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 شرقی با تاکید بر قلعه بختکهای ساسانی آذربایجاندر آمدی بر گاهنگاری نسبی محوطه

 
 عبدیسرور

 شناسیکارشناسی ارشد باستان

sorourabdi@yahoo.com 

 

 چکیده:

شناسی در د، که به عنوان مدرک عمده باستانباشهای گذشته سفال میها و تمدناز جمله آثار مادی به جا مانده از فرهنگ

تواند در ه بندی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد، صرفنظر از ابعاد کاربردیش میطبق صورتی که در یک چارچوب مناسب مورد بررسی،

 های فرهنگی مورد استفاده قرار گیرد.گاهنگاری نسبی مناطق و دوره بندیبررسی و مطالعه 

مچون)قلعه ها ههای متعددی از ادوار تاریخی است علیرغم آنکه برخی از این محوطه شرقی دارای محوطهمنطقه آذربایجان

استای ارائه گاهنگاری نسبی ای در رو همه جانبه پهنانگر اند، اما تا کنون مطالعات( مورد بررسی و کاوش قرار گرفتهضحاک

 کنشهای آنها در ادوار هخامنشی تا ساسانی انجام نگرفته است.نطقه و ارزیابی ارتباطات و بر همهای تاریخی ممحوطه

های شفاهی که در میان ان در استان آذربایجان شرقی واقع گردیده است، روایتتوابع شهرستان  ملکدر شهر لیالن از قلعه بختک 

در این . داردانوشیروان پاشاه ساسانی منسوب میساالن منطقه لیالن جاری است این قلعه را به بختک یکی از وزرای خسرو کهن

به بررسی گاهنگاری نسبی محوطه  لیدی یعنی سفال و معماریو داده کهای گوناگون دتاکید بر مطالعه و مقایسه شاخصه مقاله با

روش تحقیق در این پژوهش . قلعه بختک و نسبت گاهنگارانه و روابط آن با دیگر محوطه های ساسانی منطقه پرداخته است

های نتیجه با بررسی و تحلیل دادهباشد، در ای و میدانی میتحلیل تطبیقی و با استفاده از ابزارهای گردآوری اطالعات کتابخانه

های میانه اشکانی، چون تخت سلیمان و قلعه ضحاک بیانگر آن است که در دورههای همجوار همسفالی قلعه بختک با محوطه

-ای در یک شبکه ارتباطی گسترده در منطقه به ظهور رسیدههای استقراری و حاکمیتی برجستهساسانی و پس از اسالم محوطه

 اند.

 ساسانی ، آذربایجان.ی: سفال، قلعه بختک،گاهنگاریاژگان کلیدو
pottery‚ Bakhtak Castle chronology, Azarbayjan‚Sassanid. 
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 مقدمه

شرقی قرار دارد این محوطه در عرض جغرافیایی توابع بخش لیالن در استان آذربایجانقلعه بختک واقع در شهرستان ملکان از 

متر طول و ۱۲۰۰ثانیه قرار داشته و حدود  ۹۲۴دقیقه و  ۱۱درجه و  ۶۴ثانیه و طول جغرافیایی  ۹۰۸درجه و صفر دقیقه و  ۷۳

باشد محوطه به شکل مستطیل لع شمالی میترین ضلع آن نیز ض ترین ضلع آن ضلع شرقی و کوچک بزرگ ،متر عرض دارد۱۰۰۰

و در جانب غرب شهر لیالن واقع گردیده که عالوه بر اضالع ذکر شده که توسط جاده شهر لیالن تخریب شده است سطح داخلی 

های انگور تسطیح و تخریب شده است .در اطراف های کشاورزی و تاکستان باشد که توسط زمینمحوطه دارای مساحت باالیی می

ها از نظر تاریخی به اند، و اکثر آنتپه شناسایی و بررسی شده ۲۲های باستانی وجود داشته و تاکنون حدود بختک لیالن تپه قلعه

-گردند. به استناد سند ثبتی سازمان میراث فرهنگی کشور قلعه بختک لیالن الیهدوره پیش از تاریخ و دوران تاریخی مربوط می

های شفاهی که در میان کهنساالن  ستقراری متعددی را خصوصاً در دوران تاریخی دارا است. روایتهای اهای فرهنگی و دوره

دارد بختک احتماالً پدر  منطقه لیالن جاری است این قلعه را به بختک یکی از وزرای انوشیروان پادشاه ساسانی منسوب می

اهلل مستوفی در کند، و همچنین حمد حدی تایید می ال را تابزرگمهر حکیم وزیر انوشیروان باید باشد که در این صورت قول با

پیشینه پژوهش ولفرام های قدیم در کنار شهر لیالن قلعه وجود داشته است.  کتاب نزهه القلوب خود آورده است که در زمان

از طرف  ۱۷۴۷سال بررسی در منطقه و در حصار قلعه بختک انجام داده است، در  ۱۷۲۰باستان شناس آلمانی در سال  ۱کالیس

اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری وقت دکتر علی اصغر میر فتاح از قلعه بختک بازدید نموده و گزارشی در این 

-ماه اقدام به بررسی و چندگمانه آزمایشی در قلعه میآقای احمد امیری در مدت یک ۱۷۴۳اند و نیز در سال خصوص ارائه نموده

-۸۰آقای علی صدرایی از طرف پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی اقدام به بررسی نموده ودر سال  ۱۷۹۰ر سال نماید و نهایتأ د

 گردی دیوار غربی قلعه بختک به سرپرستی بهروز عمرانی و جواد ژاله اقدم، محمد رحمت پور صورت گرفته است.پی۱۷۹۸

عدد به آن در متون و کتب ساسانی با این حال تنها محوطه علیرغم اهمیت منطقه آذربایجان در دوران ساسانی و اشارات مت

پژوهش شده در منطقه محوطه تخت سلیمان است. بنابراین نظر به موقعیت و ابعاد گسترده محوطه تاکنون تحقیق جامع و 

ین به بازسازی تواند نخستین گام در این امر باشد. این مطالعه همچنکاملی در این خصوص صورت نگرفته است و تالش حاضر می

ساختار فرهنگی، تصیح و تکمیل تاریخگذاری و ارائه گاهنگاری نسبی محوطه از طریق تحلیل تطبیقی سفال و معماری و 

 پردازد.یبا مناطق همجوار است، مهای این محوطه برهمکنش

 ملکانوقعیت جغرافیایی م

 ۱۲۰باشد. درجانب شرقی دریاچه ارومیه و در کردستان میشرقی و غربی و شهرستان ملکان محل اتصال سه استان آذربایجان

شرقی به میاندوآب واقع شده است که از شمال و شمال –کیلومتری جنوب شهرستان تبریز در مسیر جاده ترانزیتی تبریز 

ن آذربایجان غربی به شهرستان میاندوآب از استاشهرستان مراغه و از سمت شمال به شهرستان بناب و از قسمت جنوب و جنوب

 (۱شود)نقشه ه زار اطراف دریاچه محدود میهای شورغربی به دریاچه ارومیه و سرزمینغربی و از سمت غرب و شمال

 (. ۶۸۲: ۱۷۳۰)خاماچی،
 

                                                 
1
 Klass,W,1811 
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 (google Earth  :۱۷۸۷: نقشه شهرستان ملکان )ماخذ،۱نقشه

 

 مشخصات طبیعی و جغرافیایی شهر لیالن

 

 
 لیالن)مأخذ، سازمان نقشه برداری کشور(: نقشه هوایی منطقه ۲نقشه 

 

 

 

  پیشینه تحقیقات و مطالعات  باستان شناسی منطقه لیالن

شود هیات و کارشناسان زیادی بازدید تپه را شامل می ۲۲های اقماری که نزدیک به در خصوص محوطه قلعه بختک و محوطه

-بصورت اسنادی موجود است که در ادامه به ذکر این موارد می نموده اند،که از این مجموعه تعداد اندکی گزارش چاپ شده بعضا

 پردازیم:
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های باستان گزارشور والفرام کالیس است که در کتاب اولین گزارش منتشر شده از منطقه لیالن مربوط به نوشته پروفس

