال مشخص شده است آباد سلطانانی از منابع مکتوب تاريخی، موقعيت مکگيری  بهره

و تحليل مجموع ( ها در رابطة با وجه تسميه محوطه)منطقه  شناسی زبانو اطالعات  شناسی باستانی دقيق ها بررسی

ل است چمچما آباد سلطانر پای کوه بيستون، در واقع همان ، دبگ هلهبه دست آمده، مشخص نموديم که تپه  های داده

 .که تاکنون از چشم ساير محققان دور مانده بود

  

  .، دشت چمچمال، دوره ايلخانیبگ هلهتپه  چمچمال،آباد  سطان: کليدی هایهواژ
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   مقدّمه

. متون تاريخی دوره مغول درمورد توجه سلسله ايلخانيان به عمران و آبادانی کشور اشارات فراوانی کرده است

اساس، يکی از مناطق مهم که در منابع تاريخی نيز نام آن ذکر شده دشت چمچمال و به خصوص  بر همين

 .منطقه بيستون است
حد فاصل کوه بيستون و شهر صحنه قرار دارد که در آن، دو رودخانه گاماسياب و دينورآب دشت چمچمال 

در طول دوران پيش از اسالم و اين دشت در محدوه شهرستانهای صحنه و هرسين واقع شده و . جريان دارد

جاده ابريشم يا همان جاده بزرگ خراسان در طول مسير . اسالمی همواره يکی از مناطق پرجمعيت بوده است

متوسط ارتفاع دشت چمچمال از سطح دريا . يابد می غربی دشت و به موازات رودخانه گاماسياب تداوم -شرقی

در سمت . مربع است کيلومتر 061ورودی دينور ی  آن تا دهانهو وسعت حوزه آبريز  متر 011 تا  011 بين 

وجود دارد که به صورت گذرگاهی باريک، دشت چمچمال را به آباد  نام تنگ حسينبهای  شمال بيستون، تنگه

، دشت ها به دليل وجود خاك حاصلخيز، وفور منابع آبی و جريان رودخانه. کند می دشت دينور متصل

 . باشد می ق مهم استان برای کشاورزی آبیچمچمال ازجمله مناط

اليه غربی دشت چمچمال قرار دارد که بنا به شرايط استراتژيکی خاص آن، همواره مورد بيستون در منتهی

مترجم و محمدی ) توجه بوده و از دوران باستان تاکنون، مرکزيت سياسی دشت چمچمال را برعهده داشته است

 . (76-79: 030 فر؛ 

تداوم سکونت از ی  دهد که آثار باستانی موجود در صخره بيستون نشاندهنده می نشان شناسی استانبمطالعات 

هم سنگ با  و به همين خاطر، کوه بيستون را از ديدگاه ارزش تمدنی، تا عصر حاضر است سنگی پارينهدوره 

خانان مغول به اين در قرن هشتم هجری ايل (. Huff, 1985: 16)اند  دانسته مرودشت و کوه رحمت فارس

. بنانهادند آباد سلطانمنطقه توجه خاصی داشتند و به دستور الجايتو در محدوده بيستون شهری به نام 

دوره ايلخانی را بايستی دوران مجدد اند  بنابراين بعد از عهد ساسانی که آثار زيادی از خود برجای گذاشته

نيز  شناختی باستان های ن در اين دوره براساس دادهبحث احياء مجدد بيستو. عظمت بيستون به حساب آورد

 -قسمتی از دشت چمچمال -در دشت بيستون  شناسی باستان های که طی بررسیقابل تأييد است به طوری

 (.033 چهری؛ .  03 مترجم و محمدی فر؛ )ايلخانی شناسايی شده است ی  محوطه 22

 

 ه و ضرورت انجام پژوهشبيان مسئل

چمچمال مهمترين محوطة استقراری دورة ايلخانيان در منطقه بيستون بوده که به دليل اهميت  آباد سلطان   

 شناسی باستانمطالعات . زياد آن در منابع و کتب مختلف تاريخی معاصر با ايلخانيان، نام آن ذکر شده است

ی مستدل مکان و هويت مختلفی که تاکنون در اين منطقه صورت گرفته، ضد و نقيض بوده و نتوانسته با داليل

برای مثال، هيأتی آلمانی به سرپرستی ولفرام کاليس با وجود . چمچمال را مشخص نمايدآباد  سلطانواقعی 

