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 مقدمه:

شناسی از  به سرپرستی دکتر رحیم والیتی عضو هیات علمی گروه باستان هیات باستان شناسی  دانشگاه تهران 

با همکاری صمیمانه معاونت پژوهشی دانشکده  1393از  شناسی  و با همکاری موسسه باستان 1385سال 

شناسائی آثار فرهنگی ،  ف بررسی وعلوم انسانی  در حوزه شهرستان بستان آباد آذربایجان شرقی  با هد ادبیات و

 روستای در که میدانی شناسی باستان های بررسی طی 1392 سال درتاریخی فعالیت پژوهشی میدانی دارد. 

 سال در همچنین .شد معرفی و شناسایی اوجان ایلخانی و تاریخی شهر .شد انجام شهرستاناین  ادآب اشرف

ه پژوهشکده ب تهران دانشگاه طرف از حریم شهر باستانی اوجان و عرصه تعیین برای طرحی( 1395) گذشته

 به تصویب ارگ حکومتی شهر اوجان وانجام آن طرح فصل اول کاوش قلعه پس از  کهشد  شناسی ارائه باستان

 از 1396 سال نیز در آن برای کاوش مجوز ،تهران دانشگاه های پیگیری با و پژوهشی پژوهشکده رسید شورای

 .شدصادر شناسی باستان پژوهشکده پژوهشگاه وطرف 

 

 هکتار 90حریم شهر تاریخی  اوجان با وسعتی در حدود نفشه تعین عرصه و



 
 

 نیز دیگری سطحی فرهنگی آثار و سکه ها،سفال نمونه ،شد انجام 1392 سال در که شناسی باستان بررسی در 

 قلعه معماری بخشی از که بود این بر دانشگاه تهراناسی شن هیات باستان تالش کاوش این در دست آمد. هب

شناسی مایل است   این مرحله هیات باستان پس از شود، سازی آزاد پاکسازی و اوجان ارگ حکومتی و بزرگ

مرمت بنا با با اتمام  ارگ حکومتی اقدام نماید و ضمن پاکسازی داخل محوطه  نسبت به مرمت معماری قلعه و

  اوجانِ شهر حمایت از مواریث فرهنگی را شروع نماید . برای حفظ و را اوجانبری موزه پژوهشی شهر تاریخی کار

 در رده است. این شهرکسازی وگسترش پیدا  که بوسیله سلجوقیان تاسیس گردیده ولی در دوره  ایلخانان باز

 جاده ابریشم، المللی بین جاده راه سر بر شرقی، آذربایجان استان در آباد بستان شهرستان فعلی محلنزدیکی 

 از و دارد قرار اروپا و( قدیم آناتولی) ترکیه ترانزیتی مسیر و اردبیل -تبریز جاده تبریز، به (قدیم ری) تهران

 . است بوده تُرک و رومی چینی، ایرانی، بازرگانان و کاروانها از بسیاری گذرِ و اقامت محل قدیم زمانهای

 

 شهر اوجان نقشه راههای شهر بستان آبادنقشه موقعیت 



 
 

 شده می محسوب تبریز شهر به رسیدن از قبل بازرگانان، و مسافران اقامت محل نزدیکترین نیز شرق طرف از

 باغات و مراتع بودن دارا لحاظ بهو همچنین  آنو استراتژیک  خاص موقعیت دلیل به ایلخانی دوره در. است

 مورد تجاری، و استراتژیک موقعیتِ با شهرهای به ایلخانان خاص عالقه همچنین و سهند کوه دامنه در سرسبز

 شهر مرکزی هسته در «ارگ» و  «البّر ابواب» یک و گرفت قرار خان غازان بخصوص و مغول ایلخانان توجه

 در شهر این موجودیت نشانگر آید می بر تاریخی منابع از آنچه. شد ایران ایلخانیِ خاندان وقف و شد ساخته

 های دوره به شهر یک عنوان به آن موجودیت اما یابد، می رونق ایلخانی دوره در که است فعلی آبادِ بستان حوالی

 شهر این از سلجوقیان حکومت دوره با مصادف هجری 4 و 5 قرن منابع در که چرا گردد، می بر ایلخانی از قبل

  ددار تأکید موضوع این صحت بر نیز شناختی باستان علم مطالعات اند؛ آورده میان به سخن

 

