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چکیده
در دورة ایلخانی با آنکه شهرسازی و عمران در زمان هالکو آغاز گردید ،اما در دورة اولجایتو
به بالندگی رسید بهگونهای که وی چهار شهر به نامهای سلطانیه ،سلطانآباد چَمچَمال،
اولجایتوآباد و آ قلعه را ساخت .آگاهی از ضروریات و نیازهای یک شهر سلطنتی یا پایتخت،
استفاده از تجارب موفق شهرسازی غازان ،به ارث بردن خزانهای غنی ،وجود نیروی متخصّد و
کارگزارانی مایل به عمران ،سبب ترغیب شهریار ایلخانی به شهرسازی گردید .برخالف عصر
غازانی که شهر جدید در کنار شهرهای قدیم شکل میگرفت ،در این دوره شهر جدید ،هویّت
کامالی مستقلی داشت .با این وجود در اصول شهرسازی کامالی پیرو سنن شهرسازی ایرانی -اسالمی
بود و در ایجاد فضاهای شهری به تمام نیازهای شهرنشینان توجه میشد که در این بین سلطانیه
نمونۀ کامل و سرآمد شهرهای نوبنیاد به شمار میرود .صدور فرمان ساخت شهر توسح ایلخان و
طرح از پیش تعیین شده شهر یکی از نکات درخور توجه در شهرسازی عصر اولجایتو است.
پژوهش پیش رو در پی آن است تا با استفاده از متون تاریخی برجای مانده و دادههای
باستان شناختی موجود ،تصویری کلی از شهرسازی در روزگار اولجایتو و عوامل موثر بر
شکلگیری شهرها ارائه کند.

واژهههها کلیههد  :ایلخررانی ،اولجررایتو ،شهرسررازی ،سررلطانیه ،سررلطانآبرراد چَمچَمررال،
ابواب البر.
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 .9مقدّمم
به استناد منابع تاریخی و باستانشناختی روند تحوّالت عمران و شهرسازی در دورة
ایلخانی را میتوان به چهار دوره تقسیم کرد :دورة اول که از حمله چنگیز تا آغاز حکومت
هالکو به طول میانجامد ،با تخریب شهرها و افول شهرسازی همراه است .ظاهرای فقح
اوکتای ،جانشین چنگیز ،به آبادانی عالقه داشت و به دستور وی شهرهای بخارا ،ترمه،
نیشابور و هرات ،آباد شدند (اشپولر .)331:1717 ،دورة دوم از زمان هالکو تا ارغون ادامه
دارد و مهمترین اقدامات این دوره عبارتند از :مرمت خبوشان و ساخت رصدخانه مراغه در
دورة هالکو ،ساخت عماراتی در تخت سلیمان و بازسازی اصفهان در دورة آباقا (اللهیاری،
 .)71:1717در دورههای پیش رو عوامل مختلفی سبب رکورد شهرسازی گردید .برخی از
آنها عبارتند از :عدم آشنایی مغوالن با اصول شهرسازی و شهرنشینی ،تحمیل مالیات
سنگین بر کسبه و پیلهوران شهری ،بیگاری کشیدن از مردم (مشهدیزاده،)101:1731 ،
مهاجرت هنرمندان ،صنعتگران و مردم به مناطق امن ،ناامنی در مناطق مختلف و سرکوب
گاه و بیگاه اعتراضات مردمی .دورة سوم ،از حکومت ارغون تا بر تخت نشستن غازان را
در بر می گیرد .دستور ساخت شهر سلطانیه توسح ارغون ،بازسازی محالت تبریز توسح
وی و ساخت شهر فتلغ بالیغ توسح گیخاتو (همدانی )1111:1771 ،9 /از اقدامات مهم این
دوره است .دوره چهارم که از دوره غازان آغاز می شود و تا پایان حکومت ایلخانی
ادامه دارد نقطه اوج نهضت شهرسازی این روزگار است .در این دوره شهر ها و
شهرهایی موسوم به ابواب البر عمومای بر گرد مقبره بانی آن شکل گرفت .این تحوّل با
ساخت شنب غازانی در تبریز آغاز گردید .خواجه رشیدالدین نیز ربع رشیدی را به همین
شیوه ساخت .ربع رشیدی از مقبرة بانی ،روضه ،خانقاه ،بیمارستان ،دارالضیافه ،مصلّی،
مدارس ،دارالحجّاج ،دارالحفا  ،حمام ،مساجد ،کتابخانه ،دارالضرب ،کارخانه پارچهبافی،
باغ ،کاروانسرا و غیره تشکیل شده بود .در ساخت این دو مجموعه که به صورت
شهر هایی در کنار تبریز قرار داشتند ،از تجارب شهرسازی ایرانی و اسالمی استفاده
گردید .اولجایتو نیز پس از ساخت و سازهای موفقیتآمیز غازان و رشیدالدین ،با استفاده
از تجارب آنان به شهرسازی روی آورد و چندین شهر بنیان گهاشت که در ادامه به معرفی
آنها خواهیم پرداخت.
 .9-9بیان مسئلم

تا پیش از حمله مغوالن به ایران ،شهرسازی و شهرنشینی از رشد مطلوبی برخوردار بود،
ولی با حمله بر آسای مغوالن نه تنها شهرهای آباد ایران ویران شده ،بر اثر ناامنی رو به
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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فعّالیت های شهرسازی از سر گرفته شد .در متون مختلف به فعالیتهای ارغون ،غازان و
پس از ایشان اولجایتو اشاره شده است .مسئله این پژوهش بررسی جایگاه اولجایتو در
تغییر و تحوّالت شهرسازی ایران دوره ایلخانی است .پرسش اصلی این پژوهش عوامل
توجه اولجایتو به شهرسازی و اقدامات وی در این زمینه است .در این نوشتار با استفاده از
منابع تاریخی و اطالعات بهدست آمده از بررسیها و کاو های باستانشناسی به بررسی
نقش و جایگاه این حاکم ایلخانی و اقدامات وی در باب شهرسازی پرداخته شدهاست.
 .0-9پیشینة پژوهش