را تشخيص بدهند و تنها  آباد سلطانمکان دقيق اند  حفاری در کاروانسرا و بنای ايلخانی بيستون، نتوانسته

و تعيين محل يابی  الش محققان مختلف، هنوز مشکل مکاندر واقع، علی رغم ت. اند محدودة آنرا حدس زده

با توجه به . نمايد می چمچمال رفع نشده و به وضوح ضرورت انجام اين پژوهش را توجيه آباد سلطاندقيق 

؛ دهدمیچمچمال، شالودة اصلی اين پژوهش را تشکيل  آباد سلطاندقيق يابی  آنچه گفته شد، سعی در مکان
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حمداهلل مستوفی، : عی شد تا نخست با استفاده از منابع مکتوب تاريخی مورخانی چوندر اين مقاله سلذا 

 آباد سلطانخواندمير، اشپولر، حافظ ابرو، الکاشانی، اسکندربيگ ترکمان و اقبال آشتيانی؛ موقعيت مکانی 

رفت و صورت گ نگاری مکانبا شيوه بررسی  شناسی باستانسپس يک بررسی دقيق . چمچمال را مشخص کنيم

سفالی مورد بررسی و تحليل قرار  های استقراری دوره ايلخانی در منطقه به همراه يافته های تمامی محوطه

ميدانی است که ثبت  های روش در بررسی ترين به عنوان عمده نگاری مکانالزم به ذکر است، بررسی . گرفتند

اين روش نيازهای اطالعاتی را که برای . شود یم شان شاملهاي باستانی را از نظر موقعيت و دوره های همة مکان

 شناسی زبانهمچنين به اطالعات  (.70 : 031 عليزاده؛ )کند  می ها الزم است برآوردهتفسير تاريخی زيستگاه

 . دقت زيادی شد ها مردم منطقه در رابطة با وجه تسميه محوطه

 

 شناسي باستانپيشينه مطالعات 

ظر تقسيمات سياسی بين دو شهرستان هرسين و صحنه از توابع استان دشت چمچمال هم اکنون از ن    

 کرمانشاه تقسيم شده که قسمت غربی آن در محدوده شهرستان هرسين، با عنوان دشت بيستون معرفی

است که از لحاظ جغرافيايی تمامی محدوده دشت  یکل یچمچمال در بين ساکنان محلی عنوان. شود می

 .  بر داردا نزديکی شهر صحنه و دينور را درپل چهر تچمچمال و دشت بيستون از 

اسالمی آن، ابتدا توسط  -دشت بيستون به خصوص در کنار مجموعه آثار تاريخی  شناسی باستانفعاليتهای 

م انجام گرفت که .769 -760  های سالهيأتی آلمانی به سرپرستی ولفرام کاليس و هاينتس لوشای طی 

لوشای بقايای . کاروانسرای ايلخانی بيستون و بنای ايلخانی کنار رودخانه بود های نتيجه آن حفاری در محوطه

 چمچمال را در جايی نزديک بنای مغولی کنار رودخانه و کاروانسرای ايلخانی در کنار کوه بيستون آباد سلطان

بنا بر (. 073 :031 لوشای؛ )ميالدی ساخته شده است  6 0 تا  011  های سالداند که در فاصله زمانی  می

چمچمال را بنا آباد  سلطاندر پای کوه بيستون به خاطر سلطانيه، محوطه مسکونی  ها کاليس، مغولی  عقيده

: 031 کاليس؛ )شد  می نهادند که بنای مغولی کنار رودخانه و کاروانسرای ايلخانی نيز جزيی از آن محسوب

چمچمال اطالعی  آباد سلطان، از محل دقيق شناسی باستانکامل  های اين محققان به دليل عدم بررسی (.231

 .اند نداشته و تنها محدوده آن را حدس زده

شد که طی آن  شناسی باستانفر بررسی توسط مترجم و محمدی  03 در سال  بعد از آن، دشت بيستون 

محل ای  ی مقالهآنها ط(.  03 مترجم، محمدی فر؛ )دوره ايلخانی شناسايی و ثبت شدند  های تعدادی از محوطه

در حالی که تپه گرگوند در . (10 -71: 030 و محمدی فر؛ م مترج)اند  چمچمال را تپه گرگوند دانسته آباد سلطان

 آباد سلطانکيلومتری غرب بيستون و در مرکز دشت چمچمال قرار دارد اما بر طبق منابع تاريخی  1 حدود 