 نقاشی مطراقچی  نقاش سلطان سلیمان عثمانی از شهر اوجان 

 که  بوده ایلخانی دوره اواسط به متعلق آن شکوفایی اوج و هجری  8 و 7 های سده در شهر این اولیه گسترش

 اما است، کرده حفظ را خود اهمیت و رونق صفوی تا قویونلو آق و قویونلو قره تیموری، بخصوص بعدی های دوره

 یکی از منابع  گیرد. می پیش در را زوال و انحطاط مسیر و شود می کاسته آن اهمیت از تدریج هب قاجار دوره از



 
 

سلطان در این کتاب آمده است که  ،بیان منازل مطراقچی است های کتاب  نقاشی اوجان یابی شهر اثبات مکان

، به بخش غربی ایران )آذربایجان و عراق عجم( 1533–1536ق/ 940–942های  عثمانی در فاصله سالسلیمان 

 .تا بغداد پیش رفتقصر شیرین لشکرکشی کرد. وی از طریق خوی، تبریز، زنجان، سلطانیه، همدان، و عراق و 

بار شاه طهماسب صفویی تعقیب  سپس از راه شهرهای زور، بانه، بوکان، مراغه، و سعیدآباد به تبریز بازگشت و در

نصوح افندی )مطراقچی(،   .دیگر تا نزدیکی همدان کشانده شد و سرانجام از طریق تبریز خاک ایران را ترک کرد

های مسیر حرکت اردوی  از همراهان سلطان در این سفر، ضمن ارائه گزارشی از این لشکرکشی اغلب منزل

مطراقچی نوعی تاریخ  مصور  نقاشی های داوجان را به تصویر کشی وایلخانی –عثمانی  از جمله شهر تاریخی 

 لشکر کشی سلطان سلیمان به آذربایجان و از آن جا تا بغداد می باشد.

 

 تصویر محوطه قبل از عملیات کاوش باستان شناسی

ها، گردنه ها، دشت ها، پوشش گیاهی و حیوانی منطقه از  ها، منزل ها، رودها، نهرها، کوهاو در این تصاویر، راه 

بیشه و باغچه ها تا تک درختها و دنیای جشن وآبادی ها ) شهرها ، قصبه ها و روستاها( کاروانسراها، دژها، پل 



 
 

های  ها و عوارض طبیعی به تصویر کشیده است. چنانچه که این تصاویر پر معلومات تر و تمام نماتر از نقشه

   افی هستند. اما اینکه این تصاویر به چه میزان بازتاب واقعیت هستند نیز آسان نیست.توپوگر

 
 تصویر دور نمای از روزهای اول کاوش باستان شناسی قلعه شهر تاریخی اوجان

 
 تصویر دور نمای از روزهای اول کاوش باستان شناسی قلعه شهر تاریخی اوجان



 
 

 

 IIو Iترانشه  شه شمال شرقدیده بانی قلعه در گو برج شمالی و تصویر بخشی از دیوار

 

 از آن ویران شده است یبرج مدور دیده بانی که احتماال در اثر حادثه غیر طبیعی بخش



 
 

 

 بانی که احتماال در اثر حادثه غیر طبیعی بخش از آن ویران شده است برج مدور دیده

ایلخانی اوجان از دالیل اثبات مکانیابی  در  -تاریخییافته های باستان شناسی، آثار سطحی و کاوش محوطه شهر 

 موقعیت فعلی شهر

 سازی شهر اسالمی اوجان آثار معماری وشهر-1

 مربوط به دوره ایلخانی های مسی  سکه -2

 مربوط به دوره سلجوقیان وایلخانان های  تکه سفال -3

 کاشی -4

 شیشه -5

 میخ فلزی -6

 کار رفته است که در معماری بنا بههای برش خورده و قواره ای  سنگ -7



 
 

    
 شیشه -4 ستاره ای کاشی -3 میخ فلزی -2 سکه -1

    
 کاشی منقوش کاشی با لعاب فیروزه ای شیشه شی سنگی

 

 Iترانشه  101طرح سفال های شاخص بدست آمده از لوکوس 

 



 
 

 209سفال های شاخص بدست آمده از لوکوس لوکوس 

  IIترانشه 

 

 

 III: طرح سفال های بدست آمده از ترانشه -

 



 
 

 

 

 Vترانشه    503: ظرح سفال های بدست آمده از لوکوس - IV: طرح سفال های بدست آمده از ترانشه -

