
  

  

  

  

  

  شرقي استان آذربايجان  آژدهاك شهرستان هشترودةگزارش كاوش قلع

  

  جواد قندگر

  

  

  مقدمه

ي ها هاي مربوط تحقيقي و تخصصي با كاوش متن مقاله همراه با توضيحات تصاوير و نقشه

هاي  شود جنبه گردد و يادآور مي هشترود ارائه مي) ضحاك(شناسي قلعة اژدهاك  باستان علمي

هاي معماري توسط  ع توسط آقاي جواد قندگر سرپرست هيئت كاوش و جنبهتاريخي موضو

هاي تزئيني معماري و سفال توسط  آقاي حسين اسماعيلي عتيق معاونت هيئت كاوش و جنبه

  .پور عضو هيئت كاوش ارائه خواهد شد آقاي محمد رحمت

  

  موقعيت جغرافيايي شهرستان هشترود

ان و در شمال غرب استان آذربايجان شرقي قرار دارد و با غربي فالت اير اين شهرستان در شمال

مسايه  هها  غرب و شرق اين شهرستان،و ميانه از شمال  مراغه، تبريز،ي بستان آبادها شهرستان

شهرستان . اند هغربي و زنجان جنوب اين شهرستان را احاطه كرد ي آذربايجانها و استان. است

رودخانه عبارتند ز هشت رود تشكيل يافته است كه اين كه از اسمش پيداست ا هشترود همچنان

 و ترين هماسكند چاي كه مسر شور چاي، ينگجه چاي و ، ذوالبين چاي،غموشاز قرانقو آيدو
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 كه پس از جاري شدن در قسمت جنوبي شهرستان است قرانقو ة رودخانها، ترين رودخانه پرآب

 شور ةزند و با رودخان شرقي دور مي ، شرق و جنوب آژدهاك را از جهت غربة قلع،هشترود

ة  بزرگ را داده و به رودخانةچاي در قسمت جنوبي قلعه به همديگر وصل و تشكيل يك رودخان

 سراسكند بوده كه در بسياري از ،نام قبلي شهرستان هشترود. گردد مياوزن در ميانه متصل  قزل

  )١ارة تصوير شم (.اند هنام سراسكند نام برد هكتب تاريخي از آن ب

  

   آژدهاك ةموقعيت جغرافيايي قلع

الي شرقي شهرستان هشترود در با  كيلو متري جنوب١٦ة فاصله  آژدهاك بة باستاني قلعةمحوط

ري آن و مت كيلو٩اً  حدود روستاي عربلو در شمال و به فاصلة.لو واقع گرديده است ي سرمهها كوه

ة قرانقو و شورچاي سه سوي قلعه رودخان.  در شرق قلعه قرار دارد كيلومتر١٥ايستگاه خراسانك 

قلعه در ترين دليل ايجاد  ترين و اصلي زرگي احاطه نموده است و شايد مهمصورت مانع ب را به

ي ها را غير قابل نفوذ نموده است و راه  كه آناستي موجود ها اي وجود رودخانه چنين منطقه

هرستان هشترود را به طرف جنوب  اگر ش.استدسترسي به قلعه در حال حاضر از چند طريق 

يستگاه  روستاي خراسانك و اة آسفالتةمتري آن به جاد كيلو٥ة در فاصل. شرقي طي طريق نماييد

صورت پياده در جهت حركت آب  سيم كه راه دسترسي به قلعه هم بهر ميآهن خراسانك  راه

 ٧انقو را دور زد و در حدود قر ةتوان رودخان مي نقليه ةباشد و راه دوم با وسيل مي قرانقو ةرودخان

العبوري است كه در حال حاضر  ك به قلعه رسيد كه راه بسيار صعبمتري روستاي خراسانكيلو

 كه در اصطالح محلي به راه سربازخانه يا گمرك استتنها راه دسترسي هئيت كاوش از همين راه 

  )٢تصوير شمارة (. استمعروف و مشهور 

  

  هاك آژدة قلعةتاريخچه و پيشين

 تاريخ ايران زمين را با در دست داشتن ، چهارم هجريةفردوسي شاعر نامدار ايراني كه در سد

 نظم كشيده نيز سندي از اين دوره در دست نداشته است و با شكوه ةمتون ادوار پيشين به رشت

  :سرايد مي
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  ام ة خسروان ديدهنه در نام    ما هجز نام نشنيد از آنان به

دليل  نشيب بسياري برخوردار بوده كه بهارتيان در ايران با فراز و  پةحكومت پانصد سال  

شناسان ايراني   اخير باستانة بود ولي در دهمانده باقي پيش ناشناخته ةكمبود اسناد و مدارك تا سد

 تاريخي ةيي جهت شناساندن و روشن نمودن دورها و خارجي در داخل و خارج ايران حركت

يابي به  اك يكي از حركات مثبت در جهت دست آژدهةفاري قلع كه حاند همبهم پارت نمود

  . باشد ميدقيق در مورد قوم پارت   مياطالعات تاريخي و عل

بيشتر  در . در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است٤٢٩ ة با شمار١٣٤٥اين قلعه در سال   

