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چکیده 
شهر اوجان از جمله شهرهای اسالمی ایران است که در دوره ایلخانی رشد و توسعه یافت. این شهر بنا بر گفته منابع، از قرون اولیه 
اسالمی نیز وجود داشته است، اما در پی حوادث مختلف از جمله زلزله و جنگ های مختلف نتوانسته بود موجودیت خود را به عنوان یک 
شهر مهم و استراتژیک آشکار سازد و تنها در دورة ایلخانی است که این مهم حاصل می شود. با توجه به کمبود اطالعات در خصوص 
مکان دقیق این شهر و بی توجهی محققان به تحقیق بر روی بقایای آن، ضرورت بررسی و مطالعه بر روی آن احساس می شود. پرسش 
اصلی ما نیز بر روی مکان یابی دقیق این شهر و سنجش میزان تطابق بین داده های باستان شناسی با منابع تاریخی این دوره است. 
با توجه به انجام سه فصل بررسی باستان شناختی در شهرستان بستان آباد نتایجی در خصوص شهر اوجان به دست آمده است : 1- 
موجودیت شهر از قرون اولیه اسالمی و رونق و توسعه آن در دوره ایلخانی )به استناد منابع مکتوب(. 2- انطباق موقعیت جغرافیایی آن 
با شهرستان بستان آباد فعلی )به استناد مطالعات باستان شناسی( در دو محوطه ایلخانِی کوللر و دالی دره سی؛ لذا در این مقاله سعی شده 
است تا داده های جدیِد حاصل از بررسی های باستان شناختی در منطقه بستان آباد با منابع مکتوب دوره ایلخانِی، مورد سنجش و تحلیل 

قرار گیرد تا یک گام دیگر به سوی مکان یابی دقیق این شهر برداشته شود. 
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مقدمه
و  تاریخی  دوران  طول  در  شهرسازی  و  معماری  تاریخ  مطالعه 
اسالمی ایران با رویکردی باستان شناسانه از زمینه های مطالعاتی 
محل  شناسایی  میان  این  در  است.  باستان شناسان  توجه  مورد 
شهرهای باستانی را می توان یکی از اولین اهداف باستان شناسی 
سنتی به شمار آورد که بعدها در رویکرد تاریخی- فرهنگی نیز 
ادامه یافت و امروزه نیز با رویکردهای نوین همچنان از عالیق 
مکتوب  منابع  عظیم  حجم  به  توجه  با  است.  شناسان  باستان 
تا  تاریخی  و  اسالمی  دوران  شناسان  باستان  اسالمی،  دوره  از 
حدودی رویکردی متفاوت از باستان شناسان دوران پیش از تاریخ 
متفاوت  مطالعاتی  زمینه های  میان  این  در  و  می گیرند  پیش  در 
نقش  و  به وجود می آید که مطالعات شهرسازی  و گسترده تری 
از  شهر  ساختمان  در  سیاسی  و  فرهنگی  مذهبی،  مؤلفه های 
روند  همچون  را  شهرها  شهری،  تاریخ نویسان  است.  جمله  آن 
مداوم توسعه ترسیم کرده اند که از دوره های متوالی و سبک های 
گوناگون تشکیل شده است، لذا هر دوره مفهوم توسعه ای خاص 
خود، روش های اعمال قدرت ویژه و شیوه های تولید مخصوص به 
خود و ساختار و بافت کالبدی خود را دارد که سعی می کنند عوامل 
و دالیل کامیابی یا زوال را در روند تحوالت تاریخی بررسی و نقد 
کرده و به گفتة محمدیوسف کیانی، شهرسازی در ادوار اسالمی به 
قدرت حکومت بستگی زیادی دارد. ظهور و سقوط و توسعه یک 
 شهر با جریانات سیاسی در ارتباط بوده است )کیانی، 1365: 205(.

 دوره ایلخانی نیز از این قاعده مستثنی نیست. در واقع تحوالت 
آمد که جامعة چوپانِی  به وجود  این دوره در پی آن  شهرسازی 
سوی  به   واحه  شهر-  زندگی  از  جهت  تغییر  یک  مغوالن 
)Blair, 1986: 139( آورده  وجود  به  مرتع  شهر-   زندگی 

و توسعه شهرها با محوریت بناهای بزرگ مقیاس - به  صورت 
بر  منطبق  عمدتًا   -  )15  :1389 )لین،  شهرک ها  و  شهرها 

سیاست های حکومت ایلخانی - به وجود آمدند. 
استان  در  بستان آباد  شهر  فعلی  محل  در  ایلخانی  اوجاِن  شهر 
جاده  ابریشم،  بین المللی  جاده  راه  سر  بر  که  شرقی،  آذربایجان 
تهران )ری قدیم( به تبریز، جاده تبریز- اردبیل و مسیر ترانزیتی 
ترکیه )آناتولی قدیم( قرار داشته و از زمان های قدیم محل اقامت 
و  رومی  چینی،  ایرانی،  بازرگانان  و  کاروان ها  از  بسیاری  گذِر  و 
بازرگانان عازم  اقامت مسافران و  ترک بوده، نزدیک ترین محل 
شهر تبریز بوده است. این شهر به دلیل موقعیت خاص و دارا بودن 
عالقه  همچنین  و  سهند  کوه  دامنه  در  سرسبز  باغات  و  مراتع 
خاص ایلخانان به شهرهای با موقعیِت استراتژیک و تجاری ویژه، 
مورد توجه ایلخانان، بخصوص شخص غازان خان قرار گرفت و 
و  ساخته  شهر  مرکزی  هسته  در  »ارگ«  و  الّبر1«  »ابواب  یک 
وقف خاندان ایلخانِی ایران شد. آنچه از منابع تاریخی بر می آید 
نشانگر موجودیت این شهر در حوالی بستان آباد فعلی است که در 
دوره ایلخانی رونق می یابد. اما موجودیت آن به عنوان یک شهر 