تاکنون پژوهشگران بسیاری با تألیف آثار در قالب کتاب و مقاله سعی در معرفی و
شناساندن ویژگیهای معماری و فضایی سلطانیه کردهاند به عنوان نمونه میتوان به ثبوتی
( ،)1730مخلصی ( ،)1711میرفتاح (1733 ،1711الف وب) ،مهریار و همکارانش (،)1717
بلر ( )1710و رضوان و کریمیان ( )1717اشاره نمود .اولین پژوهش دربارة سلطانیه
چمچمال نیز اثری است از مترجم و محمدیفر ( )1713که به مکانیابی این شهر
پرداختهاند .در سال  1711چهری و گراوند نیز در مقالهای بر اساس نتایج بررسی خود این
شهر را در جای دیگری از دشت بیستون مکانیابی کردهاند .لباف خانیکی نیز در 1713
محوطه آ قلعه را مورد کاو قرار داد و آن را به دوره اولجایتو نسبت داد .الزم به ذکر
است که پژوهشهای پیشگفته به صورت تکنگاری بوده است و تاکنون به طور منسجم
و در قالب یک پژوهش مستقل به اقدامات شهرسازی اولجایتو پرداخته نشدهاست.
 .3-9ضرورت و اهمیّت پژوهش

بدون شک ایجاد یک شهر در هر دورهای نیازمند امنیّت ،فراهم آوردن شرایح اقتصادی
و وجود زیرساختها و امکانات از یک طرف و استفاده از دستاوردها و تجارب پیشینیان از
سوی دیگر است .در این میان بانیان و بنیانگهاران شهرها که با انگیزههای مختلف به چنین
کاری اقدام میکنند ،بسیار مورد توجه هستند .ضرورت طرح این مسئله و تحقیق و پژوهش
دربارة آن ،از آنجا مطرح میشود که بنا به گزار متون برجایمانده تاریخی ،جغرافیایی و
 ، ...به فرمان اولجایتو چندین شهر در سرتاسر ایران از شر تا غرب و از مرکز تا شمال
غرب آن ایجاد شدهاست .هدف از انجام این پژوهش بررسی علل توجه اولجایتو به
شهرسازی و عمران و آبادی و عوامل یاریگر وی در این راه است .در این پژوهش تال
شد تا با استفاده از منابع تاریخی و باستانشناسی موجود ،شهرهای ایجاد شده در روزگار
این حکمران برای اولین بار در قالبی منسجم معرفی و بررسی شوند .همچنین با توجه به
مشاهدات نگارنده و یافتههای سطحی موجود در دشت بیستون ،به مکانیابی شهر سلطان
آباد چمچمال ،که از مهمترین شهرهای ایجاد شده توسح اولجایتو است ،اقدام گردد.
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 .0بيث و بررسی
.9-0اولجايتو و اقدامات شهرساز
هرچند در زمان اولجایتو ،مغوالن تا حدود زیادی شیوة چادرنشینی را کنار گهاشته
بودند اما این خصیصۀ آبا و اجدادی در اولجایتو نیز تا حدی وجود داشت .به استناد متون
تاریخی وی در مواقعی از سال عالوه بر پایتخت ،در جاهای خو آب و هوا اقامت داشت
(ن: .کاشانی .)1731 ،بااینحال همانند پدر ارغون و برادر غازان به شهرسازی مایل
بود .او اولین بار در سال  303ه .در جمع امرای حکومتی از ناتمام ماندن شهر پایهریزی
شدة پدر و لزوم به اتمام رسانیدن آن سخن گفت (حافظ ابرو .)1:1770 ،شهر قنقراولنگ
که از آن پس سلطانیه نامیدهشد ،چنان توسح وی و امرایش تکمیل و ساخته شد که نام
اولجایتو به عنوان سازنده ،بهشایستگی بر آن نقش بست شهری دارای تمام عناصر شهری
مورد نیاز که به پایتختی او انتخاب و در آن روزگار شهره گشت .اولجایتو در دوران
حکمرانی چهار شهر ساخت که عبارتند از :سلطانیه ،سلطانآباد چَمچَمال ،اولجایتوآباد و
آ قلعه .منابع مهم در شناسایی شهرهای این دوره سه منبع مطالعاتی سودمند اعم از
سفرنامهها ،نوشته مورخان و یافتههای باستانشناسی است .در این میان گزار های مورّخان
معاصر ایلخانیان از جمله وصّافالحضره ،ابوالقاسم کاشانی ،حمداهلل مستوفی ،شمسالدین
آملی و فخرالدین داوود بناکتی اهمیّت بسیار دارد .این افراد نویسندگان و دیوانساالران
دربار ایلخانی محسوب میشدند .در این بین کاشانی (القاشانی) ،وقایعنویس مخصوص
اولجایتو ،بیشترین توصیفات را در این زمینه ارائه کردهاست .اثر او وصافالحضره
نزدیکترین اثر به زمان احداث بنای سلطانیه و از این رو منبعی دست اول برای این تحقیق
محسوب میشود هرچند برخی گزافهگوییهای وی مانع ارائه اطالعات درست و دقیق
است .آملی نیز وصف شهر سلطانیه را در کتاب خویش آورده است (بلر107:1710 ،و
 .)101با این حال نمیتوان جزئیات ارائهشده توسح خواجه رشیدالدین ،حافظ ابرو مورخ
عصر تیموری ،میرخواند ،و حتّی خواندمیر را نادیده گرفت .در میان آثار سیّاحان نیز
کالویخو ،کرپورتر ،اولئاریوس و طرحهای نصوح مطراقچی که در سال  130ه .از
سلطانیه تصویر شده است ،از اهمیّت خاصی برخوردارند.
.0-0شهرها