 معروف گ زوحنة به قلع و در زبان محلياند ه ضحاك نام بردةنام قلع كتب تاريخي از اين قلعه به

 ربريم كه تغييراتي د ميشناختي منطقه پي  ولي با شروع كاوش و بررسي باستانو مشهور است 

ي ها  اعراب به ايران كه نشانهةتلفظ نام قلعه به مرور زمان صورت گرفته و همچنين از زمان حمل

نام قلعه شده  اي نيز به طور يقين حمله است بهي آن در قلعه مشهود ها  قوم عرب و ويرانيةحمل

نوشتاري آن تغييراتي صورت گرفته است و همچنين مستند به اينكه صورت  در تلفظ و .است

دليل  نام آژدهاك گرفته شده باشد كه به ة ماد به دور در قلعه از نام پادشاه مادةوجود آثار دور

  .  و ضحاك تغيير يافته باشدگحنومشكل بودن تلفظ به مرور زمان به ز

 ١٩٦٤ در سال ر و بار ديگ١٩٤٣ مينورسكي ابتدا در سال ،در مورد موقعيت و نام كهن قلعه  

 از آن نام »فاناسپا« ضحاك با محلي كه بطليوس با عنوان ة او معتقد است كه قلع.نظر داده است

ي ها ه مطابقت دارد و براي اين نظريه اظهارات بطليوس در مورد طول مسافت بين آتشكدهردب

گويد كه فاناسپا با ديد از شرق به  ميبطليوس .  ماد با آذربايجان امروزي قابل مقايسه استسرزمين

ازآنجا كه آگاترا با زنجان امروزي . افت آگانزانا فرآسپا قرار داردس در دو سوم مغرب حدوداً

اري ي به داليل شرايط اجبراه ارتباط  مراغه مورد جستجو است وة فراسپا در محدود،كند ميتطبيق 

سوي پايين در امتداد  ة زنجان بهيعني رودخان) زنجان(برداري به احتمال زياد از آگانزا  در نقشه

 مرز در رودخانه در جنوب سهند سوي و از كنار ميانه و رود قرانگو بهاوزن جريان داشته  قزل

 اين . داده باشد ضحاك راه خود را ادامهة بايد كه از كنار قلع،سوي فالت مراغه ادامه يافته است به

 داده شده توسط بطليوس ة طول فاصل.گيرد مي ضحاك در دو سوم طول اين راه قرار ةمسير قلع
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 ة به اين صورت قلع.تر است طبيق ندارد زيرا كه فاصله طوالني واقعي زياد تةدر اين ميان با فاصل

ي يك سوم و ها  آن با نسبتة داده شدةتيست كه فاصل بين مراغه و زنجان تنها محل پارضحاك

واقعيت همان فاناسپاي مورد نظر بطليوس   ميتواند با ك ميبا اين اوصاف . دو سوم تطبيق دارد

با نام   ميمكاتبات اداري و گزارشات و مقامات عل  ميشويم كه در تما مي در پايان متذكر .باشد

  .  آژدهاك نام برده خواهد شدةقلع

 انگليسي كشف نمود و »كلنل مونت انث« ميالدي ١٨٣٠ در سال ربا  اولينايبررا اين قلعه   

 سال پس از ١٠ ميالدي در حدود ١٨٤٠در سال  . ياد و معرفي نموده است»آتشكده«نام  هاز آن ب

 مربوط به ةخالف نظر مونت انث يك قطعنسون انگليسي از محل، بازديد و بر راولي،مونت انث

 از محل بازديد نموده و »كارل شيپ مان«دي  ميال١٩٦٤در سال . نمايد مي ساساني معرفي ةدور

   .را ارائه كرده است  و گزارش مستندي از آنه يا همان پاويون آجري را بررسي نمودچهارطاقي

 ١٣٥٠ مربوط به سال نموده استشناس ايراني كه قبل ار انقالب از قلعه بازديد  تنها باستان  

 آقاي .استشناسي وقت ايران  ان مدير كل باست»تقي مصطفويمحمد«هجري شمسي مرحوم 

مربوط به دوران  را بقاياي يك دژ  و آنن نمود قلعه ديدةي بجا ماندها مصطفوي از ويرانه

دهد  مي ساساني نسبت ةسيسات موجود را به دورأ و ديگر تچهارطاقي و به حساب آوردوسطايي 

 ةرا متعلق به دور اسايي و آنقبل تاريخ قلعه را شنة مسكوني ما اين بار بقاياي محوطايو ايشان بر

ند  كه از قلعه ديدن نموداند ه كساني بودم يقيناًيشناساني كه نام برد اما غير از باستان .داند ميمادها 

 و تنها اند هارتباط با قلعه بجا نگذاشت ر و گزارشي مكتوب از خود د سفانه هيچ نوشتهأ متولي

ميالدي آقاي ولفرام گاليس  ١٩٧١  آژدهاك داريم به سالةگزارش مصوري كه از قلع

 آذربايجان را بررسي ةخود كه منطق  ميشناس معمار آلماني است كه در سفر مطالعاتي عل باستان