 

 

 

 



 
 

دست آمده شامل  هشناختی این شهر ب های باستان از جمله آثار منقول و غیر منقول که از  کاوش و بررسی

ها به  اند. این کاشی ها بودهباشد که احتماال متصل به بناهای متعددی می و کاشی ساختارهای سنگی و خشتی

 .ها در سطح محوطه قابل مشاهده استآنباشند که به وفور نمونه های صورت آجر کاشی و کاشی معرق می

چلبی در دهد که احتماال محل کوشک یا کاخ در جنوب غربی ارگ)طبق نقاشی بقایای سطحی محوطه نشان می

رسد محل  متری آن و داخل حصار بوده است. به نظر می 100شمال غرب ارگ است( و به فاصله تقریبی

های کشاورزی و تسطیح اراضی موجب  شارستان و ربض خارج از محدوده مورد شناسایی قرار داشته و فعالیت

های محل  کی از پیش فرضتواند ی آباد نیز می تخریب این بخش شده است. حتی محل کنونی روستای اشرف

رود هنگام ساخت جاده دسترسی روستا، قسمتی از محدوده ربض  احتمالی شارستان و ربض باشد. و احتمال می

 .باشداز بین رفته 

 



 
 

 



 
 

درجه شمالی است  37-48-44درجه شرق و عرض جغرافیایی آن  46-49-32 و قلعه  جغرافیایی محوطه طول

بر اساس مجوز صادره کاوش در شمال شرق قلعه بزرگ اوجان  با  باشد.  متر می 1767و ارتفاع آن از سطح دریا 

باروی شمال شرقی قلعه از خاک ورسوبات  برج و دو ترانشه ده متری شروع گردیده که دیوار بخشی از قلعه و

 2ر درحال حاض .پاک سازی شده است نمایان ومتر  4جانبی آن به ارتفاع حدود  های آزادسازی شده ودیوار

ترانشه ده متری دیگر در امتداد شمالی دو ترانشه قبلی باز شده که به مشخص شدن معماری این قلعه کمک 

بخشی از دیوار اطراف قلعه بزرگ اوجان از بیرون  10×10ترانشه  5کند. احتماال در این فصل با  شایانی می

مرمت این قلعه نیز در نظر گرفته شده است ای هم برای حفاظت و  پاکسازی خواهد شد.  البته تمهیدات و برنامه

 که درپایان  کاوش عملی خواهد شد.

 26/06/96فرماندار شهر بستان آباد و دکتر محمد وحدتی در روز یکشنبه  ،سید علی حسینی موسویدر پایان  

بستان  – شناسی اوجان ناسی دانشگاه تهران در شهر اوجان همکاران هیات باستانش ضمن بازدید ازکاوش باستان

 آباد را مورد لطف و عنایت خود قرار دادند.

 



 
 

 

 بازدید از سایت کاوش

 

 نقشه تو پوگرافی محوطه 



 
 

 
 

 

 نقشه تو پوگرافی محوطه



 
 

 
 ترانشه 5عکس هوایی از 

 

 های  کاوش شده در پایان فصل اول کاوش شهر تاریخی اسالمی اوجانترانشه



 
 

 

 قرار گرفته است. 1ترانشه برج مدوری که بیشترین بخش آن در 

 

 های به کار رفته در ساختار برج مدورسنگ بندکشی بین رج



 
 

 
 و بخش قرار گرفته برج مدور در این ترانشه 1پالن نهایی ترانشه 

 
 2و قسمتی از ترانشه  1عکس هوایی ترانشه 



 
 

 
 2یعنی دیوار شرقی غربی در مرکز تراشنه  206نمای روبروی لوکوس  

 
 (206)لوکوس  IIطرح دیوار بدست آمده در ترانشه  



 
 

 

 

 2بخش قرار گرفته از برج مدور در داخل ترانشه 



 
 

 
 در نتیجه حفاری غیر مجاز 206بخش تخریب شده دیوار لوکوس  210لوکوس 

 
 عکس هوایی ترانشه های کاوش شده

 



 
 

 

 

 های معماری به دست آمده و بخش غربی برج مدور سازه 2پالن نهایی ترانشه 



 
 

 

 پالن نهایی مجموعه معماری به دست آمده در پنج ترانشه کاوش شده در شهر تاریخی اسالمی اوجان