احداث شده توسم اولجايتو

 .9-0-0سلطانیم

اوّ لین و مهمترین شهری که اولجایتو به احداث آن دست زد شهر سلطانیه است .بر طبق
اسناد تاریخی تا پیش از هجوم مغوالن ،سلطانیه ییالقی با مرغزارها و آبادیهای فراوان در
اطراف بوده که مغوالن پس از پایتختی تبریز برای شکار در ایام تابستان بدانجا میرفتند و
چادر میزدند .آنجا را قنقوراوالنگ (حافظ ابرو ،)13:1770،به معنای مرغزار خاکستری
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(بویل )771:1711 ،و همچنین ایقرئولن به معنای چمنزار یا شکارگاه شاهین مینامیدند
(مخلصی .)7:1711 ،با این اوصاف این منطقه با ویژگیهای زندگی مغوالن سازگاری
داشت (اشپولر .)73:1717 ،بنابر اطالعات متون ،ارغون پس از مشورت با بزرگان دستور
طراحی و ساخت قنقوراوالنگ را در سال  110ه .داد (کاشانی 31-37:1731 ،حافظ
ابرو .)11:1770 ،با مرگ ارغون ،ساخت شهر متوقّف شد اما به امر اولجایتو از سال 303
ه .کار از سر گرفته شد و طی ده سال با نام سلطانیه ساخته شد (آملی 1:1773 ،وصاف
الحضره.)977:1731 ،
عوامل متعددی در ایجاد شهر سلطانیه به عنوان پایتخت مؤثّر بود که این موارد عبارتند از:
 -1موقعیّت جغرافیایی :این منطقه به لحا قرار گرفتن در محل تالقی معابر طبیعی شمال
(گیالن) و مناطق غربی ،آذربایجان ،اران(الران) و همچنین جایگاه آن نسبت به متصرّفات
غربی امپراتوری ایلخانی از نظر سیاسی و اقتصادی حائز اهمیّت است (ثبوتی)11:1730 ،
 -9دارا بودن شرایح آب و هوایی مناسب :منابع فراوان آبهای زیرزمینی ،زمینهای
مرغوب کشاورزی و بنابر گفته حمداهلل مستوفی علفزارهای به غایت خوب و فراوان و
شکارگاههای نیکو (مستوفی -7 )137:1771 ،عامل اقتصادی :نظم خاص جمع آوری
درآمدها ،برجای ماندن خزانه غنی غازان  -3حضور وزرای ثروتمند و عمراندوست -7
کسب منافع اقتصادی :اولجایتو با پایتخت قرار دادن سلطانیه و ایجاد یک شهر تجاری
میتوانست بر منابع عظیم مالیاتی نیز تسلّح یابد چنانکه بنابرگفتۀ کالویخو ،این شهر از
لحا بازرگانی و داد و ستد از تبریز مهمتر بود (کالویخو -1 .)191:1711 ،نشاندادن
برتری خویش در زمینه معماری و شهرسازی بر ایلخانان قبلی :سلطانیه بر خالف سایر
شهر های ساخته شده توسح ایلخانان پیشین و ورزای ایشان ،شهری کامل و مستقل و
مهمتر از همه پایتخت حکومتی بود و تمام زیرساختها و شاکلههای مورد نیاز شهری را به
بهترن وجه دارا بود -3 .تکمیل کار ناتمام پدر  -1برجای گهاشتن نام نیکو و حیات
جاودانی از طریق ساختن بناهای ماندگار (حمزه لو -1 )33:1711 ،باالبردن قدرت نظارت
بر مناطق مرکزی (رضوان و کریمیان . )37:1717 ،درمجموع میتوان چنین استنتاج نمود
که ایجاد و بنیاد شهر برای بانی آن شأن و منزلت سیاسی و اجتماعی به ارمغان میآورد.
حال اگر این شهر به عنوان پایتخت سیاسی بانی و فرمانروا نیز برگزیده میشد ،اهمیّت آن
دو چندان میشد و به نوعی شهرت و نامداری را برای بانی هم در زمان احداث و هم در
آینده در پی داشت.
اوّلین اقدام اولجایتو کوچدادن صنعتگران به همراه زن و فرزند از مناطق مختلف ایران به
سلطانیه و فراهم آوردن لوازم و امکانات مورد احتیاج توسح ایلچیان از سراسر کشور بود
(وصاف الحضره .)973:1731 ،از آنجا که قبالی سلطانیه بر اساس نقشه از پیش تعیینشده
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بنیانگهاری شده بود ،قلعه (ارگ) و بعدای خند  ،شاخد گستر شارستان (شهرستان) قرار
گرفت .باروی شهر که در زمان ارغون به طول دوازده هزار گام بنا شده بود در زمان
اولجایتو تا  70هزار گام گستر یافت (مستوفی .)77:1771 ،طی بررسیهای باستانشناسی
محدودة سلطانیه به طول  7و به عرض  7کیلومتر تخمین زده شد و بارو و برجهای
شانزدهگانۀ آن شناسایی گردید .بر اساس این مطالعات برج و بارو در دو مرحله ساختهشده
و احتماالی بخشی از آن در زمان ارغون و قسمت دیگر در دورة اولجایتو بنا شده است .بر
روی سنگهای سبز رنگ بهکار رفته در باروی جنوبی ،عالئمی همانند عالئم حجّاری
دوران اشکانی و ساسانی حجّاری شدهاست (مهریار و دیگران .)910:1717 ،البته میتوان از
روی طرحهای برجای مانده مانند طرح کرپورتر ،نحوة نماسازی برج و بارو را مشاهده
نمود (تصویر .)1قلعه ،درون بارو ایجاد شده و خندقی در فاصلۀ این دو قرار دارد که آثاری
از آن بهدست آمدهاست (میرفتاح/1733 ،الف .)779:طی کاو ها در جبهه جنوبی قلعه،
دیواری با پهنای  7متر-که در هر دو نمای آن سنگ سبز رنگ به کار رفته -و یک دروازه
در جنوب قلعه کشف شدهاست .در منابع تاریخی و طرح مطراقچی (تصویر ،)9فقح از
دروازة شمالی قلعه سخن به میان آمدهاست همچنین کشف آثاری از یک کتیبه در کنار