 شناسی در ایران ترجمه و چاپ شده است. وی در خصوص منطقه لیالن چنین

 نویسد:می 

العاده جالبی اشاره کنیم که در لیالن واقع در شمال شرقی میاندوآب به دست آمده است. این باید به مکشوفه فوقدر اینجا "

تری از این متاسفانه ابعاد دقیق (۱)طرح سانتی متر  ۱۲و ارتفاع  ۲۰قطعه ظرفی است رنگ آمیزی شده به شگل حیوان بطول 

از  ۱۸۳۱طی دیداری که در دوازدهم مه ز روی آن طرح شماره ترسیم گردید. ظرف تهیه کرد، ولی دوعکس از آن گرفته شد که ا

ستون در مسجد محل به فروشنده ده برخوردیم که این ظرف را همراه چند سکه ده لیالن به عمل آمد، ضمن بررسی چند پایه

ای صورت قدر گزاف بود که معاملهای با کتیبه ای به دور آن به ما عرضه کرد. قیمت این ظرف آنساسانی و کاشی نقش برجسته

 ان پهن کرده و عکسی از آن بگیریم:نگرفت ولی دست کم توانستیم دستمالی بر روی دک

 

 
 (۱۷۲۶های باستان شناسی در ایران ،: ریتون منقوش به شکل حیوان منسوب به شهر لیالن )ماخذ،گزارش۱طرح 

 

میالدی( بنا  ۱۸۴۷هجری ) ۱۷۶۷دارد.در یکی از آنها که در سال شرقی میاندوآب سه مسجد نوساز قریه لیالن در شمال "

توان تشخیص داد های چوبی نگهدارنده سقف پنهان شده است. ولی با این همه میستون سنگی در زیر شمعشده است دو پایه

 اند. های قدیمی بوده اند که در اینجا دوباره بکار رفتهکه اینها پایه ستون

ها ها هنوز قابل رویت بود و ما توانستیم از آنی از سه مسجد که ساختمان آن تمام نشده بود پایه ستوندر یک ۱۸۳۱در سال 

 (۲ستون سنگی از آثار قدیمی بودند که باز در بنا بکار رفته اند. )طرحستون از شانزده پایهگیری کنیم. یازده پایهاندازه
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 ۱۷۲۶های باستان شناسی در ایرانلیالن )ماخذ ، گزارشهای قدیمی در شهر مجموعه پایه ستون: ۲طرح 

 

های ظریف معماری ایران حجاری شده اند) طرح های شاخص و شکلها شکلی خام و زمخت و بعضی دیگر به نقشبعضی از آن

و  ۴های شماره که از این میان زیر ستون ۷و  ۶و  ۴اند . مثال شماره های اشکانی تراش خوردهها به شکلبعضی از این ستون

 ۳۰کیلومتری جنوب غرب دودهک و  ۱۲دار خورهه واقع در ها ایست که در ساختمان ستون،بخصوص یادآور زیر ستون۷

 .غربی قم بکار رفته است. این بنا را که به معبد خورهه معروف استکیلومتری جنوب

 نویسد:قرار داده و چنین می پروفسور کالیس در مقاله دیگری نیز تاسیسات حصار لیالن را مورد مطاله

متر  ۴۰۰الی  ۲۰۰جنوبی ( و به عرضه تقریبی  -تاسیسات مستطیل بزرگ حصاری به طول تقریبا یک کیلومتر )شمالی

  (۷غربی ( وجود دارد)طرح  –)شرقی 

 
 (Kleiss‚AMI‚۱۸۹۹‚P.۲۱۲: حصار قلعه بختک)ماخذ: ۷رحط

 

ظروفی منقوش به شکل حیوانات که از نظر سبک به حیطه هنر اروارتوئی بسیار نزدیک است و نیز  همچنین در ادامه از   

های اند به دست آمده اند. سکهکار رفتهستون بعضا بیشتر پارتی که در مسجد جدیدی در لیالن مجددا بهقطعه پایه ۱۱دست کم 

 ساسانی نیز از منطقه لیالن نیز وجود دارند. 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  4931آبان ماه  -دومین همایش ملی باستان شناسی ایران                   

 ن شناسی ایراندبیرخانه دائمی همایش ملی باستا                                

 

6 

 

ها های دیواری نقش برجسته نیز از آثار بدست آمده هستند. محل دقیق این یافتهها مغولی و کاشیاسالمی در میان آنهای سفال

از زیر خاک ها نه چندان دور از دهکده لیالن ها به ویژه پایه ستونشود که یافتهکه حدس زده میمشخص نیست. با وجودی

گذاری دقیق دست توان به یک تاریخها نمیهای خشتسات حصار، معماری حصار و اندازهبا این حال با تأسی اند.بیرون آورده شده

های های کشف غیر دقیق از منطقه لیالن، نزدیک تاسیسات حصار فقط یافتههای کوچک یاد شده با محلیافت. به غیر از یافته

-رسیدند. بر اساس بررسینظر میقط اسالمی بههای جمع آوری شده از سطح فمیالدی سفال ۱۸۴۳سفالین بدست آمده در سال 

ساسانی  -دوره پارتیهایها،احتماال ساختههای چشمگیر بزرگ، نمونهکاسههای قدح یا ها و کیفیت خردههای سطحی، مقطع

ینات چوب ها و مقطع لبه یک ظرف ذخیره مواد غذائی با تزئ(. از دوره پیش از اسالم یا اوایل دوره اسالمی کاسه۶هستند.)طرح

 .(۲۲۱: ۱۷۹۰)صدرایی، (۶طرح متر دارند.سانتی ۶۰ها، قطری تا حدود ها و قدحگیرند، کاسهخط شکل سرچشمه می

 

 
 : ظرفهای گزارش شده در مقاله کالیس۶طرح 

 

 کند:طی بازدیدی از محوطه قلعه بختک چنین گزارش می ۱۷۴۷آقای دکتر میر فتاح در سال 

ها دارد. ولی اگر تصور شود حصار شهر یادگاری از دوره ساسانی بوده و کلمه اسالمی بودن این تپهآثار و شواهد سطحی بر 

ها وجود قطعات سفال همراه این خشت ان پهلوی مورد استفاده بوده است.بختک از آن زمان باقیمانده است) چون این کلمه در زب

های خارج قلعه بختک که بعضی از آنها به پیش از تاریخ تعلق جه به تپهبا تو برد.را از دوره ساسانی فراتر میقدمت این منطقه 

های خارج ها برسد و حتی فراتر رود. بطور کلی بازدید مشترک قلعه بختک و تپهدارند. شاید قدمت شهر بختک به تاریخ این تپه

اند . بررسی حصار دور تا دور شهر بختک ودههای تابع قلعه بها یکجانشینیآورد که شاید این تپهاز آن چنین فکری را پیش می

شرقی اکنون  غربی ورودی جنوبشرقی و دیگری تقریبا در شمالیکی تقریبا در جنوبدهد. دو ورودی را نشان می شواهدی از

 بنام قبله قاپسی )روبه قبله(معروف است. 

ماه اقدام به شناسایی و گمانه منطقه لیالن به مدت یکبه اتفاق آقای ابوالقاسم حاتمی در  ۱۷۴۳آقای احمد امیری که در سال 

 نویسد:زنی نمودند در مورد قلعه بختک می

طور های نزدیک آن بههای باستانی فراوانی در فاصلهشرقی لیالن قرار گرفته است و به جز این تپهقلعه بختک در گوشه شمال "

های باستانی موجود در ایران کمتر جایی بتوان گفت که در میان محوطهخورد و در این مورد شاید به جرات پراکنده به چشم می

ست که بشود در قرن سابقه تاریخی جایی نی ۷۰های باستانی شناخته شده مشابه لیالن باشد. قلعه بختک با از حیث فراوانی تپه
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خواهد. متاسفانه نامی از این زیادی می های زیادی دارد که شناخت آن حوصلهاین قلعه پر رمز و راز گفتنیروز شناخته شود  ۷۰

تاریخی در متون تاریخی به میان نیامده است، حتی از خود لیالن که این قلعه را در خود جای داده است جز در یکی دو مورد 

 (.۷-۶: ۱۷۴۳های بابک خرم دین بوده باشد )امیری،اشاره دیگری نشده و احتمال دارد این قلعه مدتی یکی از پایگاه

ی به منظور تعیین زن گمانه و پژوهشدر محوطه تاریخی قلعه بختک به مدت یکماه اقدام به ۱۷۹۰قای علی صدرایی در سالآ

  -گمانه پژوهشی در حریم اضالع شرقی  ۲۰ماه با انجام عرصه و حریم پیشنهادی محوطه تاریخی قلعه بختک به مدت یک

 جنوبی و غربی انجام گرفت.