در  منابع مکتوب  زیرا  بر می گردد،  ایلخانی  از  قبل  دوره های  به 
قرون 5 و 4 هجری از این شهر سخن به میان آورده اند. داده های 
باستان شناختی نیز بر صحت این موضوع تأکید دارند. اوجان در 
دوره های بعدی بخصوص تیموری، قره قویونلو و آق قویونلو رونق 
و اهمیت خود را حفظ کرده، اما از دوره قاجار به  تدریج از اهمیت 
می گیرد. پیش  در  را  زوال  و  انحطاط  مسیر  و  شده  کاسته   آن 

پیشینه پژوهش
در خصوص شهر گمشدة اوجان تاکنون مطالعات چندانی صورت 
نگرفته و اندک تحقیقات صورت گرفته در این زمینه نیز به  صورت 
توصیفی است. در این خصوص به سه مورد تألیف اشاره می کنیم :

مقاله »شهر  )1384(؛  آقای مدرس  تألیف  اوجان«  کتاب »شهر 
تاریخی گمشدة اوجان« تألیف آقای هویدا در مجله بررسی های 
دکتر  تألیف  رشیدی«  ربع  »بازآفرینی  کتاب  و   )1354( تاریخی 
کی نژاد و خانم اسکویی )1390(. که در کتاب اخیر یک بازآفرینی 
از شهر اوجان نیز صورت گرفته، اما از هیچ داده باستان شناسی 
استفاده نشده است. آقای هویدا در مقاله اش به معرفی برخی از 
بناهای شهر پرداخته که در منابع به آنها اشاره شده است. ولی در 
این پژوهش نیز از هیچ داده باستان شناختی برای درک موقعیت و 
عناصر شهر و مکان یابی آن استفاده نشده است. تحقیقات میدانی 
توسط  ارومیه-  دریاچه  شرق  منطقه  در  خارجی  باستان شناسان 
است  موجود  نیز   1991-1992 سال های  در  کرول-  و  کالیس 
که به  صورت مقاله در مجله آمیه به چاپ رسیده اند. بررسی های 
میدانی آقایان کالیس و کرول در منطقه حوزه دریاچه ارومیه به 
با هدف شناسایی محوطه های  سمت بستان آباد و شبلی، عمدتًا 
خصوص  در  و  است  گرفته  صورت  ایران  اسالم  از  پیش 
محوطه های اسالمی و بخصوص شهر گمشده اوجان مطلبی بیان 
نشده است. محوطه های محدوده بستان آباد نیز به دوره های پیش 
تاریخی و هخامنشی تعلق دارند. همان طور که پیشتر  تاریخ،  از 
اشاره شد با توجه به اهداف بررسی صورت گرفته، به دوره های 
اسالمی منطقه بستان آباد پرداخته نشده و هیچ اشاره ای به شهر 
.)Kroll & Kless, 1992: 4-5( است  نشده  اوجان   ایلخانی 

مسئله و فرضیه پژوهش
همچنان که در بخش چکیده اشاره شد یکی از انگیزه ها و اهداف 
نگارش این مقاله طرح مسئله شهر اوجان به عنوان یک موضوع 
نو در حوزه مطالعات باستان شناسی دوره اسالمی ایران است. با 
توجه به اینکه تحقیقات صورت گرفته در این زمینه عمدتًا مربوط 
به ذکر حوادث و سیر تاریخی منطقه بوده و پژوهش های جدید نیز 
هیچ کدام درصدد اثبات یا رد مسئله وجود شهر اوجان برنیامده اند، 
لذا مسئله اصلی این مقاله مکان یابی شهر، بررسی ابعاد مختلف آن 
به لحاظ معماری و ویژگی های شهرسازی بر اساس گزارش  منابع 
متقدم و متأخر است و تأکید بر این موضوع که بر اساس اطالعات 
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موجود به چه محوطه هایی می توان به عنوان »شهر احتمالی اوجان« 
باستان شناسی به دست آمده و  اتکا به داده های  با  لذا  اشاره کرد. 
گزارشات منابع تاریخی، فرضیه ما این است که به احتمال زیاد شهر 
یا شهرک2 اوجان در نزدیکی »شهر بستان آباد فعلی« واقع شده و دو 
 محوطه »کوللِر اشرف آباد« و »دالی دره سی« بخشی از آن هستند.

اشارات متون تاریخی به شهر اوجان 
درباره اوجان یا اُجان مورخین و سیاحان اروپایی و آسیایی توصیفات 
مختلفی ارایه کرده اند. یاقوت َحَموی در دو جا از این شهر نام برده است. 
مورخان دیگری نیز مثل مستوفی و عبداهلل شیرازی )صاحب کتاب 
 تاریخ وصاف( از این شهر سخن به میان آورده اند )مدرس، 1384: 5(.
 4 قرن  در  اصطخری  ممالک  و  مسالک  مثل  منابع  برخی  اگرچه 
هجری از این شهر سخن به میان آورده اند، اما عمده اطالعات ما 
از اوجان مربوط به دورة ایلخانی و زمان حکومت غازان خان است. 
بنا بر تقسیم بندی قدیمی سرزمین های اسالمی، اوجان در سرزمین 
آذربایجان و در اقلیم چهارم قرار داشته است. در مورد اقلیم چهارم 
یاقوت َحَموی در ُمعجم البلدان آمده که این اقلیم از چین، تبت، ُختن 
و شهرهای میان آنها آغاز شده و کوه های کشمیر، بُرجان، بذخشان 
می گیرد  بر  در  نیز  را  ایران  غرب  شمال  و  آذربایجان  و  شروع   ...
)َحَموی، 1380: 30(. وی اوجان را چنین توصیف کرده : »اُوجان 
کیلومتر(  تبریز)60  فرسخی  ده  به  و  آذربایجان  در  است  شهرکی 
بازاری  و  است  آن  گرد  بر  دیواره ای  که  دیدم  را  آن  ری،  راه  در 
 دارد ولی ویرانه هایش بیشتر است« )حموی بغدادی، 1380: 123(.