دروازة شمالی ،نشاندهندة آن است که این دروازه دارای کتیبه سر در نیز بودهاست
بنابراین دو دروازة شمالی و جنوبی در راستای هم بودند و در مقابل آنها محوطهسازی شده
بود (میرفتاح/1733 ،ب.)97-13 :
براساس اطالعات متون ،پالن قلعه به فرم مربع (حافظ ابرو )11:1770 ،بود و به منزله
کهندژ شهر و محل سکونت ایلخان ،نزدیکان وی و نهادهای دولتی به حساب میآمد .ابعاد
این بخش 700×700متر (میرفتاح )133:1711 ،و بنا به گزار منابع ،درون آن نوزده بنا
وجود داشت که دوازده بنای مهم آن عبارتند از :گنبد سلطانیه ،مدارس ،خانقاه ،دارالشفا،
دارالضیافه ،دارالحفا  ،دارالسیاده ،مساجد ،خانقاه ،دارالقراعه ،دارالحدیث و بنای موسوم
به کریاسی (حافظ ابرو 11:1770 ،کاشانی 31:1731 ،آملی .)1:1773 ،خیابانبندی شهر از
روی اسلوب و با یک شبکۀ هندسی دقیق طرحریزی گردیده و یکی از معتبرترین
خیابانهای شهر در راستای دروازه قرار داشت (نقرهکار و دیگران .)71:1711 ،کاشانی به
وجود میدانهای مختلف شهر اشاره کردهاست .ظاهرای بنا به دستور اولجایتو ،هرکدام از
امرا در عرصۀ حلقۀ شهر و حوالی قلعه به ساخت قصرها ،ایوانهای کسروی و طارمهای
خسروی پرداختند (کاشانی 31:1731 ،و  .)31خواجه رشیدالدین نیز محلّهای مشتمل بر
هزار خانه و بناهای عامالمنفعه ساخت (حافظ ابرو .)11:1770 ،پس از تکمیل شهر ،ایلخان
مردم را از سایر والیات به سلطانیه کوچ داد و در آن ساکن نمود (مستوفی.)71:1771 ،
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مشهورترین بنای شهر سلطانیه ،گنبد سلطانیه است که به اعتقاد مورّخانی همچون
وصّافالحضره ،شمسالدین آملی ،حافظ ابرو ،میرخواند (میرخواند )71:1731 ،و
خواندمیر (خواندمیر ،)71:1739 ،اولجایتو آن را به نیت آرامگاه خویش بنیان گهاشت .این
بنا شامل یک گنبدخانه عظیم هشتوجهی و یک اتا مستطیل شکل است .با توجه به
وجود کتیبهای از جنس کاشی معرّ  ،کار ساختمانی این بنا در سال 310ه .به اتمام رسید
(ثبوتی )31:1730 ،همچنین در کاو پشت جبهۀ شرقی گنبد سلطانیه ،شواهدی از
آرامگاه سلطنتی بهدست آمده که نشان میدهد این آرامگاه یک سردابۀ سلطنتی در جنوب
شرقی ارگ بوده است (میرفتاح1733 ،ب .)91:در سلطانیه همانند شنب غازان ،آرامگاه
اولجایتو به صورت تکبنا نبوده و بخشی از یک مجموعه سازماندهی شده و در ارتباط با
سایر فضاهای پیرامونی محسوب میشد .اولجایتو همچنین مسجد جامع بزرگی با دیوار
کنگرهدار و کاخی با یک حیاط چهارگو در ابعاد  100×100گز ساخت که این کاخ
مهمانخانه یا کریاسی با ظرفیت  9000نفر نیز داشت .سلطانیه پس از بخارا و تبریز سومین
شهری بودکه به تقلید از مستنصریه بغداد در آن مدارسی توسح اولجایتو ،خواجه
رشیدالدین و خواجه تاجالدین علیشاه ساخته شد (حافظ ابرو .)11:1770 ،محدوده بازار در
شمال غربی شهر کنونی سلطانیه (ثبوتی )11:1730 ،و در اطراف مسجد جامع وجود داشت.
شهر دارای بیش از ده هزار دکان بود که بخشی را تاجالدین از سنگ و آجر و بخشی را
خواجه سعدالدین از گل ،خشت ،رخام و مهره ساختهبودند (کاشانی .)199:1731 ،طی
کاو های انجام شده در این محوطه ،بخشی از بازار در قالب حجرههایی همسان در یک
نظم طولی با دیوارهای مشتر کشف گردید .احتماالی بازار دارای چندین راسته بوده که
هرکدام به صنفی از تجّار تعلّق داشتهاست .بنابر سنّت شهرسازی ایرانی ،میتوان چنین
تصوّ ر نمود که بازار به صورت یک محور خطی در شهر ایجاد شده و محالت مسکونی در
اطراف آن شکل گرفتهاند دلیل این ادعا واحدهای مسکونی مشاهده در پشت ضلع شرقی
آن است (میرفتاح1733 ،ب.)93:
با توجه به آنچه گفتهشد ،باید اذعان داشت که مکتب شهرسازی سلطانیه به تبع جهانبینی
حاکم ،وحدت در عین کثرت است .هر جزء در نوع خود کامل و مستقل و در عین حال
همانند یک حلقۀ ارتباط و انسجام کل مجموعه را فراهم میآورد .نمود عینی آن طراحی
بافت بازار همراه با میادین و عناصر مههبی–اجتماعی پیرامونی است .شهر دارای سازمان
شهر ایرانی -اسالمی است که الگوی آن شهرها و شهر های ایلخانی پیش از خود است.
در واقع سلطانیه به پشتوانه و بنا به الگوی مجموعهسازی ارغونیه ،غازانیه و ربع رشیدی
شکل گرفت .در سلطانیه اموری مانند طراحی ،آبرسانی ،تقسیمبندی محالت ،دسترسیها،
تهیۀ مصالح ،گردآوری نیروی انسانی متخصّد و عادی ،اسکاندادن افراد مختلف و تأمین
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مایحتاج ،سازماندهی کلیه امور شهری در ابعاد گسترده مورد توجّه بود و چنین تجربههایی
در قالب یک شهر پدید آمد .همین عوامل باعث شد تا این شهر در دوره خود مرکز
تجارت و بازرگانی داخل و خارج ایران باشد و شهرت جهانی یابد.
 .0-0-0سلطان آباد چَمچَمال