 . حدوده غربی دشت چمچمال ساخته شده استچمچمال يا بغداد کوچک در پای کوه بيستون و در م

را  شناسی باستانيک بررسی  039 باستانی شهرستان هرسين، در سال  های نگارنده با هدف بازنگری محوطه

محوطه جديد از دوره ايلخانی شناسايی و مستندنگاری شد  0 در سطح منطقه انجام داد که طی آن، تعداد 

. سفالی و حتی معماری بودند های يلخانی نسبتاً بزرگ و مملو از دادها های محوطهی  عمده (.033 چهری؛ )

با يک موقعيت طبيعی و استراتژيکی مهم است که با وجود مساحت و  بگ هله، تپه ها ين اين محوطهتر شاخص

 . سفالی، تا به حال از چشم محققان دور مانده بود های ابعاد قابل توجه و غنای داده
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 بررسي منابع تاريخي

 که يونانيان آن را بگيستانون اروساران باستان مسکونی بوده به طوریکوهستان و دشت بيستون از روزگ

بغستان، بهيستون و بهستان دگرگون شد و امروزه به  های نام اين ناحيه در گذر زمان به صورت. ناميدند می

 (. 11: 039 منصوری و آجورلو؛ )ت بيستون نامبردار اس

: گويد می بوده، کتزياس م. ق 0 0ين اشاره، مربوط به کتزياس پزشک يونانی درسال تر یدراين زمينه قديم

سه )د سختی مشهود است و هفده استا ی طرف باغ آن، صخره کوه بغستان مکان مقدس زئوس است که از

در زمان بررسی اسناد تاريخی نشان داده که ناحيه بيستون . (21-20: 031 دياکونوف؛)د رتفاع دارا( رهزارمت

و به دليل داشتن زياد مورد توجه قرار گرفته ساسانيان، ی  سالطين هخامنشی، سلوکی، پارتی و به ويژه دوره

    (.10: 039 و آجورلو؛  یمنصور)اند  تأسيساتی را در آن احداث نموده ،ييالقی مساعد به عنوان يک تفرجگاهاقليم 

اصلی سياحان و ی  اش، همواره محرك کنجکاوی و انگيزهی آثار باستانبا  اين عظمت وجذابيت ناحيه بيستون

در اين مقاله صرفاً آن دسته از اسناد . اند مورخانی بوده است که در گذر تاريخ به ديدار و توصيف آن پرداخته

 .اند دهيم که درباره دوره ايلخانی در منطقه بيستون سخن گفته می تاريخی را مورد توجه قرار

در اين دوره . استقراری منطقه دانستی  توان عصر ايلخانی را مهمترين دوره می ساسانی، پس از انقراض دولت

 . گيرد می و به ويژه از زمان پادشاهی اولجايتو به بعد منطقه بيستون مورد توجه قرار

خانان بر روی هم يکی از ايل( م.6 0  -010 )اولجايتو »: گويد می عباس اقبال آشتيانی در مورد اولجايتو چنين

و کمتر به دست او ظلم و سرکشی جاری شده مذهب اند  خوب ايران است و در عهد او مردم در رفاه بوده

شخصاً پادشاهی آباد کننده بود و عالوه بر اتمام بنای . شيعه در عصر او قوام گرفته و علم ادب رونق يافته است

چمچمال يا بغداد کوچک و در حد موقان  ادآب سلطانسلطانيه و گنبد آن در پای کوه بيستون شهری به نام 

 (.  001: 039 اقبال آشتيانی؛ ) «اولجايتو ساخت آباد سلطانکنار رود ارس شهر ديگری به نام 

متون تاريخی نشان داده که حداقل از دوره سلجوقيان به بعد کلمه کردستان را برای اين منطقه به ی  مطالعه

 آباد سلطانواليت آن نام برده و  6 ن هشتم هجری قمری از کردستان و حمداهلل مستوفی در قر. اند کار برده

 آباد سلطان»درنزهت القلوب حمداهلل مستوفی چنين آمده . داند می چمچمال را نيز يکی از واليات آن

الجايتو سلطان بن ارغون خان مغول . چمچمال قصبه ايست از اقليم چهارم درپای کوه بيستون افتاده است

 (. 60 :  03 حمداهلل مستوفی؛ ) «حاصلش غله بيشتر باشد. يی خوش و هوايی به غايت خوبجا. ساخت