دستور  به  ه.ق   698 سال  در  شهر  این  وصاف  تاریخ  طبق  بر 
است  شده  ساخته  اوجان«  اسالم  »شهر  عنوان  با   غازان خان 
در  فضل اهلل  رشیدالدین   .)231  :1338 )وصاف الحضره، 
اوجان  شهر  از  چندین بار  غازانی  مبارک  تاریخ  کتاب 
در  غازان خان  بزرگ  جشن  درباره  و  آورده  میان  به  سخن 
 .)137  :1388 )همدانی،  است  آورده  کوتاهی  شرح   اوجان 
اما حمداهلّل مستوفی توصیف نسبتًا کامل تری از این شهر ارایه کرده 
است : »آن را بیژن بن گیو بن گودرز ساخت و غازان خان تجدید 
و  خواند  اسالم  شهر  و  کشید  بارو  گچ  و  سنگ  از  کرد.  عمارتش 
از کوه سهند جاری است،  دارالملک ساخت. هوایش سرد و آبش 
حاصلش غله و بقوالت بود.  میوه اوجان از اقلیم چهارم است و آن 
را از توابع ناحیت مهران رود )تبریز( شمرده اند. مردمش سفید چهره و 
شافعی مذهب اند. دوِر باروی غازانی سه هزار گام )2 کیلومترمربع(3 
بود. هوایش سردست و آبش از کوه سهندست... و با حاصل شهر 

به وقف ابواب الّبر غازانی تعلق دارد ...4 « )مستوفی، 1381: 127(.
در کتاب حبیب السیر اثر غیاث الدین حسینی معروف به خواند میر آمده 
است : »در سال های بین 806 تا 740 هجری قمری، حوادث مهمی 
در اوجان روی داد تا اینکه امیر تیمور هنگام عزیمت به تبریز چند روز 
در قصر غازانی اوجان به استراحت پرداخت و علما و سادات و عرفای 
تبریز در مجالس مباحثه در حضور وی شرکت کردند. در سال 823 

ه.ق قره یوسف ترکمان، در اوجان از دنیا رفت. در سال 839 ه.ق در 
شهر اوجان فرمانروایی آذربایجان از طرف شاهرخ به امیر جهانشاه 
واگذار شد. فرمانروایان ترکمانان و صفویه مدت ها در قصر غازانی 
 در اوجان مجالس عیش و نوش داشتند )خواندمیر، 1333: 489(. 
جنگ های  و  حوادث  آذربایجان،  بعدی  فرمانروایان  روزگار  در  اما 
داد که  قرار  ویرانی  انهدام و  را در معرض  اوجان  خونین متعددی 
امروزه از آن همه آبادانی و زیبایی فقط یک رودخانه بنام »اوجان 
جغرافیای  در  غربی«  و  »اوجان شرقی  بنام  دهستان  دو  و  چای« 

شهر بستان آباد دیده می شود.

توصیف اوجان در سیاحت نامه اولیا چلبی 
یکی از دقیق ترین توصیفات شهر اوجان را اولیا چلبی سیاح معروف 
ُترک ارایه کرده است. اولیای چلبی که در سال 1050 ه.ق در زمان 
سلطنت شاه صفی از آذربایجان دیدن کرده بود و شهر اوجان را از 
نزدیک دیده، آن را چنین توصیف کرده است : " این شهر در زمان 
قدیم بسیار بزرگ بوده لکن در حکومت و استیالی هالکوخان خراب 
و ویران شده و اهالی آن به تبریز کوچ کرده اند. بعد از هالکوخان 
در سال 696 ه.ق غازان خان قلعه  این شهر را تعمیر و ترمیم کرده 
است. در دامنه کوه اوجان قلعه مربع شکلی وجود دارد. محیط این 
قلعه دو هزار گام )1/5 کیلومترمربع( است. به  طرف شرق یک دِر 
آهنی دارد. قلعه به  قدر سه هزار خانه گلی، هفت باب مسجد، سه 

حمام و هفت مهمانسرا و 600 دکان دارد "(اولیا چلبی، 1314(. 
همچنین نصوح مطراقچی در کتاب سلیمان نامه شرح مصور منازل 
مسیر لشکرکشی سلطان سلیمان عثمانی از استانبول به سمت غرب 
ایران را ارایه کرده است، وی خطاط، نقاش و مورخ بوده و توصیف 
از اوجان نیز به  صورت مصور است )مطراقچی، 1379: 77(؛  وی 
مینیاتورهایی  از  است  عبارت  کتاب  بخش  مهم ترین   .)1 )تصویر 
آنها  فضابندی  و  شهر  عناصر  ترکیب  نمایش  نظر  از  که  شهر  از 
در ارتباط با هم و ارایه نمونه هایی از تاریخ معماری منطقه دارای 
ارزش فراوان اند. گی لسترنج جغرافیدان غربی نیز در کتابش به این 
شهر اشاره کرده است : » اوجان در ساحل یکی از شاخه های سمت 
چپ جنوب رودخانه سراوشهر سراب واقع است . در زمان ایلخانیان 
غازان خان به تجدید عمارت آن همت گماشت«. نام این شهر در 
کتاب لسترنج »آوجان« آمده است که از راه میانه ده فرسنگ )60 