گردی دیوار غربی در طی دو فصل کاوش به منظور پی ۱۷۹۸-۸۰،جواد ژاله اقدم،محمد رحمت پور در سال آقای بهروز عمرانی 

 انجام دادند.

 

 موقعیت جغرافیایی قلعه بختک

کیلومتری میاندوآب، در سمت  ۱۰و تقریبا در  شرقیدر استان آذربایجان ملکان –قلعه بختک در میانه جاده آسفالته میاندآب

به  رسد.گذرد به روستای لیالن میای خاکی که از آن جدا شده و از قراء ممدیل و قره خضر میر از طریق جادهچپ جاده مذکو

˚E:۶۴    ˝ جغرافیایی عرض در بختک قلعه محوطهگذرد میچای  لیالن رودخانه لیالن کیلومتری یک فاصله
ودر طول ۹۲۴-´۱۱-

 نیز آن ضلع بزرگترین و دارد عرض متر ۱۰۰۰ و طول متر ۱۲۰۰ حدود در محوطه. دارد قرار˝N: ۷۳˚-۰۰´-۹۰۸  جغرافیایی

 (۷)نقشه(۲۱: ۸۰-۱۷۹۸دیگران، و عمرانی) است دارد قرار لیالن شهر غرب در مستطیل صورت به محوطه. است شمالی ضلع

     

 

             

     

                                                                                        
 (Google: ۱۷۸۷: نقشه هوایی قلعه بختک لیالن: )مأخذ: ۷نقشه

 

 :های باستان شناسی قلعهمطالعه داده

 :های قلعه بختکبررسی و طبقه بندی سفال

 شد.های میدانی از طریق کاوش قلعه بختک دو دسته سفال شناسایی و طبقه بندی در چند دوره جمع آوری و بررسی

 های دوره تاریخی)قبل از اسالم(:الف( سفال

 سفال دوره ساسانی -۲سفال دوره اشکانی         -۱

 های دوره اسالمیب( سفال
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 بختک قلعه های¬سفال توصیف و بندی¬طبقه

  آنها بزرگترین دهانه قطر گرفتند قرار گروه اولین در دارند ظروف سایر به نسبت را دهانه گشادگی بیشترین که ها کاسه:کاسه   

cm  ۶۰  (۲شماره طرح )آنها کمترین و cm  ۶(۴شماره طرح )هستند متر سانتی ۲۲ تا ۲۰ قطر با ای¬دهانه دارای اغلب. است .

 .باشند¬می آهک موارد بیشتر در و هستند آجری و نخودی ها¬کاسه این بدنه خمیره رنگ
 

 
 : نمونه ای از طرح۲طرح شماره 

 

 
 :۴طرح شماره 

 کامل نیمه پخت موارد بعضی در و دارند خوبی نسبتا و معمولی پخت آنها. است ریز شاموت تراکم میزان و معمولی آنها خمیره

 به رقیق¬گلی پوشش آنها بیرونی و درونی پوشش. شود¬می دیده نیز نخودی پوشش ها¬کاسه بین در. باشد¬می رویت قابل نیز

 ها¬لبه. هستند برخوردار نواری و برگشته تخت، های¬لبه انواع از ها¬کاسه. است لعابدار و آجری قرمز و نخودی یعنی ظرف رنگ

 بسیاری مواردی در ها¬کاسه لبه. رسند¬می کف به کمی ارتفاع با و باشند¬می قوس کمی با و هستند، ضخیم بدنه به نسبت

 این که مورد یک استثنا به و باشند¬می لبه زیر در که شیار از استفاده با ها¬لبه در که موردی چند استثناء به و هستند ساده

 .است متر سانتی ۷۷ قطر به و بزرگ تقریبا ای¬کاسه که رسد¬می عدد ۹ به شیارها

 تزئینی نقش صورت هر در باشد انبوه بصورت تولید و بودن مصرفی از حاکی توانسته¬می ظروف این روی بر نقش وجود عدم

 .باشند¬می گرد گروه این های¬لبه اکثر.است شده ذکر تزئینی خطوط استثنا به شود¬نمی دیده ظروف نوع این روی بر خاصی

 .شود¬می نامیده پیاله.باشد آنها قطر  ⅟۲ دوم یک از کوچکتر آنها ارتفاع که ظروفی: پیاله

 شود¬می دیده کنده بصورت تزئین عنوان به لبه دور خط چند یا یک دارای که باشند¬می گرد لبه دارای ها¬پیاله از بعضی

 (.۳شماره طرح)

 . است شده اشاره آن به بعدی صفحات در که( ۹شماره طرح)شود¬می دیده نیز اردبیل سبک به نقوشی ها¬پیاله بین در

 

 
 

 (۱۷۸۶نمونه ای از طرح پیاله قلعه بختک)ماخذ،نگارنده: :۳طرح شماره 
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 (۱۷۸۶نمونه ای از طرح پیاله قلعه بختک)ماخذ،نگارنده: :۹طرح شماره 

 

 :است کرده تعریف چنین را کوزه هرینک آقای:کوزه

 و ساده اکثرا.دهند¬می تشکیل را ها¬سفال صد در ۲ حدود که ها¬کوزه(.۲۳:  ۱۷۳۴هرینک،)باریک و تنگ گردن با ظروفی

 از بعضی کوتاه گردن با های¬کوزه و دراز گردن با ها¬کوزه شوند،¬می تقسیم دسته دو به ها¬کوزه باشند¬می دسته بدون

)طرح .باشند¬می تزئینی خطوط دارای آنها از محدودی تعداد هستند کوچکتر های¬دهانه با برخی و باز دهانه دارای ها¬کوزه

 (.۸شماره 

 
 (۱۷۸۶نمونه ای از کوزه قلعه بختک)ماخذ، نگارنده: :۸طرح شماره 

 یک به گردن اندازه اساس بر ها¬خمره( همان) تنگ گردن با ظروف. است کرده تعریف چنین هرینگ ارنی هارا¬خمره:خمره

 شوند¬می شامل گروه
 ( ۱۰ شماره طرح) گردن بدون های¬خمره

 

 
 (۱۷۸۶از خمره قلعه بختک)ماخذ،نگارنده:نمونه ای  :۱۰طرح شماره 

 

 تزئینات دارای ها¬خمره از بعضی تزئینات شوند،¬می متمایل خارج سمت به مالیم قوسی با معموال ها¬گردن گروه این در

  باشند،¬می زیگزاک بصورت  کنده نقش و افزوده

 القاء و شده ایجاد ساده های¬حلقه روی بر کناره و اشاره انگشت دو وسیله به که انگشتی طنابی و ساده طنابی تزئینات جمله از

 .باشد¬می ها¬خمره دور طناب

 و ها¬پیاله ها،¬،کوزه ها¬کاسه ها،¬خمره همچون مختلف ظروف به متعلق های¬بدنه قطعات از زیادی تعداد: بدنه قطعات

 مشابهت از اطمینان با بودند لبه فرم دارای که معروف های¬سفال با مقایسه از پس. است گرفته قرار ها¬سفال از گروه دراین... 