 آباد سلطانالجايتو و  آباد سلطان یهاخواندمير در روضه الصفا اشاره به احداث دو شهر در اين دوره به نام

مورخ معاصر نيز در اشپولر . چمچمال يا بغداد کوچک به فرمان الجايتو در دشت مغان و دشت چمچمال دارد

در کنار کوه بيستون  آباد سلطان شهرکند که الجايتو دستور به ساخت  می کتاب تاريخ مغول در ايران اظهار

بهار مرکز استان کردستان کنند و اين مورد در تاريخ  یخواستند اين شهر را به جا می یايلخان یامرا. داد

اين ناحيه  یچمچمال پس از دينور مرکز مهم و اصل آباد طانسل. آمده است ق. ه   9اولجايتو ذيل وقايع سال 

:  030 مترجم و محمدی فر؛)د بيستون بنا گردي یاولجايتو در نزديک یپادشاه انچمچمال در دور آباد سلطان. شد

79.)   
از کتاب زبدة التواريخ محل درگذشت يکی از فرزندان اولجايتو را در چمچمال ذکر  91 هحافظ ابرو در صفح

بسيار کرد و باز  یبعد از سه روز از وفات اولجايتو سلطان امير چوپان برسيد نوحه و زار»: نويسد می کرده و
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کشيدند و سلطان  می ميگفت و انتظار قدوم او وسعيدروزه چوپان سخن شهزاده اباز سر گرفتند و همه یتعزيت

م دوازده سال بود که در موضع چمچمال بسطا. بسطام، بايزيد، ابوسعيد، طيفور: اولجايتو چهار پسر داشت

 . «ر راه بغداد درگذشتد( ننزديک بيستو)

           :اند چمچمال چنين گفته آباد سلطانی  مورخان ديگری چون الکاشانی و اسکندر بيگ ترکمان درباره

 «ک بنانهادچمچمال يا بغداد کوچ آباد سلطانادشاه به حدود چمچمال و کوه باشکوه بيستون شهری به نام پ»

 . (03: 003 الکاشانی؛ )

نو چمچمال پای کوه بيستون رباطی جهت نزول زوار عتبات عاليات ترتيب يافته اميد  رحدود همدان شهرد»

اسکندربيگ ترکمان؛ ) «که هريک از بناهای خير سبب فتح و فيروزی گشته آثار آن برصفحات روزگار يادگار باشد

 011 :     .) 

غفاری در تاريخ  که قاضی احمدچمچمال دارای اعتبار بوده است چنان آباد سلطانم درحکومت صفويان ه

به حوالی بيستون و چمچمال جهت شکار  یهجر 720شاه اسماعيل صفوی دربهار »: نويسد می جهان آرا

 (.  73:  030 مترجم و محمدی فر؛)« دمدتی گذرانده و سپس از آنجا به قشالق قم رفته بو

 :گيريم که می تاريخی نتيجه بر اساس متون 

چمچمال يا بغداد کوچک در پای کوه بيستون و در محدوده غربی دشت چمچمال ساخته  آباد سلطان -  

 . شده است

و نزديکی رودخانه ( بغداد -شاهراه خراسان)اصلی بغداد ی  چمچمال در کنار جاده آباد سلطاناحداث  -2

 . فرهنگی بيستون بوده است -ريخیتای  گاماسياب در همان حول و حوش محدوده

 . را يک قصبه معرفی کرده بنابراين تأکيدی بر ابعاد بزرگ آن نداشته است آباد سلطانحمداهلل مستوفی  -0

تا  011  های سالزمانی ی  احداث آن بايستی در دوره پادشاهی اولجايتو و پس از شهر سلطانيه در فاصله -0

 . ميالدی باشد 6 0 

چمچمال ببرد، محل درگذشت يکی آباد سلطانمورخ معاصر دوره ايلخانی بدون اينکه اسمی از  حافظ ابرو -1

اين امر داللت بر تفکيک محل . داند می همدان -از فرزندان اولجايتو را منطقه چمچمال بر سر راه بغداد

 . استقراری آن در دوره ايلخانی دارد های چمچمال با دشت چمچمال و ديگر محوطه آباد سلطان

 بگ هلهتپه 

متوری رودخانوه    111دامنوه کووه بيسوتون و     یکيلوومتر جنوبغربی دشت چمچمال به فاصله يک  در محدوده

 :باستانی از دوره ايلخانيان با مختصات جغرافيايیای  گاماسياب تپه

 E:47˚25 ’29.5” N:34 ˚22 ’16.3”  ريا قرار داردمتری از سطح د 012 ارتفاع و . 