براساس متون تاریخی ،یکی از شهرهایی که به فرمان اولجایتو ساختهشد ،شهر سلطان
آباد چَمچَمال بود .چمچمال نام دشت آبرفتى در شر کرمانشاه و حدّفاصل کوه بیستون و
شهر صحنه است .موقعیّت ویژة جغرافیایی ،حاصلخیزی ،قداست کوه بیستون ،رودخانههای
پرآب و قرارداشتن بر سر شاهراه تاریخی ،پیونددهندة ایران و بینالنهرین ،باعث
شکلگیری آثار تاریخی ارزشمندی از دورة پارینهسنگی تاکنون در این دشت شدهاست
(خانمرادی و محمدی قصریان .)733:1711 ،در دورة ایلخانی این منطقه به لحا دارابودن
پوشش گیاهی مناسب ،اهمیّ ت ویژه داشته و از مراکز اصلی پرور اسب برای سپاهیان
بودهاست (رشیدیاسمی .)17:1711 ،نام چمچمال را از چیمچال مغولی به معنای بریده یا
قطعشده ،دانستهاند (بویل .)711:1711 ،از آنجایی که در متون پیش از دورة ایلخانی از
کلمه چمچمال یاد نشدهاست ،بایستی دربارة مشتقشدن این نام از زبان مغولی تأمّل نمود.
حمداهلل مستوفی و کاشانی به ساخت این شهر به فرمان ایلخان اشاره کردهاند .حمداهلل
مستوفی سلطانآباد چمچمال را یکی از والیات شانزدهگانه کردستان دانسته و آن را
همتراز سلطانیه و نسخه فردوس اعلی خواندهاست(مستوفی .)103:1719 ،وی در
نزهۀالقلوب مینویسد« :سلطانآباد چمچمال قصبهای است از اقلیم چهارم در پای کوه
بیستون افتادهاست .اولجایتو سلطان بن ارغونخان مغول ساخت .جایی خو و هوایی به
غایت خوب» (مستوفی .)117:1771 ،توجّه اولجایتو به این منطقه چنان بود که در سال 311
ه .و همزمان با احداث شهر ،دستور اندازهگیری کوه بیستون را صادر نمود و حمداهلل
مستوفی ،خود با مهندسان آن را چهار هزار و هفتصد گز خیاطی برآورد کردند (همان،
 )113احتماالی خواجه رشیدالدین در آبادانی چمچمال دخیل بوده زیرا وی در نامۀ خود به
موالنا صدرالدین محمد و در وصیّتنامها از چمچمال به عنوان جزئی از امال خویش
نام بردهاست (همدانی .)910:1771 ،کاشانی نیز ذیل وقایع سال  311ه .از ساخت سلطان
آباد چمچمال به دستور اولجایتو سخن گفته و از آن با عنوان بغداد کوچک یاد کردهاست
(کاشانی .)31:1731،معینالدین نطنزی (نطنزی )117:1717 ،و خواندمیر (خواندمیر،
 )13:1739نیز از ساخت این شهر سخن گفتهاند .اقبال آشتیانی ،هدف از ایجاد آن را
جایگزینی به جای «بهار همدان» و به عنوان مرکز ایالت کردستان میداند (اقبال،
 .)31:1713متأسّفانه منابع تاریخی درباره ساختار شهری سلطانآباد چمچمال سکوت
کردهاند .اطال لقب بغداد کوچک به این شهر که به فرمان ایلخان مغولی ساختهشده ،دلیل
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قاطعی بر اهمیّ ت این شهر است تا جایی که برخی آن را تختگاه دوم اولجایتو دانستهاند
(بویل.)711:1711 ،
حال باید دید که سلطانآباد چمچمال کجاست؟ نخستینبار لوشای به بقایای بنای مغولیِ
کوشکمانندی در کناره رودخانۀ گاماسیاب دست یافت .این بنا  99متر عرض و  70متر
طول داشته ( )Luschey, 1990:291و دارای یک تاالر ،سه ایوان جانبی و سیزده اتا
پیرامونی بودهاست .طرح اوّلیه بنا با تاالر مرکزی احتماالی گنبددار با دست کم سه ایوان،
قابل مقایسه با بناهای ایلخانی سیراف ،تخت سلیمان و کتابخانۀ رصدخانۀ مراغه است .این
بنا با گچبریها ،آجرکاریها و کاشیهای زیبایی مزّین شده بود که کالیس با توجه به
تزئینات فو  ،آن را کاخ شکار اولجایتو میداند (کالیس 911:1717 ،و .)910از این بنا سه
سکّه متعلّق به زمان اولجایتو بهدست آمدهاست (لوشای و لوشای .)737:1717 ،در مجاورت
این بنا ،بنای دیگری از دورة ایلخانی کشف شد که با توجه به وجود بقایای دیوارهای قابل
تشخید در سطح زمین به نظر میرسد که این بناها در یک محدوده مسکونی ،که نسبتای
متراکم ساخته شدهاست ،قرار دارند (کالیس .)911:1717 ،با وجود آثار پراکنده
بیشماری اعم از سفال و آجر در محدوده غربی دیوار ساسانی کناره گاماسیاب ،میتوان
انتظار کشف آثار معماری بیشتری از دوره ایلخانی را داشت .الزم به یادآوری است که در
فاصله تقریبی  1900متری از این بنا کاروانسرای ایلخانی بیستون قرار دارد )تصویر 7و
نقشه .)1به اعتقاد کالیس بنای مغولی که بر روی دیواری ساسانی ساختهشده ،جزئی از
شهر سلطان آباد است(همان..)917 ،
مترجم و محمدیفر با توجه به نتایج بررسیهای باستانشناسی ،تپه گرگیوند در 7
کیلومتری شمال شر بیستون را با سلطان آباد چمچمال یکی دانستند .این تپه با  90هکتار
وسعت در شر  ،متّصل به رودخانۀ گاماسیاب است .بقایایی از دیوارههای حفا شهر که
با سنگهای ترا دار ساخته شدهاند ،هنوز برقرارند .آنان بر اساس سفال سطحی تپه که
مربوط به دوران سلجوقی تا ایلخانی است و یک گمانۀ آزمایشی در سطح تپه به این نتیجه
رسیده و معتقدند که تپه گرگیوند فقح در یک دوره ،مسکونی بودهاست (مترجم و
محمدیفر101:1713 ،و )109امّا مطالعات بعدی نشان داد که تپۀ مهکور دارای آثاری از
عصر آهن ،دوران تاریخی و اسالمی است (عیسیپور 1717 ،سجادی )1713 ،بنابراین
نمیتوان بر اساس دادههای سطحی به طور قطع حفّا پیرامون تپه را به دورة ایلخانی و
بهویژه شهر سلطانآباد چمچمال نسبت داد .به عالوه این محوطه  7کیلومتر با کوه بیستون
فاصله دارد و بر اساس اظهارات مورّخان ،این شهر در پای کوه بیستون و بر سر راه خراسان
بزرگ بنا شدهاست پس آن را در فاصله نزدیکتری نسبت به کوه بیستون باید جستجو کرد.
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برخی تپه هله بگ با  3هکتار وسعت (در غرب دشت بیستون) را با شهر سلطانآباد
چمچمال یکی دانستهاند .دالیل این افراد برای این ادعا موقعیّت مکانی و جغرافیایی این
تپه ،نزدیکی آن به بنای مغولی و کاروانسرای ایلخانی بیستون و تک دورهای بودن آن است
(چهری و گراوند .)1711،به نظر میرسد انتساب این تپه به شهر سلطانآباد چمچمال
نادرست باشد زیرا بر اساس بررسی نگارنده بر سطح تپۀ مهکور سفالهای عصر آهن و
دورة سلجوقی نیز قابل مشاهده است بنابراین نظریۀ تکدورهای بودن آن صحیح نمیباشد.
عالوه بر آن به نظر نمیرسد که این محوطه با وسعت  3هکتار شهری باشد که به دستور
ایلخان مغول ایجاد شدهاست .شاید در پیرامون دو بنای مکشوفۀ مهم ایلخانی ،دشت
بیستون ،یعنی بنای مغولی کناره گاماسیاب و کاروانسرای ایلخانی (که در پای کوه بیستون
قرار دارند و دست بر قضا از یکی هم سکههای اولجایتو بهدست آمدهاست) ،باید به دنبال
شهر سلطانآباد چمچمال باشیم .در فاصلۀ بین این دو بنا (نقشه )1در هنگام عملیات فیبر
نوری در سال  1711مقدار قابل توجّهی آجر و قطعۀ سفال متعلّق به دورة ایلخانی مشاهده
گردید که نشاندهنده وجود بناهای آجری دوره ایلخانی در این محل است .این در حالی
است که لوشای قبل از انقالب نیز آثار یک محوطه مسکونی شامل بناهای خشتی را بر
روی پیهای سنگی ،در عرض رودخانۀ گاماسیاب و بین دو بنای فو گزار کردهاست
(لوشای .)1717 ،بنای مغولی بیستون بر روی شکارگاهی از دورة ساسانی ایجاد شدهاست.
مغوالن به مسئله شکار عالقۀ خاصی داشتند و میتوان یکی از دالیل ایجاد شهر سلطانآباد
چمچمال را دارا بودن پتانسیل شکارگاهی در فصل بهار دانست .دسترسی به منابع آبی
فراوان ،قرار داشتن بر سر شاهراه خراسان بزرگ ،حاصلخیزی ،مراتع فراوان و آب و هوای
مطلوب از دیگر دالیل ایجاد شهر سلطان آباد در دشت بیستون یا همان چمچمال است.
برخالف شهر سلطانیه ،که تا حدودی از سازمان فضایی آن آگاهی نسبی داریم ،دربارة
شهر سلطانآباد چمچمال اطّالعاتی در دست نیست .اگر محدودة بنای مغولی تا
کاروانسرای ایلخانی بیستون را محدودة سلطانآباد بدانیم ،آنگاه تنها فضاهای مکشوفه از
این شهر عبارتاند از :کوشک مغولی کناره گاماسیاب و کاروانسرای ایلخانی زیرا بدون
انجام کاو های باستانشناسی نمیتوان از کارکرد و پالن بناهای مدفون این شهر آگاه
شد.
 .3-0-0اولجايتوآباد (سلطانآباد اولجايتو)