 به تنها داشت اشاره توان¬نمی قطعات شکل به که آنجا از .است شده مشخص آنها گاهنگاری روش این با که ذکر موارد در آنها

  .شد خواهد پرداخت آنها تزئین و پوشش رنگ شاموت، خمیره،نمونه ای از انها  توصیف
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 رقیق گلی پوشش و نخودی خمیره دارای باشند،¬می زیکزاکی و مواج کنده خطوط بصورت که نقوش با نیز دیگر قطعاتی

 (.۱۲شماره طرح) باشند¬می

 
 (۱۷۸۶: نمونه ای از قطعات بدنه)ماخذ،نگارنه:۱۱طرح شماره 

 

 برده نام اردبیل سبک منقوش سفال عنوان تحت آنها از که پارتی منقوش های¬سفال: اردبیل سبک منقوش سفال

 . شود¬می
 قطعه یک در ضلعی چند و هندسی نقوش -ظرف بدنه در که زیگزاگی و متقاطع و موازی خطوط: از عبارتند  رفته بکار نقوش

 (.۱۶و  ۱۷ طرح)بود شده کشیده موازی خطی سفال روی بر قرمز رنگ به که سفال

 

     
 (۱۷۸۶از سفال منقوش سبک اردبیل)ماخذ،نگارنده: : نمونه ای۱۶و۱۷طرح شماره 

 

 بختک قلعه لعابدار سفال

 بعضی ودر دارد نامناسبی وضع ها¬سفال سطح لعاب باشند،¬می نخودی رنگ به خمیره سازدارای چرخ ها¬سفال از نوع این

 ترک و مات سفال سطح لعاب و است مانده باقی لعاب زیر پوسته و رنگ ته فقط و است رفته بین از آن تمام تقریبا ها¬نمونه

 (.۱۲شماره طرح. )باشد¬می خورده

 
 (۱۷۸۶:نمونه ای از طرح سفال قلعه بختم)ماخذ،نگارنده:۱۲طرح شماره 
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 بهروز آقای سرپرستی به که لیالن بختک قلعه غربی ضلع گردی¬پی اساس بر: بختک قلعه معماری ساختارهای توصیف

-می آن توصیف به که گردیده مشخص بارو و برج از های¬بخش نمودن مشخص امکان گرفت صورت ۸۰-۱۷۹۸ سال در عمرانی

 .پردازیم
 قطعات با همراه نامنظم خشتی دیوار یک آن ساختار که متر ۱*۱ تقریبی ابعاد با خشتی سازه یک شدن مشخص با ابتدا در

 باشد¬می مدور پالن با ساختاری دارای باشدکه¬می آجر و سنگ شکسته

 ابعاد و است -۷۱۰ آن عمق که قلعه اصلی دیوار ادامه در( ۱تصویر)باشد می ۱۶-۱۲*۷۰-۷۲*۶۲-۶۳ ها¬خشت ابعاد 

 برج باالیی های¬قسمت شد مشخص شد انجام که بررسی و مقایسه با است. ۱۷-۸ ضخامت و ۷۲-۲۹*۶۲-۷۲ آن های¬خشت

 های¬دوره در و است شده تخریب بیشتر ها¬قسمت بقیه به نسبت زمان مرور اثر بر شرقی¬شمال و شمال سمت مخصوصأ

 برج پایینی های الیه با برج باالیی های¬الیه خشت که است ذکر به الزم) است شده نیز مرمت و گرفته قرار استفاده مورد بعدی

 های¬الیه های¬خشت همچین  است گرفته قرار سازی باز مورد بعدی های¬دوره در احتماال و نبوده دوره یک به متعلق احتماال

 هیچ از آن نمای عکس بر دیوار داخلی قسمت در که تفاوت این با هستند، ها¬سایرخشت مانند ابعاد و اندازه لحاظ از دیوار مرکز

 لحاظ از دلیل همین به است، شده استفاده نیز شکسته های¬خشت از اکثرا قسمت این در نشده، استفاده ای¬شکسته خشت

 .است فراوانی تنوع دارای بخش این در رفته بکار های¬خشت اندازه

 

 
 (۱۷۸۱عمرانی،:ماخذ)مدور پالن با دیوار:۱تصویر

 مربوط سفالی های¬لوله این که رسد،¬می بنظر(. ۲تصویر)اند¬شده متصل هم به ماده و نر حالت به که سفالی¬لوله تعدادی

 نشده مشخص آنها کاربری نوع هنوز. است قلعه دیوار داخل به ها¬لوله این امتداد اینکه به توجه با باشد متاخر های¬دوره به

 صورت داخل به بیرون از انتقال پس دارند داخل طرف به قلعه بیرون سمت از ها¬لوله این که شیبی به توجه با اما است

 .است گرفته¬می
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 (۱۷۹۸ماخذ،عمرانی،)سفالی های¬لوله: ۲ تصویر

 

 از یک هر مورد در بختک قلعه های¬سفال تطبیقی و شناسی¬گونه بررسی :گاهنگاری و تحلیل و تجزیه مقایسه،

 :سازد¬می آشکار را نکات این سفالی های¬گروه
 ها¬طرح اکثریت گرفتند، قرار مقایسه مورد پیرامون های¬محوطه با تزئین و فرم منظر دو از بختک قلعه شاخص های¬سفال

هستند  بزرگ بسیار ها¬خمره و ها¬کوزه همچنین و و منقوش ساده های¬کاسه ها،¬پیاله گرد، لبه بزرگ های¬کاسه را

 خطوط لبه، زیر موازی خطوط تزئینات دارای و ساده اکثرا نخودی و آجری پوشش و نخودی و قرمز خمیره با های¬سفال

 نیز ها-ازسفالینه تعدادی و بودند قالبی نیز اندکی تعداد فشاری طنابی، تزئینات ترکیبی، استامپی، نقش مواردی در و مواجدار

 آثار فقط و باشند می تزئین بدون های¬سفال از بعضی باشند،¬می لعاب زیر کنده نقش دارای که آبی– سبز های لعاب دارای

 . باشد¬می آنها از مداوم استفاده و ای¬آشپزخانه ظروف از نشان احتماال که باشد¬می آنها روی بر سفالگر دست

 موجی کنده خطوط با ونقوشی ،اند¬شده ایجاد کنده خط ردیف دو وسیله به ها¬زیگزاک این باند ردیف دو درون زیگزاکی نقوش

 که¬بطوری باشند¬می تزئینی نقوش ترین¬عمده از که اند شده ایجاد مانند شانه شی یک وسیله به احتماال که موازی و

 تخت ضحاک، قلعه مانند آن همجوار های¬محوطه در توان¬می را بختک قلعه های-سفال در تشابهات بیشترین و ترین¬نزدیک

 .باشد¬می آذربایجان در مناطق دیگر با فرهنگی ارتباط و همگونی نوعی که دانست قاالسی اولتان و سلیمان

 

 ،)گوجر قلعه(مراغه ،)یزدگرد قلعه عظیما، تپه( شیرین قصر مسیر روی غرب از کلنیکی سفال گسترش محدوده: جیلینگی سفال

 از و خورهه حدود تا شرق از ،)ازنا تپه( الیگودرز و) نور باغ و نو قلعه( بروجرد منطقه و هلیالن در تا آباد شاه در جنوب سمت در

 سوم سده در احتماال جیلینکی سفال (۱۱۲: ۱۷۳۴ هرینگ،. (است گرفته قرار زنجان تا و)  ضحاک قلعه( میانه تا شمال سمت

  .است افتاده رواج از میالدی

 معیارشناسایی .است داشته رواج کلینکی سفال غرب در هم متأخر ه دور در گفت توان¬می یزدگرد قلعه های ¬کاوش به توجه با

 ساخت شروع احتماال. بود کلنیکی سفال غرب منطقه در هاول و کالیس مورتنسن، سوئینی، لوین، گاف، یانگ، های¬بررسی و

 سده در کلینکی سفال با غرب منطقه های¬سفال است بوده اشکانی اولیه دوره اواخر حدود از دار¬لعاب سفال و کلنیکی سفال

 شده مشخص جیلینگی سفال ظهور با ایران غرب در اشکانی دوران شوندمی مشخص میالدی سوم سده  تا م.پ دوم
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 ، باشد¬می پارتی دوره از نشان بختک قلعه های¬سفال بین در جیلینگی های¬سفال وجود(. ۱۷۹۲ دیگران، و نیکنامی)است

. است پارتی منقوش سفال جای به آن جایگزینی و ایران غرب جنوب در پارتی میانه دوره از جیلینگی اصطالح با سفال این ظهور

 با ایران غرب از و باشد بوده ایران غرب در پارتی منطقه بومی ابداع و خالقیت نوع یک جیلینگی های¬سفال که رسد¬می بنظر