کرمانشاه، بين  -متری جاده آسفالته بيستون 011معروف شده در  بگ هلهاين تپه که در بين اهالی به تپه 

 . (  يرتصو)ت های بيستون و بلوردی واقع شده اسروستاه

 



   (6شماره پياپي )، 1931و زمستان  پاييز ،4ورة ، د2شمارة  ،شناسيمطالعات باستان/ 16

  

 

 
 

 بگ هلهموقعيت جغرافيايی تپه .   شمارة يرتصو

 

 ،شناسی زبانبر اساس اطالعات . مخفف اسم هالگو بيگ است بگ هلهدر زبان کردی متعلق به ساکنان منطقه، 

 یکه برا یکنند به طور می اينست که نام اشخاص را کوتاه و مختصر یزبان کردی  هاز مشخصات عمد یيک

بنابراين احتماالً نام تپه را بايستی از اسم هالگو . خوانند می مثال بيگ را بگ، احمد را امه و هالگو را هله

 . ايلخانيان گرفته باشند مؤسس سلسله

 -متر در جهت شرقی 11 عرض جنوبی و  -متر در جهت شمالی 211طول هکتار به  0محوطه با مساحت 

متأسفانه به دليل ساخت و سازهای . باشد که به طور قطع مساحت واقعی آن بسيار بيشتر بوده است می غربی

از محوطه از بين رفته و يا در زير ای  مالحظهاطراف تپه و توسعه و تسطيح اراضی کشاورزی مساحت قابل 

از نظر شکل ظاهری تپه با سطح قائده ای بيضوی شکلی دارای شيب . اطراف مدفون شده است های ساختمان

محوطه نسبت به ی  درجه بوده و ارتفاع بلندترين نقطه 1  تا 1 رب و شرق بين ، غماليم از سه طرف جنوب

تپه با سطحی تقريباً مسطح دارای بافتی کامالً مصنوعی از . (2.تصوير)ت متر اس 1زمينهای مجاور حداقل 

بنابراين . توان آن را به عنوان يک محوطه استقراری دوره ايلخانی محسوب نمود می ی فرهنگی است کهها اليه

يم تنها محوطه استقراری شکل گرفته در پای کوه بيستون، کنار رودخانه گاماسياب و جاده قد بگ هلهتپه 

کاروان رويی است که ازهمدان و بيستون تا بغداد ادامه يافته و از لحاظ مکانی قابليت تطبيق با محوطه 

 .  چمچمال را دارا است آباد سلطان
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 بگ هلهنقشه توپوگرافی تپه . 2 شمارة تصوير

 

 سفالي های يافته

ارگاههای مختلف به شيوه يکرنگ، زرين فام، مينايی، نقش کنده و تک سفالهای دوره ايلخانی در شهرها و ک

ظروف شامل انواع کاسه، بشقاب، کوزه آبخوری، پياله، اين . (03: 097 کيانی؛ )رنگ الجوردی ساخته شده است 

ی با تکنيک ها باشد که حجم زيادی از توليدات آن را سفالينه می ساغر، جام، خمره، تنگ، گلدان، و غيره

  (.  62 - 60: 037 سازيان و سعادت ميرقديم؛ چيت)اند  داده می قاشی زير لعاب تشکيلن

توان سفالهای جمع آوری شده از سطح محوطه را به دو دسته سفالهای لعابدار و  می در يک تقسيم بندی کلی

  .(0.تصوير)د سفالهای بدون لعاب تقسيم بندی نمو

 مختلف دارای بيشترين ميزان پراکندگی در سطح محوطه های بدون لعاب اين محوطه با فرم های سفال

شده و ظروف با تزيينات قالبی  کاریظروف کنده ،وزمره و آشپزخانه ایباشند، که به صورت ظروف ساده ر می

های ف متنوعی از رنگچرخ ساز با شاموت کانی و پخت کافی هستند که در طي ها تمامی اين سفال. باشندمی

های ها تقريباً درتمامی محوطهای، قرمز، سياه دود زده و سبز کم رنگ قرار دارند و مشابه آننخودی، قهوه

 نيز به چشمدار  لعاب های های خميره سبز که در بين نمونهسفال. انی منطقه به دست آمده استايلخ