کیلومتر(5 تا تبریز مسافت دارد )لسترنج، 1374: 175(؛)تصویر 2(.
از توصیفات اولیا چلبی سیاح ترک معلوم می شود این شهر تا قرن 
یازدهم ه.ق همچنان پابرجا بوده و موجودیت خود به عنوان یک 
شهر را حفظ کرده بوده است. طبق گزارش متون تاریخی، این شهر 
در قرن یازده ه.ق جمعیتی در حدود 30000 هزار نفر داشته است. 
این  بر  و  است  داشته  زیادی  رونق  مغازه   600 داشتن  با  آن  بازار 
اساس می توان آن را »یک شهر تجاری- تفریحی« نامید. اما هدف 
اصلی غازان خان، ساختن شهرکی مختص خاندان ایلخانی مغول در 

نزدیکی پایتخت تبریز بوده است.
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تصویر 1. توصیف مصور از شهر اوجان به قلم مطراقچی. فضاهای احتمالی: 1- کوشک 
غازان خان 2. رودخانه اوجان منشعب از کوه سهند 3. قلعه یا ارگ حکومتی 

4. واحه های انباشت آب. مأخذ : مطراقچی، 1379: 77.
Fig. 1. Descriptive Illustration of Ojan city written by  
Metragchi,Possible areas: 1- the palace of Kazan Khan 2- Ojan river 
branch of Sahand mount 3- castle 4- Oasis of eutrophication. 
Source: Metragchi, 2000: 77. 

تصویر 2. موقعیت اوجان در شرق کوه سهند. مأخذ : لسترنج، 1377: 80.
Fig. 2. Ojan situation in east of sahand mount. Source: Lestreng, 1999: 80.

بررسی های باستان شناختی در شهرستان بستان آباد
شناسایی محل شهر »اوجان باستانی«، بر اساس سه فصل بررسی 
باستان شناختی منطقه بستان آباد است. فصل اول بررسی به مدت 
تابستان 1392 و فصل  در  تابستان 1385، فصل دوم  در  ماه  سه 
سوم در تابستان 1393 انجام گرفته است )والیتی،1385 و 1392(. 
توصیف های ارایه شده از شهر اوجان در متون تاریخی و جغرافیایی 
گذاشته  جای  بر  شهر  این  از  مطراقچی  که  تصویری  خصوصًا  و 
است، کمک شایانی به شناسایی موقعیت این شهر گمشده می کند. 
محوطه کوللر اشرف آباد )قسمتی از اوجان باستانی( در ساحل شرقی 
رودخانه »اوجان چای« در موقعیت جغرافیایی به طول 46-49-25 
درجه شرقی و عرض 48-35-37 درجه شمالی و در ارتفاع 1787 
متر از سطح دریا قرار گرفته است. محوطه دالی دره سی نیز به فاصله 
یک کیلومتری محوطه کوللر و چسبیده به آن قرار دارد )تصویر3(. 
خط راه آهن در حال احداث، این محدوده را به دو نیم تقسیم کرده 
و خسارات جبران ناپذیری به محوطه وارد کرده است. این مجموعه 
شامل محوطه ای به مساحت تقریبی 10000 مترمربع است. محوطه 
مذکور در فاصله یک کیلومتری غرب شهر بستان آباد قرار گرفته 
است و گسترده ترین محوطه دوره اسالمی منطقه بوده که دارای 

الیه های فرهنگی قرون میانی اسالمی است :

محدودة احتمالی ارگ در محوطه کوللر اشرف آباد
محوطه شهر اوجان همانند سایر شهرهای باستانی ایران، متشکل 
از سه بخش ارگ، ربض و شارستان بوده که تعیین محل دقیق آنها 
نظر  به  دارد.  در محوطه  باستان شناختی  انجام کاوش های  به  نیاز 
می رسد محدوده ارگ دارای بارویی به شکل مدور بوده است. این 

قسمت که به شکل تپه ای مخروطی با مقطعی بیضی شکل است، 
حدود 10 متر باالتر از زمین های اطراف قرار دارد. بقایای دیوارهای 
آجری و سنگی ارگ با مالت گچ و آهک به قطر متوسط یک متر بر 
 اثر حفاری های قاچاقچیان در این قسمت دیده می شود )تصویر 4(. 
بقایای سطحی محوطه نشان می دهد که احتمااًل محل کوشک یا 
کاخ در جنوب غربی ارگ )طبق نقاشی چلبی در شمال غرب ارگ 
است( و به فاصله تقریبی100 متری آن، داخل حصار بوده است. به 
نظر می رسد محل شارستان و ربض خارج از محدوده مورد شناسایی 
قرار داشته و فعالیت های کشاورزی و تسطیح اراضی موجب تخریب 
نیز  اشرف آباد  روستای  کنونی  محل  حتی  است.  شده  بخش  این 
احتمالی شارستان و ربض  از پیش فرض های محل  می تواند یکی 
باشد. احتمال می رود هنگام ساخت جاده دسترسی روستا، قسمتی از 

محدوده ربض از بین رفته است. 

قبرستان محوطه کوللر
محل قبرستان در جبهه شرقی ارگ و خارج از محدوده باروی احتمالی 
بوده و در فاصله 20 متری از آن قرار دارد. ساختار سنگ قبرها به  
صورت پشته ای بوده و در مصالح آنها از سنگ های نتراشیده کف 
رودخانه ای استفاده شده است. این نوع قبور در گورستان های دوره 

اسالمی )به  ویژه دوره ایلخانی( ایران بسیار رواج داشته است. 