 بختک قلعه جیلینگی های¬سفال( ۲۱: ۱۷۳۴هرنیک،) است کرده پیدا گسترش نیز نفوذ حوزه های¬محوطه به زمان گذشت

 اشکانی های¬محوطه با آنها مقایسه و محوطه در سفال گونه¬این کثرت به توجه با. هاست¬محوطه گونه این با مقایسه قابل

 . است بوده مسکونی اشکانی میانه دوره در محوطه این احتماال گرفت، نتیجه توان¬می ضحاک قلعه خصوصا

 

 هزاره از سفالی ظروف دادن لعاب. است اشکانی لعابدار سفال بختک، قلعه از آمده دست به سفال از دیگر گروه: لعابدار سفال

 در ها¬سفالینه دادن¬لعاب.است داشته ای¬ویژه اهمیت هخامشی دوره در خصوص به و( م.ق ۳-۹ سده از احتماال) م.ق اول

 دوره در لعاب رنگ و بوده لجنی و سبز ای نقره خاکستری سفید، های¬رنگ به سفال لعاب و شد متداول اشکانی دوران اوایل

 وضع سفال سطح. بودند لبه از یا بدنه از هایی¬قسمت که آمد دست به بختک قلعه از لعابدار سفال کمی تعداد .شد متنوع میانه

 نیز سطح بر مانده باقی لعاب زیر پوسته و رنگ ته فقط و ،است رفته بین از آن تمام تقریبا ها¬نمونه بعضی در و دارد نامناسبی

 آمده بدست نیز ضحاک قلعه های¬کاوش از لعابدار سفال نوع این از مشابه نمونه از که است خورده ترک و مات

 نظر در با و باشد¬می بختک قلعه در رفته بکار های-لعاب مشابه کامال دار لعاب سفال گونه این ویژگی(۱۱۳: ۱۷۹۴قندگر،)است

 آذربایجانشرقی اشکانی های¬محوطه از شناختی باستان های¬بررسی و کاوش از آمده دست به لعابدار سفال کم تعداد گرفتن

 راه از و بوده وارداتی اشکانی سفال نوع این ،کهگفت تواندر نتیجه می آمده دست به( ضحاک قلعه)محوطه چند از فقط واینکه

 .است شده منطقه وارد تجارت

 

 اشکانی محوطه سفالهای نقوش با مقایسه قابل ا سفالهای منقوش یافت شده از قلعه بختک نقواردبیل:  سبک منقوش سفال

 اردبیل سبک منقوش سفال عنوان با را پارتی منقوش های¬سفال از گروه این هرینک آقای که شود،¬می ضحاک قلعه

 منقوش های¬سفال با توان¬می فنی های¬ویژگی و نقش نوع نظر از را بختک قلعه منقوش های¬سفال .است کرده گذاری¬نام

 .باشند¬می آذربایجان منطقه بومی ها¬سفال از گونه¬این. کرد مقایسه اردبیل ضحاک، قلعه

 

 نخودی و نارنجی قرمز ای، قهوه به مایل نخودی قرمز، نخودی، های¬رنگ به معمولی های¬سفال خمیره: ساسانی دوره سفال

 باشند¬می درشت گاهی و ریز و نرم شاموت دارای آنها اکثریت. دارند نخودی یا قرمز رنگ به ای¬خمیره اغلب و قرمز به مایل

 از تعدادی خارج و داخل سطح. شود¬می دیده نیز ساز¬دست سفال اندکی تعداد آنها بین در ولی سازند چرخ ها¬سفال

 برای حرارت. اند¬کرده پرداخت مرطوب دست با را سفال سطح نیز اند،گاهی پوشانده نخودی و غلیظ گلی پوشش ها¬سفال

 کنده، نقوش شامل ها¬سفال سطح بر رفته کار به تزئینات. دارند محکمی و فشرده بافت ها¬سفال اکثر و بوده کافی پخت

 افزوده نقوش و برجسته نقوش و سفالگری چرخ چرخش از حاصل های¬شیار موازی، عمودی و افقی خطوط مواج، ای¬شانه

 .است
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ها می ساختند. است که در دوره ساسانیان که پیرامون شهر برج و بارو از دیگر عناصر تدافعی: مقایسه معماری قلعه بختک

های نیمه گرد جلوتر از دیوار دفاعی هستند که این قالع و استحکاماتی که در زمان ساسانیان ساخته شدند، معموال دارای برج

داد ساکنان قلعه را افزایش می ها به یکدیگر عالوه بر آنکه قدرت دفاعیها خیلی به هم نزدیک ساخته شدند. نزدیک بودن برجبرج

های دفاعی مدور در زمان ساسانیان توسعه و تکامل افزود. محکم کردن و مسطح کردن قلعه به وسیله برجبر زیبایی طرح بنا می

( ضخامت و ارتفاع این عناصر بسیار زیاد و مصالح آنها را سنگ و آهک یا خشت و گل ۷۹: ۱۷۸۷زیادی یافته است )مهر آفرین،

های صورت گرفته در ضلع با توجه به کاوش(. ۱۹۸: ۱۷۳۳شکیل می شد. غالبا برج ها مرتفع تر از باروها بودند. )سلطان زاده،ت

 ۱۲ و ضخامت ۷۲×۶۲و باروی قلعه شده است دیوار اصلی قلعه از خشت ومالط در ابعاد شرقی محوطه که منجر به کشف برج 

باشند و این نشان دهنده این است که تحتانی و باالیی برج با یکدیگر متفاوت می  های الیه هایابعاد خشت ساخته شده است 

های آن های مختلف ساخته و یا مرمت شده است بر روی دیوار اصلی دیواره دیگری وجود دارد که ابعاد خشتبرج در طی دوره

سه با قلعه زهک )زهنگ( در بین حصارهای در مقای ،ها بصورت افقی چیده شده اندخشت ارتفاع آن می باشد ۲عرض و  ۹×۷۷

هایی که مشرف به دره هستند با خشت و مالط گل ساخته ، برجهایی نیز بویژه که در محلساخته شده از قلوه سنگ و مالط گچ

نی ها مدور هستند. با توجه به مقایسه انجام شده شیوه خشت چیها در دماغه ها احداث شده است این برجشده اند، یعنی برج

های باستانی پارتی مورد استفاده قرار گرفته به قلعه زهک به همان روش غیر متعارف که قبال در آشور دیده شده و در دیگر محل

کاری کرده این نوع آجر اند. سپس روی آجرها را گچهی یک الیه آجر افقی روی آن چیدهصورت عمودی چیده شده، و هراز گا

امات کوهستانی قلعه یزدگرد که در سه سمت دارای استحکامات طبیعی است و دفاع از چینی عمودی در کوشک قصر استحک

شد و با استفاده از قلوه سنگ و مالط گچ ساخته شده های چهارگوش تقویت میسمت چهارم با یک دیوار قطور که با برج

 (.۸۱: ۱۷۳۷بود)هرمان،

ها قابل مقایسه هستند، آجر چینی هم از لحاظ اندازه و شکل آجرشیوه آجرچینی قلعه یزد گرد و قلعه زهگ مشابه وعالوه بر  

ها مشابه یکدیگر می باشند در های بکار رفته در قلعه ضحاک و قلعه یزدگرد در مقایسه با قلعه بختک لحاظ اندازه آجرآجر

های پایی رفته درالیه های بکارخشت ،هاباشند از لحاظ ابعاد خشت م میمقایسه با قلعه بختک مصالح بکار رفته در آنها مشابه ه

باشند، که قابل های بکار رفته در الیه های باالیی برج کوچکتر میباشند و خشتاظ اندازه برابر با قلعه بختک میبرج از لح

-رد قابل میهای قلعه یختک به لحاظ اندازه با قلعه ضحاک و یزد گی یافت شده از کاوشهاآجرباشندمقایسه با اولتان قاالسی می

ها بصورت افقی بر روی یکدیگر قرار باشند، تکنیک ساخت در قلعه یزد گرد و ضحاک با تکنیک ساخت در قلعه بختک که خشت

می باشد. ای دایرهنیمتوان گفت که برج بدست آمده از قلعه بختک بصورت باشد، از لحاظ فرم قوس برج میگرفته اند متفاوت می