قطعات سفالی . اند به دليل حرارت زياد کوره بدين رنگ درآمدهن خورد، با توجه به پخت کافی و مناسب آ می

 .خورد می بزرگ تا متوسط مقياس به چشمای  سياه دود زده نيز در برخی ظروف آشپزخانه

ه های سطحی برخوردارند، در حالی کدی از بيشترين ميزان پراکنش دادههای با خميره نخودر اين ميان سفال

ماده چسبانندة . ش بسيار محدودتری دارندای، قرمز، سياه دود زده و سبز پراکنهای با خميره قهوهمابقی نمونه

در مجموع قطعات سفالی . باشد می بررسی شده، عمدتاً شامل ماسه بادی، ماسه و خرده آجر ريز های نمونه

اند، اما قطعات منقوش فراوانی نيز در بين آنها وجود دارند که ين محوطه، ساده و بدون نقشبدون لعاب در ا

نقوش به کار رفته روی  ترين تزئين کنده از فراوان. باشندفش کنده و قالبی میبا ن های سفالعمدتاً شامل 

های بدون لعاب اين محوطه است که معموالً به صورت تزئينات خطی هندسی و نوارهای کندة موجی سفال

ا ها يبه شکل موج ایشانه یهادندانهتوسط  ی راکارتزيينات کندهدر سطح برخی ظروف سفالی، . شکل است
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ته و درباالی شکم ظرف اين تزئينات معموالً روی ظروف دهان بس. اندهايی تزيينی موازی هم ايجاد کردهشيار

 . اندمشاهده شده

های ايلخانی دشت های مشابه با آن از محوطهلعاب با نقش قالبی است که نمونه های بدوندسته ديگر سفال

 اين تزئينات (.067: 031 لوشای؛ )ميالدی هستند  0 و  0 های نيز به دست آمده و مربوط به سده بيستون

با خميرة نخودی تا  بگ هلههای دهان بسته تپه ی هندسی و گياهی در برخی سفالينههابا نقش مايه یقالب

يی است که ها گل در سطح برخی ظروف اين تزئينات قالبی به صورت. سبز کم رنگ مشاهده شده است

. اندنقش شده ی مرکزی از سنگ فيروزهکوچک و برجسته در اطراف يک نقطه ايرهد 3يا  9های آن با گلبرگ

 . خورد می کنده به چشم های موازی از نقطه چين های نسبتاً مدور، رديف های در اطراف اين گل

شاخص دوره ايلخانی هستند که بيشترين درصد خميرة آنها در  های از نمونه بگ هلهتپه دار  ی لعابها سفال

ساده دار  ی لعابها به سفالدار  ی لعابها سفال. و سبز کم رنگ قرار دارندای  نخودی، قهوه های ی از رنگطيف

گروه اول شامل ظروف دهان  های سفال. منقوش و چند رنگ قابل تقسيم استدار  لعاب های تک رنگ و سفال

 .و الجوردی استای  باز با لعابی سادة فيروزه

و سفال با تکنيک ( شاملووه -اسگرافيتو)گ نيز شامل سفال با نقش کنده زير لعاب چند رن دار لعاب های سفال

با ای شکل گروه، شامل ظروف دهانه باز کاسه های بررسی شدة اينفرم تمامی نمونه. نقاشی زير لعاب است

 .  ای و شاموت ماسه بادی استای نخودی و قهوهخميره

گ ی تانآميزی از سفال دورهسفال دوره ايلخانی است که در رنگهای های اسگرافيتو از جمله شاخصهسفال

طه جزو های گونه اسگرافيتوی محوالبته برخی از سفال. در چين الهام گرفته شده است (ميالدی 3 6 -719)

کاری شده در زير لعاب ن معنا که به جای خطوط ظريف کندهشوند، بديتوليدات شاملووه محسوب می

ظروف شاملووه . نداآورده تری را با يک چاقو يا قلم در زير لعاب به وجودو تيره تر ط پهنخطو ،(اسگرافيتو)

-طرح نقوش کنده در سفال. (003: 031 لوشای؛ ) گيردسه و بشقاب مورد استفاده قرار میبيشتر به شکل کا

ا هم و خطوط ازی بای در زمينه به رنگ سبز روشن، نقوش خطی موهای شبکههای اسگرافيتو شامل طرح