بر اساس متون تاریخی ،اولجایتوآباد از دیگر شهرهایی است که اولجایتو به ساخت آن
در منطقۀ مغان فرمان داد .منطقۀ مغان به واسطۀ دارابودن مراتع مناسب و آب و هوای
مطلوب مورد توجه مغوالن بود و ایلخانان مغول در آن قشال میکردند (عوضپور،
 .)131:1731در روزگار اولجایتو نیز این منطقه همچنان در کانون توجه قرار گرفت زیرا
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وی یک آبراهه انحرافی از رود ارس به دشت مغان کشید (کاشانی .)971:1731 ،مستوفی
در تاریخ گزیده ( )103:1719و خواندمیر به ساخت این شهر اشاره کردهاند
(خواندمیر . )13:1739،متأسفانه درباره این شهر که با دستور اولجایتو ساخته شده مطلب
دیگری در متون تاریخی نیامده است.
 .8-0-0آق قلعم

محوطۀ آ قلعه در  10کیلومتری شمال غربی سبزوار قرار دارد .نام این محوطه در
هیچکدام از منابع تاریخی دوره ایلخانی نیامدهاست اما در سال  1713لباف خانیکی به
گمانهزنی در آن پرداخت .بر اساس مطالعات انجامشده ،مجموعه آ قلعه برای ایجاد
شهری به سبک سلطانیه زنجان ساختهشد و ساخت آن بر اساس کتیبه مسجد آ قلعه ،در
سال  319ه  .و مقارن با حکومت اولجایتو به پایان رسید .در قسمت جنوبی و مرکزی این
محوطه ،جمعیت محدودی ساکن شدند و شهر پس از مدت کوتاهی مترو گردید
(لباف خانیکی .)7:1713 ،بقایای مشهود در سطح این محوطه عبارتاند از :ربپ ،خند ،
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.
 .3-0نقش امرا و وزرا