برجک دیده بانی
محلی  در  اوجان،  شهر  محدوده  غرب  کیلومتری  یک  فاصله  در 
برجک  بوده، یک  اوجان  و شهر  اطراف  به دشت های  که مشرف 
ارتفاع  در  شهر  محل  اینکه  به  توجه  با  شد.  شناسایی  دیده بانی 



..............................................................................
 The Scientific Journal of NAZAR research center (Nrc) for Art, Architecture & Urbanism.....

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

87

Vol.12/No.34/Autumn 2015/Location of Ojan Ilkhanid City Based on Historical Resources... /35-44

40

تصویر 3. نقشه توپوگرافی محوطه کوللر)سمت راست( و محوطه دالی دره سی)سمت چپ(. مأخذ : والیتی، 1392: 382.
Fig. 3. Topographic map of Kollar(right) and Dali darasi(left). Source:Velayati, 2014: 382.

تصویر 4. بقایای بخش های مختلف به دست آمده از دو محوطه کوللر و دالی دره سی؛ شامل ارگ، برجک دیده بانی و گورستان. مأخذ : والیتی، 1392: 380-385.
Fig. 4.  The remains of different parts found in the Koller and Dali darasi area; including the Citadel, the monitoring turret and cemeteries.
Source: Velayati, (2014): 380-385.
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می رسد  نظر  به  دارد،  قرار  اطراف  زمین های  به  نسبت  پایین تری 
این برجک عالوه بر نقش امنیتی به عنوان یک »راه نشان« برای 
مسافرانی که از سمت تبریز به شهر اوجان می آمدند، کارکرد داشته 
است. به نظر می رسد برجک های متعددی در اطراف شهر بوده که 
کارکردی مشابه این برجک داشته اند، که به مرور ایام ویران شده و 

پایه های برجک ها نیز در زیر خاک مدفون شده اند.

یافته های سفالی
احتمالی(  شهر  بافت  از  )قسمتی  کوللر  و  دالی دره سی  محوطه  از 
شد.  جمع آوری  انتخابی  صورت  به  شاخص  سفال  عدد   15 تعداد 
زیر لعاب  کنده  نقش  سفال  انواع  شامل  مکشوفه  سفال های 
بدون  و سفال های محلی  زیر لعاب،  نقاشی  آق کند(،  و  )اسکرافیاتو 
لعاب قرون میانی اسالمی اند. سفال ها به دوره سلجوقی و ایلخانی 
تعلق دارند )تصویر 5(. در این محوطه کاشی های معرق به رنگ 
سبز نیز دیده می شود که مشابه آن در مسجد کبود تبریز متعلق به 
دیگر مشاهده  از محوطه های همزمان  بسیاری  و  آق قویونلو  دوره 
شده است. از نقاط مختلف محوطه قطعات شکسته آجر نیز به دست 

آمد. ابعاد آجرها در حدود cm 30 × 30 هستند.

یافته های فلزی
از محوطه مذکور یک سکه متعلق به دوره ایلخانی به دست آمد. 
این سکه کمک شایانی در گاهنگاری نسبی محوطه می کند. سکه 
مربوط به دوره ایلخانی بوده و ضرب تبریز است. قسمتی از آن که 
قابل خواندن است، نقش خورشید بالدار با تصویر انسان در وسط آن 
است )تصویر6(. همچنین در بررسی صورت گرفته یک عدد مهره 

فریت به رنگ سبز و اشکی شکل نیز به دست آمد. 

تحلیل و سنجش داده ها
 : است  تقسیم  قابل  دو دسته  به  اوجان  از شهر  اطالعات مکتوب 

الف. اطالعاتی که به موقعیت شهر اشاره می کنند. ب. اطالعاتی 
مورد  در  می شوند.  مربوط  شهر  درون  فضاهای  و  عناصر  به  که 
در  شهر  این  که  متفق اند  مورد  این  بر  منابع  همه  شهر  موقعیت 
دارد  قرار  )مهران رود(  تبریز  شهر  نزدیکی  در  و  آذربایجان  منطقه 
کوه  دامنه  در  است.  بوده  معروف  اوجان«  اسالم  »شهر  به  و 
همان  )احتمااًل  سراب  سراوروِد  رودخانه  ساحل چپ  در  و  اوجان6 
تخمین  بر اساس  است.  بوده  گرفته  شکل  اوجان چای(  رودخانه 
بوده  مربع  کیلومتر   60 یا  فرسخ  ده  اوجان  تا  تبریز  فاصله  منابع 
است، این رقم با فاصله امروزی تبریز تا بستان آباد همخوانی نسبی 
با شهر  معرفی کردیم  اوجان  عنوان شهر  به  ما  و محلی که  دارد 
دو  ما  منابع،  توصیفات  بر اساس  ندارد.  چندانی  فاصله  بستان آباد 
اسالمی-  محوطه های  که  داریم  را  دالی  دره سی  و  کوللر  محوطه 
هستند. انطباق  قابل  منابع  در  آمده  توضیحات  با  و  بوده   ایلخانی 