نه ظروف معموالً با لعابی به اين گو. اندنقش کرده ای شکلی است که با الهام از گل و گياهمنحنی يا دايره

در  بگ هلهبه با تپه های اسگرافيتو مشاسفال. اندای پوشانده شدهی سبز، کرم، آبی کبالتی و فيروزههارنگ

 .و بنای ايلخانی بيستون به دست آمده استهای ايلخانی منطقه مثل کاروانسرا تمامی محوطه

ها، اين گونه سفال. های هندسی و گياهی نشان داده شده استر لعاب با نقشهای با تکنيک نقاشی زيسفال

ميالدی  0 تا اوايل  0 های کاروانسرا و بنای ايلخانی بيستون، مربوط به قرون براساس حفاری محوطه

ها نقشی کليدی در شناخت هرچه بهتر محوطه و تاريخ ناسی اين سفالشتحليل و گونهبنابراين . هستند

کامالً مشابه با محوطه حفاری شده کارونسرا و بنای ايلخانی  بگ هلههای تپه سفال استقرار در آن داشته، زيرا

 . بيستون است
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 بگ هلهاز طرح سفالهای ايلخانی تپه ای  نمونه. 0 شمارة تصوير
 

 نتيجه

لخانی به خصوص از زمان سلطان اولجايتو به بعد، به داليل زير منطقه چمچمال و بيستون مورد در دوره اي

 -الف اين منطقه به عنوان پلی حايل بين مرکز ايران با بغداد بوده زيرا جاده قديم خراسان: گيرد یمتوجه قرار 

و هوايی منطقه باعث شده تا ب وضعيت خوب آب . است گذشته یمبغداد از اين منطقه و از پای کوه بيستون 

 . شاهانه مورد استفاده قرار گيرد یها شکارگاههمواره به عنوان مکانی برای تفرجگاه و 

دقيق متون تاريخی نيز تأکيد شد، زيرا در  ی مطالعهبر  شناسی باستان های يافتهدر اين مقاله عالوه بر توجه به 

با مطالعه دقيق منابع تاريخی و ؛ لذا خورد یمبه چشم ای در تاريخ نويسی العاده فوقاين دوره پيشرفت 

.  : کاملی که در دشت چمچمال صورت گرفت، نتايج زير به دست آمد شناختی باستان های یبررس

ای  دوره ايلخانی در دشت چمچمال به نسبت دوران قبل و بعد از خود، افزايش قابل مالحظه های محوطه

های سفالی فراوان و در برخی موارد آثار معماری شاخص و دارای يافتهمعموالً  ها هاين محوط. داشته است

 . هستند

چمچمال را دارد،  آباد سلطانتنها محوطه استقراری است که کامالً قابليت تطبيق با محوطه  بگ هلهتپه . 2

ر شده، ذک آباد سلطانزيرا موقعيت مکانی و جغرافيايی آن، با وضعيتی که در منابع تاريخی برای محوطه 

 .يکسان است

کاخ )تنها محوطه دوره ايلخانی است که در نزديکی کاروانسرای ايلخانی و بنای مغولی اولجايتو  بگ هلهتپه . 0

 . در محدوده تاريخی بيستون ساخته شده است( شکار
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ای از لحاظ موقعيت مکانی در بهترين نقطه دشت در پای کوه بيستون ساخته شده زيرا دار بگ هلهتپه . 0 

 . متر فاصله از رودخانه گاماسياب است 111بغداد و  -متر فاصله از جاده قديم خراسان 011

که  باشد یم( هسلسل مؤسس)مخفف نام هالگو بيگ  بگ هلهدر منطقه، تپه  شناسی زبان تمطالعا بر اساس. 1

 . ددليلی احتمالی بر ساخت اين محوطه در زمان ايلخانيان باش تواند یموجه تسميه آن، 

 بگ هلهفرهنگی تپه  های سفالی، تمامی اليه های يافتهو با توجه به  شناختی باستانبر اساس مطالعات . 6

در سفالی  های مورد بررسی در تپه نيز کامالً مشابه با نمونه یها سفالتمامی . مربوط به دوره ايلخانيان است

گفت که تپه  توان یمو با استناد به موارد باال  بنابراين. حفاری شده کاروانسرای ايلخانی بيستون است محوطه

چمچمال است که اولجايتو در زمان حيات خود آن را درپای کوه بيستون  آباد سلطانهمان محوطه  بگ هله