باشد.در اولتان قاالسی  فرم قوس شده در قلعه زهک به صورت مدور و در قلعه یزدگرد چهار گوش می در صورتی که برج ساخته

گیرشمن معتقد است، که معماران ایرانی از قرن سوم .ای می باشدم دایرهبرج ساخته شده از خشت و مالط گل به صورت نی

از زمان ساسانیان برج مدور جایگزین برج چهار گوش گردید. به نظر مدور را نپذیرفته بودند. و در ایران میالدی برج مدور یا نیمه

( Sisukhسوم میالدی و همچنین در تاکسیال، در سیرسوح)-او برج مدور برای نخستین بار در خوارزم و در بازار قلعه به قرن دوم

نگاری و (. با توجه به الیه۴۶: ۱۷۲۰شمال غربی هند در زمان کوشانیان و در بگرام افغانستان به منصبه ظهور رسید)گیرشمن، 
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های متعدد در امتداد ای که در اولتان قاالسی انجام شده است، نشان داده شده است  که برجتجزیه و تحلیل از تصاویر ماهواره

ای قلعه بختک نیم دایرهتوان با برجمیباشند که از این لحاظ دیوار قرار داده شده اند دارای برج های خشتی و نیم دایره ای می

برج دفاعی نیمه مدور که به اندازه  ۷۹تخت سلیمان دارای دو حصار خارجی بوده است..  (.Alizadeh‚۲۰۰۳:۳۰مقایسه کرد)

از دیگر عوامل دفاعی که در پیرامون شهر و قالع . (۲۶: ۱۷۳۷( )اوستن و ناومان، ۷تصویریک طبقه بلندتر از باروها بوده اند.)

های کاخ دورو توان تا دوره مادها به عقب برد. در نقش برجستهباشد تاریخ ساخت خندق را میمی شدند خندقساخته می

های نهرهایی در جریان است که لشکریان در پای بیشتر قلعه -اواخر سده هشتم قبل از میالد -شاروکین متعلق به سارگون دوم

ناور است. جریان این نهرها چه به صورت طبیعی و چه بصورت آشور در حال عبور از آنها هستند، یا اجساد دشمن در آنها ش

مصنوعی نوعی ترفند تدافعی بود،که عالوه بر تأمین آب شرب ساکنان دژ، حرکت ناگهانی دشمن به طرف قلعه و عبور تجهیزات 

های عمیقی قرار د خندقهای ساسانی مانند شهر گور یا داربگرکرد. پیرامون هر یک از شهرنظامی آنها راکند و دچار مشکل می

های پیرامون ها مانند بیشاپور که از جریان آب طبیعی رودخانه شاپور برخوردار بودند، این مسئله را رودخانهداشت. برخی از شهر

(. موقعیت توپوگرافی قلعه ضحاک که ۹۱: ۱۷۸۷کاست)مهرآفرین،های احتمالی به شهر به شدت میشهر از میزان آسیب و خطر

جزیره ای تقریبا بصورت مدور در میان دو رود قرانقو و شورچای وجود دارد سازندگان آنها از این عامل محیطی نهایت بر شبه 

( در قلعه یزدگرد از ۲: ۱۷۹۰استفاده را جهت اهداف دفاعی و نظامی برده اند، و به عنوان خندق از آنها استفاده کرده اند)درخشی،

ت و دفاع از سمت چهارم صورت گرفت قلعه بختک با توجه به موقعیت، که در دشت سه طرف دارای استحکامات طبیعی اس

 توان احتمال داد هموار بر پا گردیده است، به دلیل عدم وجود عوامل طبیعی مانند رودخانه،کوه،و...می

تحکامات را در پیرامون شهر خندقی در اطراف و دور تا دور قلعه را فرا گرفته باشد وجود داشته باشد از نمونه های اینگونه اس

و تخت سلیمان که بر فراز عارضه ای کم ارتفاع برپا گردیده  (۶( تصویر)۱۶: ۱۷۹۳هق یاد کرد)عمرانی، ۱۱۸۷تبریز پس از زلزله 

 است.

 
 (۱۷۹۷برج و باروی اولتان قاالسی)علیزاده،: ۷تصویر 
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 (۱۷۶۳: برج و باروی تخت سلیمان)ماخذ،سرفراز ۶تصویر

های سفالی یا فواره آب در داده اند، سیستم آبرسانی با لولههای سفالی( کار انتقال آب را انجام میهای سفالی)لولهتنپوشهوجود 

های ساسانی به وسیله مورخان و جغرافیانگاران دوره اسالمی گزارش شده است، کلیه مستندات تاریخی وافرادی مانند شهر

سی و فرصت الدوله شیرازی گویای آن است که در اردشیر خوره آب را از یک فرسنگی کوه اصطخری، ابن بلخی، ابن حوقل، فردو

های سفالی )تنپوشه( مقابل شهر گور که چشمه آن در سطحی باالتر از سطح منار مرکزی شهر قرار داشت، احتماال به وسیله  لوله

دیدی از منطقه لیالن کرده است و اشاره به تاسیسات آقای کالیس طبق باز (۱۰۶:۱۷۸۷کردند..)مهر آفرین،به شهر انتقال می

ای ( طی نقشه۳: ۱۷۲۰گیری کرده است)کالیس،سانتی متر اندازه ۶۰×۶۰×۱۲/۱۱های بکار رفته در حصار حصار و و اندازه خشت

مراغه و در ادامه به  شرقی که به وسیله یک جاده مدرن مستقیمنا با جاده اصلی میاندوآب بهکه در ذیل آمده قریه لیالن را شمال

 د این راه با اهمیت است.تبریز مرتبط است و اشاره به یک پل کاروانروی قدیمی بر روی لیالن چای آخرین بقایایی مشهو

دایره ای در کنار یکدیگر که ای که در چهار طرف و دو برج نیم های نیم دایرهل که به وسیله برجپالن حصار را به صورت مستطی

ها از زیر خاک بیرون آمده قابل مدور که طی کاوش مهدهد، با پالن برج نیهای شهر در بین دو برج را نشان میازهاحتماال درو

های رج پایینی قلعه بختک همخوانی دارد. و با باشد. اندازه حصار خشت حصار اندازه گیری شده توسط کالیس با الیهمقایسه می

های نیمه گرد جلوتر از دیوار دفاعی در زمان ساسانیان ساخته شدند، معموال دارای برج توجه به این که قالع و استحکاماتی که

ها به یکدیگر عالوه بر آنکه قدرت دفاعی ساکنان قلعه را ها خیلی به هم نزدیک ساخته شدند. نزدیک بودن برجهستند که این برج

های برج های دفاعی نیمه مدور در ح کردن قلعه به وسیله برجکردن و مسلافزایش می داد، بر زیبایی طرح بنا می افزود. محکم

( ۹۲: ۱۷۸۷بینیم) مهر آفرین،زمان ساسانیان توسعه و تکامل زیادی یافته است که نمونه بارز آن را در قلعه دختر فیروز آباد می

به شکل و ابعاد شهر بستگی  هاهای نیمه گرد قرار داشتند. تعداد دروازههای شهر های ساسانی معموال بین برجدروازه

سی )محوطه های های تخت سلیمان و اولتان قاال(در این صورت پالن کاوش شده و پالن آقای کالیس با برج۹۲داشت)همان: 

های شهرهای ساسانی)تخت های بعدی دروازه شهر همانند نقشه و دروازهکنندو و احتمال اینکه در کاوشساسانی(برابری می

ود وجو دارد و با استناد به نقشه کالیس اگر قسمت ذکر شده در نقشه را سمت شمال بدانیم دروازه ورودی سلیمان( مشخص ش

-ای قرار دارد با برج کاوش شده قابل مقایسه باشد. و احتماال دروازه شهر همانند شهردر قسمت غربی که بین دو برج نیم دایره

 ی در آن وجود ندارد.ای باشد شکههای ساسانی در بین دو برج نیم دایر
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 جاده که در حاضراز وسط محوطه عبور کرده و در ورودی شهر قراردارد )جاده   تبریز میاندوآب(             

 تپه های اقماری                         

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (Kleiss‚AMI‚۱۸۹۹.P.۲۱۲موقعیت شهر لیالن و قلعه بختک)ماخذ: :۶نقشه