امکان  باستان شناسی  داده های  شهری،  عناصر  خصوص  در  اما   
جوالن بیشتری دارند. باید گفت که بین محاسبات باستان شناسی 
و گزارشات منابع اختالف نظر وجود دارد، اما این تناقضات دلیل بر 
رد یکی از این دو نخواهد بود، بلکه باید حد وسط آنها محاسبه شده 
و مالک عمل قرار گیرد. در منابع باروی شهر در حدود 2 کیلومتر 
به  چسبیده  که  دالی دره سی  و  کوللر  محوطه  اما  شده ،  بیان  مربع 
بر می گیرند  را در  هم هستند مساحتی در حدود 10000 مترمربع 
نه  مورد  این  در  دارد.  زیادی  فاصله  منابع  در  با مساحت شهر  که 
می توان به اعداد و ارقام منابع اعتماد کرد و نه می توان آن را به 
کلی نادیده گرفت و مساحت فعلی را به شهر آن زمان نسبت داد. 
اما آنچه می توان گفت این است که باروی شهر کمتر از 2 کیلومتر 
مربع نبوده است، زیرا در این صورت وجود سه هزار خانه مسکونی، 
مهمانسرا  هفت  درون شهری،  حمام  سه  مسجد،  باب  هفت  تعداد 
با  اولیا چلبی، در شهر غیرممکن بوده و  و ششصد دکان به گفته 
معیارهای ساخت شهر و عناصر الزم برای اطالق عنوان شهر به 
آن سکونتگاه سازگاری ندارد. شاید توصیفات منابع محدود به خود 
اقامتگاه شاهِی اوجان بوده است و بخش مسکونی شهر که سه هزار 
خانه را در خود جای داده بوده، جدا از اقامتگاه شاهی بوده است. 

تصویر 5 . طرح سفال های شاخص محوطه کوللر و دالی دره سی. 
مأخذ : والیتی، 1392: 380.

Fig. 5. The significant pottery patterns of Koller and Dali darasi. 
Source:Velayati, 2014: 380.

تصویر 6. سکه ایلخانی مکشوفه از محوطه کوللر اشرف آباد که در تاریخگذاری 
محوطه حایز اهمیت است. مأخذ : والیتی، 1392: 380.

Fig. 6. The Ilkhanid coin  discovered in Koller ashraf abad which was 
important in dating site’s hsitory. Source: Velayati, 2014: 380.
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در این حالت مساحت دو محوطه مذکور به هدف نزدیک تر است 
و مساحت 10000 مترمربعی آن می تواند تأسیسات شهری مذکور 
را در خود جای داده باشد. آنچه علم باستان شناسی می تواند در این 
خصوص اظهار نظر کند کشف ساختارهایی از عناصر معماری است 
مسجد  شاهی،  کاخ  مثل  مطرح اند  شاخص  بناهای  عنوان  به  که 
دلیل رعایت معیارهای صحیح مهندسی و داشتن  به  یا حمام که 
استحکام الزم می توانسته اند در برابر نامالیمات زمان مقاومت کنند 
و آثاری از آنها تا به امروز رسیده باشد. اما خانه های مسکونی که 
به گفته منابع، ِگلی بوده اند )مثل همه شیوه ساخت خانه های دوره 
اسالمی( نمی توانسته اند در برابر بالهای طبیعی و انسانی مثل زلزله 
و جنگ های ویرانگر دوام بیاورند. اما نباید مالک تشخیص ما صرفًا 
اکثر گزارشات  اواًل  باشد، زیرا  بوده  تعداد خانه های مسکونی شهر 
منابع با اغراق همراه بوده و ثانیًا تخمین جمعیت و اندازه شهر عمدتًا 
به  صورت چشمی یا بنا به گفته صاحب منصبان شهری یا اهالی شهر 
صورت می گرفته است، در حالی که در اکثر موارد خود دولتمردان 
شهرها نیز اطالعات کافی از وضعیت شهر نداشته و مورخان را به 
نظر  در  باید  که  است  نکاتی  موارد  این  اشتباه می انداخته اند. همه 
 گرفته شده و در بیان کمیت و کیفیت شهر مالک عمل قرار گیرند. 

صنعتی  شهرک  در  که  دالی دره سی  و  کوللر  محوطه  دو  چرا  اما 
اوجان  ایلخانی  شهر  محل  عنوان  به  واقع  شده اند  بستان آباد 
میدانی  بررسی های  نتایج  به  اتکا  ما  دلیل  اولین  می شوند.  معرفی 
صورت گرفته در چندین سال اخیر در منطقه بستان آباد است که 
به  صورت پیمایشی و روستا به روستا بوده و می تواند در شناخت 
محوطه های اسالمی منطقه مؤثر واقع شود. زیرا اصواًل شهر اوجان 
شاخص  آثار  دارای  اسالمی  محوطه های  این  از  یکی  درون  باید 
با  با مطالعه داده های مرتبط  باشد.  بوده  ایلخانی  دوره سلجوقی و 
منطقه،  اسالمی  محوطه های  پراکندگی  نقشه  مطالعه  و  موضوع 
نتوانند  شاید  که  هستند  شاخص هایی  دارای  مذکور  محوطه  دو 
و  شهر  از  بخشی  می توانند  حداقل  ولی  باشند  اوجان  شهر  همه 
بر شهر  مشرف  آنها  موقعیت  باشند.  آن  مرکزی  بخصوص هسته 
فعلی بستان آباد و جاده قدیمی تبریز- بستان آباد- ری است. جاده 
تبریز- بستان آباد- تهران  مذکور در دوره قاجار همان جاده قدیم 
بوده ولی امروزه با احداث اتوبان تبریز- تهران این جاده به  صورت 
مسیری فرعی درآمده است. این محوطه ها بهترین محوطه های با 
موقعیت مناسب برای احداث یک شهر هستند. موقعیت خاص آنها 
در نزدیکی به مزارع و باغات پایین دست خود و آثار شاخص آنها 

تاریخ منبع تاریخی
نگارش

توضیحات خاصعناصر شهریبارو و شکل شهرموقعیت شهر

مسالک و 
ممالک

ذکر نام آن در کنار شهرهای آذربایجان4 هجری

بیشتر شهر به صورت ویرانه ای دیده شدهبازار و باروی آن آمدهشهرکی است در آذربایجان7 هجریمعجم البلدان