 .  ساخته است
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 61/... تاريخي منابع در مقايسه :چمچمال آباد سلطان در جستجوی

 :منابع
  .ناريخ مغول، مؤسسه انتشارات نگاه، تهرات( 039 )س با، عاقبال آشتيانی

 .  اريخ الجايتو، به اهتمام مهين همبلی، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهرانت( 003 )د ابوالقاسم عبداهلل بن محم: نیالکاشا

 . ، چاپ اول، چاپ گلشن، تهران2جلد تاريخ عالم آرای عباسی،  (011 )گ ترکمان، اسکندربي

ستانی شهرستان هرسين، آرشيو سازمان ميراث بازنگری بررسی، شناسايی و مستند سازی آثار با (033 )ل محمد اقبا: چهری

 .(منتشرنشده) رمانشاه، کفرهنگی کرمانشاه

، «کاشان دورة ايلخانی بر اساس آرای آن شبرد های بررسی زيبايی شناسی سفالينه»چيت سازيان، اميرحسين و سعادت ميرقديم،  

 .   6-66صفحات ، 037 جم، تهران، پژوهشی هنرهای تجسمی نقش مايه، سال سوم، شماره پن -دو فصلنامة علمی

  .ذيل جامع التواريخ رشيدی، به اهتمام خانبابا بيانی، چاپخانه تضامنی علمی، تهران( 9 0 ) حافظ ابرو، شهاب الدين عبداهلل 

 .نزهت القلوب، به کوشش محمد دبير سياقی، چاپ اول، انتشارات حديث امروز، قزوين(  03 ) یحمداهلل، مستوفی قزوين

 .  تهران، تاريخ ماد، ترجمه کريم کشاورز، چاپ ششم، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی (097 )م . ا: اکونفدي

، سازمان ميراث (شناسی تحولی و معرفت شناسی در زيست يیها فصلبا ) شناسی باستانتئوری و عمل در  (031 )س عليزاده، عبا

  .، تهران(پژوهشگاه)فرهنگی 

ميالدی، ترجمه  769  -760 و تحقيقات سالهای  ها کاوش: بيستون (031 )ر لوشای و پتر کالمايولفرام، هاينتس : کاليس

 .فرامرز نجد سميعی، سازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری، تهران

 های سال و تحقيقات ها کاوشبيستون؛ : در کتاب« بنای مغولی در روی ديوار ساسانی کنار رودخانه»کاليس، ولفرام، معماری  

، صفحات 031 ، ميالدی، ترجمه فرامرز نجد سميعی، سازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری، تهران 769  -760 

002- 231 . 

   .پيشينه سفال و سفالگری در ايران، انتشارات نسيم دانش، تهران (097 )ف محمد يوس: کيانی

 769  -760  های سالو تحقيقات  ها کاوشبيستون؛ : در کتاب« غولیبه دست آمده از بنای م یها سفال»لوشای، هاينتس، 

 .  000-090، صفحات 031 ، ميالدی، ترجمه فرامرز نجد سميعی، سازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری، تهران

ميالدی،  769  -760  های سالو تحقيقات  ها کاوشبيستون؛ : در کتاب« دهکده بيستون قبل از تخريب»، هاينتس: لوشای 

 .  079-012، صفحات 031 ترجمه فرامرز نجد سميعی، سازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری، تهران، 

بررسی، شناسايی و مستند سازی آثار باستانی شهرستان هرسين، آرشيو سازمان ميراث  ( 03 )ر عباس و يعقوب محمدی ف 

 (.همنتشرنشد) ،رمانشاه، کفرهنگی کرمانشاه

مجله پيام باستان « در بيستون کرمانشاه( بغداد کوچک) آباد چمچمالتپه گرگوند يا سلطان»مترجم، عباس و يعقوب محمدی فر، 

 .  71-10 ، صفحات 030 شناس، سال دوم، شماره سوم، ابهر، 

مجله « اسانی از معماری منظرسای  نمونه: بررسی و بازشناسی صفة فرهاد تراش در بيستون»منصوری، سيد امير و بهرام آجورلو،  

 . 07-63صفحات . 039 ، پژوهشی باغ نظر، سال پنجم، شماره دهم، تهران -علمی

 
Huff, D. 1985. “Harsin”. Archaeologische Mitteilungen aus Iran, Band 18, Berlin, pp: 15- 

45. 

 

 

 

 