 

 

 نتیجه گیری

های لعابدار دوره پارتی در آذربایجان شرقی شناسایی شده بود وتعداد تا قبل از حفاری در قلعه ضحاک، تعداد معدودی از سفال

عداد های قلعه بختک تشد. سپس در کاوشغرب یافت میآن بسیار نامحدود بود، و بیشتر این گونه سفال از منطقه غرب و جنوب

-های لعابدار بدست آمده است با در نظر گرفتن تعداد کم سفال لعابدار بدست آمده از کاوش و بررسیمحدودی از این گونه سفال

رسیم سفال لعابدار های پارتی صورت گرفته ، به این نتیجه میهای باستان شناسی که در سطح آذربایجان شرقی در محوطه

گونه، به سفال متداول در بین النهرین و دیگر شکل گرفته و انواع آن محدود است و این تحت تاثیر فرهنگ سفالگری مناطق

جنوب ایران شباهت دارد این سفال چرخ ساز و خمیره ای به رنگ نخودی و زرد دارد که مشخصه سفال بین النهرین و جنوب 

غربی و بین النهرین، و در آذربایجان قلعه ق جنوبتوان گفت در دوره اشکانی قلعه بختک با مناطایران می باشد. بنابراین می

دهد. با توجه به های لعابدار این مناطق در دوره یاد شده نشان میهای سفالضحاک ارتباط داشته است این ارتباط را در مشابهت

ن گونه سفال در نتیجه توان احتمال داد که ایاینکه سفال لعابدار به تعداد بسیار اندک و فقط از چند محوطه بدست آمده می

های منقوش پارتی همچنین تعداد زیادی از سفال اشد.ارتباط فرهنگی قلعه بختک با مناطق یاد شده از این مناطق وارد شده ب

های منقوش قلعه ضحاک، و اردبیل شباهت وجود های فنی با سفالها که از نظر نوع نقش و ویژگیسبک اردبیل در بین سفال

 ها وجود دارد.باشد در بین. سفالبومی بودن آنها و خاص این منطقه میدارد که نشانه 

باشد،  ظهور این سفال با اصطالح جیلینگی از های قلعه بختک نشان از دوره پارتی میهای جیلینگی در بین سفالوجود سفال 

های جیلینگی رسد که سفالبنظر می غرب ایران و جایگزینی آن به جای سفال منقوش پارتی است.دوره میانه پارتی در جنوب
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های حوزه نفوذ نیز یک نوع خالقیت و ابداع بومی منطقه پارتی در غرب ایران بوده باشد و از غرب ایران با گذشت زمان به محوطه

نه هاست. با توجه به کثرت این گوهای جیلینگی قلعه بختک قابل مقایسه با این گونه محوطهگسترش پیدا کرده است. سفال

توان نتیجه گرفت احتماال این محوطه در دوره می ی خصوصا قلعه ضحاکهای اشکانسفال در محوطه و مقایسه آنها با محوطه

های اشکانی قلعه بختک همگونی و وجوه مشترکی با منطقه آذربایجان خصوصا قلعه بین سفال میانه اشکانی مسکونی بوده است .

دهد دهنده تکامل و نوآوری و تداوم را در سفال گری قلعه ضحاک و قلعه بختک نشان میضحاک بسیار است، و ویژگی که نشان

 رسد همراه با نفوذ و تاثیر عوامل خارجی همراه بوده است. که به نظر می
رسد قلعه بختک، تاثیر پذیری از فرهنگ سفال سازی آذربایجان قرار می در دوره ساسانی، همانند دوره اشکانی به نظر می

-ها به خصوص در کوزههای تخت سلیمان وجود دارد.این شباهتهای قلعه بختک تعداد زیادی مشابه نمونهیرد در میان سفالگ

های که نشانه شود، که نشان از ارتباط فرهنگی قلعه بختک با این مناطق دارد اما با وجود این ویژگیهای گردن دار دیده می

 نیز وجود دارد.نطقه است های این مبومی بودن سفال

 لحاظ از بختک قلعه از آمده بدست هایخشت نیز و بختک قلعه مجموعه در رفته بکار هایتکنیک فنون و معماری حیث از

 باشد آن دهنده نشان شاید این.باشدمی متفاوت یکدیگر با( ۷۲×۷۲×۹)باالیی های الیه در و(۷۲×۶۲×۱۲)زیرین های الیه در ابعاد

 قلعه هاینمونه با مقایسه قابل ابعاد نظر از برج پائینی هایخشت که است، شده مرمت یا و ساخته مختلف هایدوران طی در که

-می ضحاک قلعه با مقایسه قابل ۷۲×۷۲×۹ابعاد در اول الیه سطح در موجود آجرهای همچنین باشدو می ضحاک

 (.۱۷۹۶همان،)باشد

های نیمه گرد جلوتر از دیوار دفاعی هستند، که این قالع و استحکاماتی که در زمان ساسانیان ساخته شدند، معموال دارای برج 

داده ها به یکدیگر عالوه بر آنکه قدرت دفاعی ساکنان قلعه را افزایش میشدند. نزدیکی برجها خیلی به هم نزدیک ساخته میبرج

های دفاعی مدور در زمان ساسانیان توسعه و می افزود. محکم کردن و مسطح کردن قلعه به وسیله برجبر زیبایی طرح بنا نیز 

شد. تکامل زیادی یافته است. ضخامت و ارتفاع این عناصر بسیار زیاد و مصالح آنها را سنگ و آهک یا خشت و گل تشکیل می

ن ذکر شده در گزارش کالیس و چنانچه در تصویر آمده در چهار طرف تر از باروها بودند. همچنین مقایسه پالها مرتفعغالبا برج

باشد که از هر لحاظ خصوصا پالن فرم قوس های نیمه گرد میهای نیمه گرد و همچنین در دو طرف دروازه دارای برجدارای برج

و اولتان قاالسی که هر دو محوطه های تخت سلیمان دایره )نیم بیضی( قابل مقایسه با پالن برجبرج قلعه بختک که بصورت نیم

 باشند. مربوط به دوره ساسانی می

ستونها  احتماال مربوط پایه ستون قید شده در گزارش کالیس با محوطه تاریخی)اشکانی،ساسانی( این پایه ۱۱با مقایسه و تحلیل 

این قلعه طبق دسته بندی ها که از  باشند.های تاریخی اشکانی )خورهه،کنگاور( و ساسانی )تخت سلیمان( مرتبط می به دوره

ای که دردشت بر پا گردیده قرار دارد، با توجه به اطالعات موجود ، امکان اظهار نظر جلگه-های دشتی قالع نمودیم، جز قلعه

وعه دارای کاربری های موجود احتماال مجمقطعی در موردکاربری آن بدون گمانه زنی دقیق وجود ندارد اما با توجه به آثار و یافته

های این مسکونی و تدافعی بوده است. موقعیت خاص جغرافیایی سیاسی ایران پیش از اسالم در ارتباط با اقوام مهاجم همه دولت

در دوره هخامنشی به ، سرزمین را دچار دغدغه خاطر ساخته و آنها را بر آن داشته تا دست به ایجاد استحکامات دفاعی بزنند

یت پایدار از چنین دژها و برج و بارو خبری نیست. لیکن در دوره اشکانی که تاخت و تاز اقوام مهاجم سکا در دلیل وجود امن
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نماید. این روند در دوره ساسانی شرق و دولت سلوکی و روم در غرب مطرح است، ساخت چنین دژهایی اجتناب ناپذیر میشمال

-کرد تا برای دفاع از قلمرو تحت حاکمیت خویش مبادرت به ساخت چنین شهرنیز کماکان ادامه یافت و شاهان ساسانی را وادار 

ترین نقش آنها تامین امنیت در نواحی مرزی و پیشگیری از تهاجم اقوام بیگانه به های مستحکمی نمایند، که نخستین و مهم

و لیالن به تخت سلیمان واقع شده و در  درون کشور بود با توجه به اینکه این قلعه در زمان خود در مسیر جاده مراغه به لیالن

شرقی باشد، که در جانب  جنوبشرقی و غربی و کردستان میستان ملکان محل اتصال سه استان آذربایجانهم شهرحال حاضر 

ان شرقی به شهرستان مراغه و از سمت شمال به شهرستمیاندواب از شمال و شمال -دریاچه ارومیه در مسیر جاده ترانزیتی تبریز

 بناب و از قسمت جنوب و جنوب غربی به شهرستان میاندواب از استان آذربایجان غربی می باشد.