معروف به شهر اسالم اوجان 8 هجریتاریخ وصاف
و دارالملک اسالم

ساختة غازان خان به سال 698 ه.ق

از توابع مهران رود )تبریز( 8 هجرینزهه القلوب
است

باروی آن ساختة غازان و 
2 کیلومترمربع از سنگ 

و گچ

زمین ها و ابواب البر 
شهر وقف خاندان 

ایلخانی

ساختة بیژن بن گودرز و بازسازی شدة 
غازان خان

اقامتگاه تابستانی شاهان 10 هجریحبیب السیر
تبریز

وقوع حواث سیاسی مهم دوره تیموری 
در آن

محیط بارو سه هزار گامدر دامنه کوه اوجان است11 هجریاولیاء چلبی
)1/5 کیلومترمربع(

بوده، شهر به صورت 
قلعه ای مربع شکل بوده

دروازه آهنی در شرق 
شهر، سه هزار خانه 

گلی، هفت باب مسجد، 
سه حمام، هفت 

مهمانسرا و 600 دکان

هالکو آن را ویران و غازان بازسازی کرده

قلعه شهر واقع در جنوب مطراقچی
شرق تصویر

کوشک اوجان در شمال 
شرق تصویر، واحه های 

آب در اطراف رودخانه

تصویر یک نقاشی از داخل شهر

ساحل چپ رودخانه سراورود 13 هجریلسترنج
سراب و معروف به اوجان

رودخانه درون شهر آب 
اوجان قرار داشته

سرچشمه آب آن از قلة شرقی کوه سهند؛ 
60 کیلومتر مسافت آن از تبریز بوده

جدول 1. اطالعات مربوط به بافت و موقعیت اوجان در متون تاریخی. ترسیم از : نگارندگان.
Table 1. Information about the Ojan’s context and its situation in historical texts .drawing by: authors.
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شامل سفال های لعاب دار و زیرلعاب دوره ایلخانی، سفال های محلی 
مربوط به قرون 8-5 ه.ق، سکه و اشیاء فلزی هستند که همگی 
این ویژگی ها،  از  دارند. گذشته  تعلق  ایلخانی  به دوره سلجوقی و 
در  باید  اوجان  ایلخانی  است که شهر  نیز ضروری  نکته  این  ذکر 

میدانی،  مطالعات  به  توجه  با  شود،  جستجو  فعلی  شهر  نزدیکی 
محوطه ای که همه این ویژگی ها را داشته باشد دو محوطه کوللر و 
 دالی دره سی هستند که احتماالً بخشی از شهر اوجان خواهند بود.
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سفال محلی قرون 
میانی اسالمی 

آذربایجان
- خوب گلی رقیق 

قهوه ای - قهوه  ای قهوه  ای قهوه  ای ماسه 
متوسط

چرخ 
ساز کافی لبه کوللر 

اشرف آباد
Bos.189.1

سفال قرون میانی 
اسالمی آذربایجان - خوب گلی رقیق 

قهوه ای
گلی 
رقیق 
قهوه ای

قهوه  ای قهوه  ای قهوه  ای ماسه 
متوسط

چرخ 
ساز کافی لبه کوللر 

اشرف آباد
Bos.189.2

سفال قرون میانی 
اسالمی آذربایجان

خطوط 
موازی 
زیر لبه

خوب
گلی رقیق 

قهوه ای مایل 
به قرمز

گلی 
رقیق 
قهوه ای

قهوه  ای قهوه  ای قهوه  ای ماسه 
متوسط

چرخ 
ساز کافی لبه کوللر 

اشرف آباد
Bos.189.3

سفال قرون میانی 
اسالمی آذربایجان - خوب گلی رقیق 

قهوه ای

گلی 
رقیق 
قهوه ای قهوه  ای قهوه  ای قهوه  ای ماسه 

متوسط
چرخ 
ساز کافی لبه کوللر 

اشرف آباد
Bos.189.4

سفال قرون میانی 
اسالمی آذربایجان - خوب گلی رقیق 

قهوه ای - قهوه  ای قهوه  ای قهوه  ای ماسه ریز چرخ 
ساز کافی لبه کوللر 

اشرف آباد
Bos.189.5

جدول 2. گونه شناسی سفال های محوطه کوللر و دالی دره سی. مأخذ : والیتی، 1392: 382.
Table 2. Pottery typology of Koller and Dali darasi area. Source:Velayati, 2014: 382.

نتیجه گیری 
آنچه مسلم است شهر اوجان در دوره ایلخانی به عنوان یک شهر تفریحی و اقامتگاه فصلی مورد توجه خاص خان های مغولی بوده و پایتخت 
تابستانی آنها محسوب می شده است. محوطه های دالی دره سی و کوللر واقع در روستای اشرف آباد در ساحل غربی رودخانه »اوجان چای« با 
تکیه بر سه فصل بررسی های باستان شناختی احتمااًل قسمتی از شهر اوجان است. با توجه به بررسی های میدانی و پیمایشی که در دو سال 
اخیر در شهرستان بستان آباد انجام شده است، بر اساس توصیف منابع تاریخی از شهر اوجان باید آن را در حوالی شهر بستان آباد فعلی جستجو 
کنیم و تنها دو محوطه مذکور که از دو جهت به هم چسبیده اند، می توانند بخشی از شهر یا شهرک اوجان بوده باشند. به خصوص که این 
محوطه ها کاماًل مشرف بر جاده قدیم بستان آباد در دوره ایلخانی بوده و دارای زمین های آباد و سرسبزی اند که مستعد ایجاد مجتمع های 
اقامتگاهی تابستانی است. ساختارهای معماری که در این دو محوطه به دست آمده اند، شامل هسته مرکزی شهر است که بارویی به شکل 
مربع دارد و قلعه یا ارگ حکومتی در قسمت شمال غرب آن، تعدادی برجک دیده بانی و دیوارهایی که در اثر حفاری غیرمجاز از زیرزمین 
بیرون آمده است. یافته های هنری شامل سفال های نقش کنده زیر لعاب )اسکرافیاتو و آق کند(، نقاشی زیر لعاب و سفال های محلی بدون 
لعاِب قرون میانی اسالمی و برخی اشیاء فلزی که سفال ها به لحاظ تاریخ گذاری نسبی متعلق به دوره سلجوقی و ایلخانی هستند. این آثار 
نشان می دهند که تنها مکانی که شهر اوجان در آنجا می توانسته برپا شده باشد، محوطه کوللر و دالی دره سی است، اما با این وجود، برای بیان 
دقیق موقعیت جغرافیایی و مکان یابی فضاهای شهر و بیان مساحت آن به انجام گمانه زنی و کاوش های مستمر باستان شناختی نیازمندیم. 
با داده های موجود نمی توان بیش از این اظهار نظر کرد. امید است که با حمایت های همه جانبه مسئولین ذی ربط پروژه مذکور هر چه زودتر 