اولجايتو در عمران و شهرساز

باید اعتراف نمود که شهرسازی و معماری دورة ایلخانی و از جمله شخد اولجایتو ،نه
تنها در سایۀ حمایت ایلخان ،که در سایۀ حمایت وزرا و امرای ایرانی و عمراندوست شکل
گرفت و اجرا شد .بنابر دستور اولجایتو «امرا و وزرا و سالطین و ارباب اعمال و اصحاب
اَشغال هریک به قدر مکنت و اندازة طاقت و پایه منزلت و مرتبت» (کاشانی،)31:1731 ،
در سلطانیه بناهایی ساختند .خواجه رشیدالدین از جمله شخصیّتهای برجستهای است که
در کنار اولجایتو نقش مهمی در عمران و شهرسازی این دوره داشت .وی نظریهپرداز
اصالحات غازانی بود و تجارب موفّقی در شهرسازی داشت .بدون شک نقش مهم وی در
ساخت شنب غازان غیر قابل انکار است .خواجه در احداث شهر سلطانیه هم از نظر تجارب
موفق پیشین و هم از نظر تخصید هزینههای ساخت و ساز و احداث محله و بناهای
عامالمنفعه نقش شایانی داشت .او در آن شهر ،محلهای با هزار خانه ساخت .وی در این
محله عمارتی عالی با دو مناره در طرفین ایوان آن ،مدرسه ،بیمارستان و خانقاه ساخت و
برای هر یک موقوفات جداگانهای اختصاص داد (حافظ ابرو .)11:1770 ،در نامهای پشم
پنج هزار گوسفند را برای بافت زیلو برای خانقاه همدان ،مدرسه ارزنجان و مدرسه خانقاه
سلطانیه تعیین نمود (همدانی .)107:1771 ،در مدرسه ،خانقاه و بیمارستان وی ،مدرسان،
طالب و اطبّا مشغول بودند و از موقوفات بهره میبردند (خواندمیر.)391:1739 ،
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تاجالدین علیشاه ،وزیر اولجایتو و رقیب رشیدالدین از دیگر چهرههای مؤثّر در ساخت
شهر سلطانیه بود .او برای جلب توجّه سلطان و رقابت با رشیدالدین ،بازار بزازان را که
بازاری نیکو بود ساخت که به مها اولجایتو خو آمد (حافظ ابرو .)1770،این بازار
بسیار کمخرج بود و از سنگ و آجر پخته ساخته شدهبود .وی در پیشگاه دروازه عمارتی
به نام بهشت بنا نمود که برای ساخت آن دههزار دینار هزینه کرد و برای تزئین در و
دی وارهای آن از طال ،مروارید و جواهرات و برای تزئین کف و دیوار از یاقوت ،فیروزه و
زمرّد سبز و کهربا استفاده نمود (کاشانی .)199:1731 ،شایان ذکر است که در تاج
ایوانهای سلطانیه و بر روی گچکاریهای مرحله دوم ،نام وی در کنار نام اولجایتو دیده
میشود (مخلصی .)17:1711 ،خواجه سعدالدین وزیر دیگر اولجایتو نیز بخشی از ده هزار
دکان بازار سلطانیه را از گل ،خشت ،رخام و مهره ساخت که البته بازار تاجالدین به دلیل
کمخرج بودن ،بر بازار وی برتری داشتهاست (کاشانی .)31:1731 ،اولجایتو با مددگرفتن
از وزرا و امرای خود ،عالوه بر یاری گرفتن از تجارب در ساخت فضاهای شهری از ثروت
فراوان آنان نیز در این راه یاری میجست درعوض ،آن اشخاص نیز عالوه بر ثواب الهی
به جایگاه خود نزد سلطان افزوده و در این خصوص کوشیدند از رقبای خویش پیشی
بگیرند.
 .3نتیجم گیر
در زمان اولجایتو آرامشی نسبی بر کشور حاکم بود و تجارب شهرسازی موفّقی در
روزگار ایلخانان پیشین ،خاصه ارغون و غازان کسب شدهبود بنابراین وی با توجه به خزانۀ
آکنده و برجای مانده از برادر و همچنین تجارب موجود ،به تکمیل و ساخت شهرهای
جدید از جمله سلطانآباد چمچمال ،سلطانیه ،اولجایتوآباد و آ قلعه اقدام نمود .احداث
شهر در مناطق خو آب و هوا ،شکارگاههای شاهی و چمنزارهای سرسبز از نکات مهم
در مکانگزینی این شهرها بودهاست .دو شهر مهم این دوره سلطانیه و سلطان آباد چمچمال
بوده که در آثار مورّخان عصر ایلخانی و تیموری از آنها بسیار یاد شدهاست .در کنار
اولجایتو شخصیّتهای دیگری در ساخت شهرها و مرمت ابنیه مشارکت داشتند که میتوان
به خواجه رشیدالدین فضل اهلل ،تاجالدین علیشاه و خواجه سعدالدین اشاره کرد هرچند به
استثنای سلطانیه از سازمان فضایی شهرهای احداث شده در این دوره ،اطّالعات کاملی در
دست نداریم ،اما با توجه به بقایای برجای مانده از آنها و همچنین گزار های مورخان و
تجارب بهدستآمده در زمینۀ شهرسازی از دورة غازان ،میتوان احتمال دادکه شهرهای
اولجایتو نیز از بخشهای کهندژ ،ربپ و شارستان تشکیل شدهاند .درون کهندژ نیز
عمارات متعدّد و بناهای عامالمنفعه گوناگونی ساختهشده که از سلطانآباد چمچمال،
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کاروانسرا و کوشک و از آ قلعه ،مسجد جامع آن برجای ماندهاست .به عالوه بقایای
بناهایی از خشت و آجر از شهرهای نامبرده گزار شدهاست که احتماالی به بناهای
مسکونی تعلّق دارند .در این بین سلطانیه شانس بیشتری در شناسایی فضاهای شهری دارد و
به استناد منابع تاریخی و کشفیات باستانشناسی تدابیر الزم برای سکونت در آن ،که مقرّ
حکومتی ایلخان نیز بود ،اندیشیده شدهبود زیرا شهر با اندیشه و نقشه از پیش طراحیشده،
در کاربریهای شهری به همۀ نیازها توجّه و بناهایی اعم از مسجد ،مدرسه ،بیمارستان،
خانقاه ،کتابخانه ،بیتالقانون ،دارالضیافه ،بازار ،دارالسیاده ،کاروانسرا و  ...در آن پیشبینی
شدهاست .با وجود اجزا و عناصر گوناگون،گنبد سلطانیه یا ابوابالبر بارزترین عنصر و
هستۀ مرکزی شهر به شمار میرود و با وجود تنوّع فضاها و عناصر ،تعامل اجزا با یکدیگر
به عنوان یک کل منسجم مشهود است .این شهر نمونۀ تکاملیافتۀ شهرهای پیش از خود
است ،زیرا شنب غازان و ربع رشیدی با وجود آنکه بسیاری از عناصر و فضاها در آنها
لحا شدهبود ،به صورت شهرکی در حاشیه شهر تبریز قرار داشتند اما سلطانیه شهری
دارای یک هویّت شهری جداگانه ،پایتخت اولجایتو و مرکز سیاسی و اقتصادی ایران بود
بنابراین اولجایتو با ایجاد چهار شهر جایگاه برتر و درخور توجهی نسبت به همتایان خود در
دورة ایلخانی دارد.
يادداشت
.

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

(بلر و بلوم.)71:1711 ،

تصویر  .7موقعیت بناهای ایلخانی نسبت به کوه بیستون)(Luschey, 1990:291

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

کتابنامم
الف.کتابها
 .1آملی ،شمس الدین محمد بن محمود .)1773( .نفايس الفنون ری العرايس العیون .تصحیح
ابراهیم میانجی .تهران :اسالمیه.
 .9اشپولر ،برتولد .)1717( .تاريخ مغول در ايران .ترجمۀ محمود میرآفتاب .تهران :علمی و
فرهنگی.
.7اقبال ،عباس .)1731( .تاريخ مغول از حملم چنگیز تا تشکیل دولت تیمور  .تهران:
امیرکبیر.
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 .3بلر ،شیال و جاناتان بلوم .)1711( .هنر و معمار

اسالمی( ج  .)9ترجمۀ یعقوب آژند .تهران:

سمت.
 .7ثبوتی ،هوشنگ .)1730( .بررسی آثار تاريخی سلطانیم .زنجان :کتابفروشی ستاره.
 .1حافظ ابرو .)1770( .ميل امع التواريخ رشید  .به اهتمام خانبابا بیانی .تهران :انجمن آثار
ملی.
 .3حمزه لو ،منوچهر .)1711( .هنرها کاربرد در گنبد سلطانیم .تهران :ماکان.
.1خواندمیر .)1739( .تاريخ حبیمالسیر ری اخبار ارراد بشر(ج  .)7تصحیح عبدالحسین نوایی.
تهران :خیام.
.1سجادی ،علی .)1713( .گزارش گمانمزنی دشت بیستون .مرکز اسناد پایگاه میراث جهانی
بیستون (منتشر نشده).
 .10رشیدیاسمی ،غالمرضا .)1711( .کرد و پیوستگی نژاد و تاريخی او .تهران :چاپ افست.
.11عوضپور ،اعظم .)1731( .دشت مغان در گرر زمان .تهران :انوار.
.19عیسی پور ،کیوان .)1717( .گزارش اليمنگار تپم گرگیوند .مرکز اسناد پایگاه میراث
جهانی بیستون (منتشر نشده).
.17کاشانی ،ابوالقاسم عبداهلل بن محمد .)1731( .تاريخ اولجايتو .به اهتمام مهین همبلی .تهران:
بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
.13کالویخو .)1711( .سفرنامم کالويخو .ترجمۀ مسعود رجب نیا .تهران :علمی و فرهنگی.
 .17لباف خانیکی ،رجبعلی .)1713( .گزارش گمانمزنی در شهر تاريخی آق قلعم سبزوار.
مرکز اسناد سازمان میراث فرهنگی (منتشر نشده).
 .11مخلصی ،محمدعلی .)1711( .غراریا تاريخی سلطانیم .زنجان :چاپ عرفان.
 .13مستوفی ،حمداهلل بن ابیبکر .)1771( .نزهۀالقلوب .به کوشش محمد دبیرسیاقی .تهران:
طهوری.
 .)1719( ._____________________.11تاريخ گزيده .به اهتمام عبدالحسین نوایی .تهران:
امیرکبیر.
 .11میرخواند ،میرمحمد بن سیدبرهان الدین .)1771( .روضمال فا(جلد  .)7تهران :خیام.
 .90نطنزی ،معینالدین .)1717( .منتخمالتواريخ .به اهتمام پروین استخری .تهران :اساطیر.
 .91وصاف الحضره .)1731( .تيرير تاريخ وصاف .تصحیح عبدالحمید آیتی .تهران :بنیاد
فرهنگ ایران.
 .99همدانی ،رشیدالدین فضل اهلل .)1711( .تاريخ مبارک غازانی .تصحیح و اهتمام کارل یان.
اصفهان :پرسش.
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.97همدانی ،رشیدالدین فضلاهلل  .)1771(.امعالتواريخ(جلد  .)9به کوشش بهمن کریمی.
تهران :شرکت نسبی حاج محمدحسن اقبال و شرکا.
 .)1771( .___________________ .93سوانحاالرکار رشید  .به کوشش محمدتقی دانشپژوه.
تهران :دانشگاه تهران.
ب .مقالمها
.97اللهیاری ،فریدون« .)1717( .تحلیلی بر بازتاب اصالحات غازانی بر روند بازسازی شهرهای ایران».
مجلّم دانشکدة ادبیات دانشگاه اصفهان ،شمارة  ،73-71صد .70-73
 .91بلر ،شیال« .)1710( .سلطانیه پایتخت سلطنتی مغول» .درج در :باستانشناسی ايران در دورة
اسالمی .به کوشش محمدابراهیم زارعی .همدان :دانشگاه بوعلی سینا.
« .)1713( ._______ .93الگوهای هنرپروری و آفرینشهای هنری در ایران دوره ایلخانیان مورد خواجه
رشیدالدین» .ترجمۀ ولیاهلل کاوسی .گلستان هنر ،شمارة  ،17صد .33- 79
 .91بویل ،ج .آ« .)1711( .تاریخ دودمانی و سیاسی ایلخانان» .درج در :تاريخ ايران کمبريج (از
آمدن سلجوقیان تا فروپاشی دولت ایلخانان) .به کوشش ج .آ بویل .ترجمۀ حسن انوشه .جلد .7
تهران :امیرکبیر.
 .91چهری ،محمداقبال و زاهد گراوند« .)1711( .در جستجوی سلطانآباد چمچمال :مقایسه در منابع
تاریخی با یافتههای باستانشناختی تپه هله بگ» .مطالعات باستانشناسی .دورة  .1شمارة ،1
صد .11- 71
 .70خان مرادی ،مژگان و سیروان محمدی قصریان« .)1711( .تاریخچۀ مطالعات باستانشناسی دشت
بیستون» ،درج در :مجموعم مقاالت همايش 82سال باستانشناسی ايران .به کوشش یوسف
حسنزاده و سیما میری .تهران :پازینه ،صد .300 -733
 .71رضوان ،همایون و حسن کریمیان« .)1717( .طلوع و غروب یک پایتخت :شکلیابی ،توسعه،
اقتدار و اضمحالل شهر سلطانیه» .مطالعات باستانشناسی .دورة  ،1شماره  ،1صد .73-71
 .79کالیس ،ولفرام« .)1717( .معماری بنای مغولی بر روی دیوار ساسانی کناره رودخانه» ،درج در:
بیستون ،کاوشها و تيقیقات سالها  .9163-9165به کوشش ولفرام کالیس و پتر کالمایر.
ترجمۀ فرامرز نجد سمیعی .تهران :سازمان میراث فرهنگی .صد  917تا.779
 .77لوشای ،هاینتس« .)1717( .دهکده بیستون قبل از تخریب در سال  ،»1131درج در :بیستون،
کاوشها و تيقیقات سالها  .9163-9165به کوشش ولفرام کالیس و پتر کالمایر .ترجمۀ
فرامرز نجد سمیعی .تهران :سازمان میراث فرهنگی و گردشگری .صد  713تا.310
لوشای ،ایلیش و هاینتس لوشای« .)1717( .سکههای مربوط به بنای مغولی» ،درج در :بیستون،
کاوشها و تيقیقات سالها  .9163 -9165به کوشش ولفرام کالیس و پتر کالمایر .ترجمۀ
فرامرز نجد سمیعی .تهران :سازمان میراث فرهنگی و گردشگری.

مجلّۀ مطالعات ایرانی77 /
 .73مترجم ،عباس و یعقوب محمدیفر« .)1713( .پیشنهادی برای تعیین محل شهر ایلخانی سلطانآباد

چمچمال(بغداد کوچک) در بیستون کرمانشاه» .پیام باستانشنا  .شمارة سوم ،صد .103 -17
 .77مشهدیزاده ،ناصر« .)1731( .نگاهی گهرا به شهرنشینی و شهرسازی ایران پس از هجوم مغوالن».
مجموعم مقاالت اولین سمینار تاريخی هجوم مغوالن بم ايران و پیامدها آن( جلد .)9
تهران :دانشگاه شهید بهشتی.
 .71مهریار ،محمد ،احمد کبیری و فائق توحیدی« .)1717( .بررسی و پیگردی مقدماتی برج باروی
ارگ شهر قدیم سلطانیه زمستان  .»1713مجلّة اثر .شمارة  ،19-13صد .911 - 901
 .73میرفتاح ،علیاصغر/1733( .الف)« .سلطانیه» .میراث ررهنگی .شمارة  ،17صد .97-13
« .)1711( .____________ .71سلطانیه» ،درج در :شهرها ايران(جلد  .)3به کوشش
محمدیوسف کیانی .تهران :جهاد دانشگاهی.
/1733( .__________ .71ب)« ،پایتختهای ایلخانیان» ،درج در :پايتختها ايران .به کوشش
محمدیوسف کیانی .تهران :میراث فرهنگی.
 .30نقرهکار ،عبدالحمید ،محمدعلی کینژاد و آزیتا باللی اسکویی« .)1711( .سازمان فضایی
شهرهای ابوابالبر دورة ایلخانی» .مطالعات معمار ايران .شمارة  ،9صد .17-33
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