های باستانی به ویژه در دوره اشکانی و ساسانی در شمال غرب کشور احتیاج به باشد جهت به دست آوردن راهالزم به ذکر می

های زیادی وجود دارد تپههمانطور که گفته شد  اینکه در اطراف قلعه بختک  باشد. با توجه بهبرنامه ریزی و بررسی پیمایشی می

اند، که های که  توسط میراث فرهنگی استان انجام شده بود بعضی از آنها آثاری از دوره پارتی و ساسانی داشتهکه با بررسی

متری غرب  ۲۰لیم ضلع غربی قلعه بختک و در ها با قلعه بختک در ارتباط باشند را داد، گورستان ساحتمال اینکه این محوطه

زاده در دشت متری ضلع غربی قلعه بختک، قره تپه کوراماز، تپه قبرستان پاشایی، تپه چوپان ۲۰شهر لیالن، تپه جمشید در 

-دارد. مهممتر قرار  ۲/۲های انگور بصورت تپه ای مرتفع با ارتفاع حدود حاصلخیز لیالن و در میان اراضی کشاورزی و تاکستان

های پارتی و های جیلینگی و سفالکه در ضلع جنوبی جریان دارد. و جود سفال ،ترین منبع آب آن رودخانه لیالن چای می باشد

های جمع آوری شده از نقاط پراکنده اثر استقرار از باشد تپه لیالن دوست)بر اساس سفالساسانی از مشخصه این محوطه می

باشند، تپه ز مان های قلعه بختک میها از نظر فرم مشابهه سفالوره ساسانی تداوم داشته است.این سفالدوره اشکانی آغاز و تا د

های متری جنوبی قلعه بختک ، با توجه به اینکه تمامی تپه ۱۲۰۰متری ضلع جنوبی شهر لیالن و قره تپه حاج بهرام در  ۹

رامون اثر ها با نام مالکین اراضی پی. جهت مکان یابی هرکدام از این تپهشوداقماری قلعه بختک در منطقه لیالن قره تپه گفته می

 مشخص می شوند.

 

 منابع، ماخذ

 (، هنر ایران باستان)تمدن های پیش از اسالم( ترجمه یوسف مجیدزاده، تهران،نشر دانشگاه.۱۷۲۳ادیت پرادا،)-۱

 های منطقه لیالن،  گزارش منتشر نشدهبختک و تپه(. گزارش مقدماتی شناسایی و بررسی قلعه ۱۷۳۱امیری، احمد)-۲

 (،چاپخانه مرکز آمار ایران.۱۷۳۱شرقی )شرقی، سازمان برنامه و بودجه استان آذربایجانآمارنامه استان آذربایجان-۷

 .۴و ۲، ماهنامه فروهر، شماره «شهرهای ایران در زمان ساسانیان» (.۱۷۳۰آورزمانی،فریدون)-۶

 .مولفان لیالن،تبریز، ساز تاریخ شهیدان و تاریخ به (. نگاهی۱۷۹۲مهدی) و زاده،محمود پروین-۲

 (. فن و هنر سفالگری،تهران: مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها)سمت(.۱۷۳۸توحیدی،فائق)-۴

 .۹۶تا  ۴۱اثر،صص ،مجله هنرومعماری تطبیقی مطالعات اساس بر زهک قلعه شناسی باستان(.۱۷۹۶درخشی ،حسن)-۳

 (. مبانی تاریخ ساسانیان،ترجمه کیکاوس جهانداری،چاپ اول،تهران: نشر و پژوهش فرزان روز.۱۷۹۶شیپ مان،کالیس)-۹

 (. مبانی تاریخ ساسانیان،ترجمه کیکاوس جهانداری،چاپ اول،تهران: نشر و پژوهش فرزان روز.۱۷۹۶شیپ مان،کالیس)-۸
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ولتان قاالسی،پژوهشکده میراث فرهنگی ،صنایع دستی و ا باستانی محوطه در نگاری (الیه۱۷۹۶علیزاده،کریم)-۱۰

 .۸۱تا۴۶گردشگری،صص 

 (. قلعه ها و استحکامات تاریخی آذربایجان، تهران : میراث کتاب.۱۷۹۳عمرانی،بهروز،رحمت پور،محمد)-۱۱

 اول، تهران: شرکت علمی و فرهنگی. نیا، چاپ(. تاریخ باستانی ایران، ترجمه مسعود رجب۱۷۹۰فرای، ریچارد نلسون)-۱۲

 های اشکانی،تهران: مرکز نشر دانشگاهی.(. گور خمره۱۷۳۳کامبخش فرد،سیف اهلل)-۱۷

 : ققنوس.(. سفال و سفالگری در ایران از ابتدای نوسنگی تا دوران معاصر،تهران۱۷۳۸کامبخش فرد، سیف اهلل)-۱۶

 ( .تهران: ققنوس.۱۷۳۸کامبخش فرد، سیفاهلل)-۱۲

 های اشکانی قلعه ضحاک،پایان نامه کارشناسی ارشد.(. بررسی سفال۱۷۹۷کبیری، احد)-۱۴

 ( ایران در روزگار ساسانیان،ترجمه رشید یاسمی، تهران: صدای معاصر.۱۷۹۶کریستنسن، آرتور )-۱۳

 (. پیشینه سفال و سفالگری در ایران،تهران : نسیم دانش،چاپ دوم.۱۷۴۲کیانی،محمد یوسف)-۱۹

(. نظری اجمالی به شیوه شکل گیری دیوارها و استحکامات دفاعی به روایت تصویر، تهران: نسیم ۱۷۹۱ی،محمد یوسف)کیان-۱۸

 دانش

تا  ۱۲۲(. نگاهی به معماری یادمانی قلعه یزدگرد، ترجمه بهروز عمرانی،مجله هنر و معماری اثر،صص ۱۷۳۴کیل ،ادوراد)-۲۰

۱۸۷. 

 تهران: پژوهشکده باستان شناسی.(. ۲های باستان شناسی )گزارش-۲۱

(. هنر ایران در دوران پارت و ساسانی، جلد دوم، ترجمه بهرام فره وشی، تهران: شرکت علمی و ۱۷۳۰گیرشمن، رومن)-۲۲

 فرهنگی.

 (. ایران از آغاز تا اسالم، ترجمه محمد معین، چاپ هفتم، تهران: شرکت علمی و فرهنگی.۱۷۴۹گیرشمن،رومن)-۲۷

 (. جغرافیای تاریخ سرزمین های خالفت شرقی،مترجم محمد عرفان،تهران: علمی و فرهنگی.۱۷۴۶) لسترنج،گی-۲۶

 های ساسانی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها)سمت(.(. شهر۱۷۸۷مهرآفرین،رضا )-۲۲

،)گزارش ۱۸/۲/۳۸مورخ  ۲۳۹۰به شماره (. گزارش ماموریت، پرونده ثبتی محوطه قلعه بختک ۱۷۳۴میرفتاح،علی اصغر)-۲۴

 منشر نشده(.

های تخت سلیمان و زندان سلیمان، ترجمه فرامرز نجد سمیعی، تهران: سازمان میراث (. ویرانه۱۷۹۲ناومان،رودلف )-۲۳

 فرهنگی.

 گاهی.(. تجدید حیات هنر و تمدن در ایران باستان،ترجمه مهرداد وحدتی، تهران: نشر دانش۱۷۳۳هرمان،جورجیا)-۲۹

 (. سفال ایران در دوره اشکانی،ترجمه حمیده چوپک،تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور.۱۷۳۴هرنیک،ارنی)-۲۸

سلیمان، برگردان: فرامرزنجد سمیعی، تهران: وزارت فرهنگ و (. تخت۱۷۳۷هنینگ فون دراوتسن، هانس،ناومان،رودلف)-۷۰

 ارشاد اسالمی سازمان میراث فرهنگی کشور.

 

 
 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