انجام شود تا نتایج داده های آن در اختیار محققین و باستان شناسان محترم قرار گیرد.



..............................................................................
 The Scientific Journal of NAZAR research center (Nrc) for Art, Architecture & Urbanism.....

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

91

Vol.12/No.34/Autumn 2015/Location of Ojan Ilkhanid City Based on Historical Resources... /35-44

36

پی نوشت ها
1. این پدیده خاص دوره حکومت مغول ها بر ایران است که در عرصه بافت شهری به وجود آمد، در این طرح مقبره بانی به عنوان عنصر سازمان دهنده سایر فضاهای اقماری مجموعه 

مشهود است )محمدمرادی و جعفرپور، 1390: 939(.
2. اطالق دو عنوان »شهر« یا »شهرک« به دلیل اشارات مختلف منابع تاریخی به هر دو مورد است، تا زمانی که نتایج علمی جدیدی در این خصوص حاصل نشود، نمی توان به یکی 

از این دو عنوان تکیه کرد، هر چند اکثر منابع تاریخی لفظ شهر را به کار برده اند.
3. هر 15 گام برابر با 10 متر مربع است.

4. شاید همان جوغان باشد )نگاه کنید به مستوفی، 1381(.
5. هر فرسنگ برابر با حدود 6 کیلومتر است )َحَموی بغدادی، 1380(.

6. کوه اوجان احتمااًل همان کوه سهند فعلی بوده است که با شهر اوجان 53 کیلومترمربع فاصله داشته است ؛ احتمال دیگر این است که این نام کوهی محلی بوده است که البته 
در طی بررسی های میدانی به نام چنین کوهی بر نخوردیم. بنابراین نظر اول به حقیقت نزدیکتر است.
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Location of Ojan Ilkhanid City Based on Historical Resources and 
Archaeological Investigation

(Research on Sites of Koller and Dali Darasi in Bostan Abad City)
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Abstract
The historical city of Ojan (current Bostan abad), is one of the Ilkhanid major cities (the summer residence of the 
Ilkhanid royal family) in the course of prosperity and development of Ghazan khan. According to sources, this history 
of the city dates back before Ilkhani era. However, as a consequence of various events such as earthquake and wars, 
its existence couldn’t be revealed as a strategically important city. It was until the Ilkhanid era when the importance 
of the city was unclosed. According to the shortage in sources about the exact location of this city, the necessity to 
study and scrutinize the remains of this city is highly required. Therefore our main question investigates the exact 
location and measures of the city in accordance with archaeological investigations and historical resources. Obtained 
architecture structures include battlement which are square shape, governmental castle, some monitoring turrets and 
terminated walls, incused under glaze clays, under glaze paintings and local clays without glaze belonging to 6th-8th 
century A.H. which are the monument of Ilkhani city of  Ojan according to picturers. 
Considering the 3 chapters investigation on archaeology in Bostan abad town, there are achieved some results which 
are associated with Ojan city: 1- Existence of the city in the first centuries of Islamic and its development in the 
Ilkhanid era (documented in historical resources). 2- Adaptation of its geographical position with current Bostan abad 
city (documented in archaeology studies) in two Ilkhani sites of  Kollar and Dali darasi. Therefore, this paper has tries 
to analyze new obtained data from archaeological investigation in the region of Bostan abad with written resources of 
Ilkhanid era in order to take another step toward finding its precise location.
Considering government house, rabaz and sharestan, the wall has a circular shape. This section - cone-shaped hill 
with elliptical cross - is about 10 meters above the surrounding terrain. The remains of brick arched walls and stone 
can be seen in this section. Surface works show that the palace was probably in the south west of the castle (based 
on Chalabi’s painting is in the north west of castle) and it was a distance of approximately 100 meters from castle to 
inside of the wall. The place of sharestan and rabaz is out of identification bounds and agricultural activities and land 
leveling has destroyed this sector. Even current location of Ashraf abad’s village could be one of the assumptions of 
sharestan and rabaz’s position; and likely in the time of construction rural access roads, part of the area is turned into 
suburbs. Finally, it must be said that based on archaeological researches, the Ilkhanid city of Ojan must be sought near 
the present city and according to recent studies, the sites that having all this specifications are the two sites named 
Koller and Dali darasi which are the section of Ojan city. However, defining the exact geographic position and location 
of the city spaces and speeching area requires further speculation and ongoing archaeological investigations since 
the exact result cannot be announced according to the existing data. It is hoped that with the support of multilateral 
authorities this project will be fulfilled as soon as possible so that its achievements be useful for future researchers 
and archaeologist.
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