نمايد و گزارش  مي محل بازديد ز وي نيز با تشويق كارل شيپ مان ا.باشد مي ،شناسي نموده باستان

:  وي در گزارش خود آورده است.ارائه نموده است  مي مجامع علاياز قلعه بر جامعي را

سمت شرق طي نموده  چ خود را در فالتي مرتفع و كوهستاني به قرانقو مسير پيچ در پيةرودخان«

لو  ي سرمهها ر اطراف اين رودخانه كوه د.دشو مياوزن وصل  ة قزلو در نزديكي ميانه به رودخان



 

  

 شناسي ايران  باستان432

چشم  هب) آژدهاك(نام ضحاك  ه باي لو قلعه ي كوه سرمهها  يكي از پرتگاهرواقع شده است كه د

  .»خورد مي

 .داند ميدوم و اول قبل از ميالد متعلق ارهاي سنگي بدون مالط را به قرن گاليس ديو  

 سنگي با مالط گچ را با ، دو ديوارصورت دو پوشه بوده كه مالكين هديوارهاي دفاعي قلعه ب

 مربوط به ،آبادة دختر فيروزعه با قلعي اين قلها قسمت. اند ه پر نمود٨×٣٦×٣٦يي به ابعاد ها خشت

  . قابل مقايسه استنية ساسادور

كار رفته و نوع معماري كه در قسمت ورودي  هسيسات و سيستم دفاعي و مصالح بأاز نظر ت  

  . است دختر ميانه قابل مقايسه ةقلعه با ديوارهاي مرتفع با سنگ و گچ كار شده است با قلع

 قلعه را نشان داده باشد وجود ندارد و تنها راه ةثار يك درواز قلعه كه بقاياي آةمحدود رد  

دليل عدم وجود  ه كه بستا  هگزارش خويش آورد رگاليس د. است غربي قلعه ةورودي دامن

 ، پارتة آثار مربوط را به دور، حصار سنگي بدون مالطةدر محدود  مي اسالة دوريها سفال

ي پارتي مشاهده ها ع شمالي مقدار زيادي سفال زيرا در قسمت مرتف.دهند ميساساني نسبت 

  . شود ميي پارتي سبك اردبيل در منطقه به وفور يافت ها  سفال.شود مي

 . قلعه استچهارطاقيجاي مانده در قلعه است پاويون  هتك بناي آجري كه تنها معماري ب  

الط  با م٣٢×٣٢×٦بعاد  اهي بيها  متر كه با آجر٥٠/٩×٣٥/٩شكل با ابعاد   مربعاين بنا با پالن تقريباً

و از جهت شمالي و غربي بناي ورودي در طرف شرق گچ بنا گرديده است كه داراي يك 

  . باشد مي از جهت جنوب بسته  ولي بودهزطاقي باچهار

ي انتهايي ها نماهاي تعبيه شده در آن بدون در نظر گرفتن قوس معماري پاويون قلعه با طاق  

بدين ترتيب . ي پاويون يادآور نماي غربي كاخ پارتي در آشور استقسمت باال رنماها د طاق

 مبتني بر ،شده مياز اين بنا ي كه يها استفاده. توان با اطمينان قلعه را يك دژ پارتي محسوب كرد مي

ند كه ا هداد تشكده بودن بنا را ميآاي اعتقاد بر  عده.  فاقد اهميت مذهبي استبنا. حدسيات است

  . نبوده است بنا آتشكده  كاربرديقيناً
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   آژدهاكةكاوش قلع

 پارتيان مورد درخواست ة معماري از دوريلحاظ وجود بقاياه  آژدهاك بة باستاني قلعةدر محوط

ة قلعه بوده كه با موافقت پژوهشكد  ميشرقي مبني بر كاوش عل ة كل ميراث فرهنگي آذربايجانادار

همچنين حضور جناب آقاي گلشن معاون شناسي سازمان ميراث فرهنگي كشور و  باستان

 محل .غاز گرديدآ به سرپرستي آقاي جواد قندگر ١٣٧٩پژوهشي سازمان كار حفاري از سال 

 ةاي است چسبيده به پاويون در قسمت شرق آن كه قبل از شروع عمليات حفاري نقش كاوش تپه

 متر ٦٠در  ١١٠دود  وسعت آن در حه وبرداران هيئت تهيه گرديد توپوگرافي محل توسط نقشه

كوبي گرديده  بندي و ميخ  متر جدول١٠×١٠ي ها صورت ترانشه هتپه با دقت تمام ب  مي تما.باشد مي

مختصات نقشه   مي بناي فوق مبنا قرار گرفته و تما، آجريچهارطاقيو با توجه به وجود بناي 

  .باشد مينسبت به پاويون 

 پس از . ايجاد گرديدچهارطاقيمت شرقي  بعد از ديوار قس١٠×١٠ي ها يك رديف ترانشه  

ي ها ابعاد خشت. ي رديف دوم نمايان گرديدها انشهرخاكبرداري سطحي آثار سطوح خشتي در ت

ي احداثي ها ترانشه  مي چون كف تما.است ٣٢*٣٢*٨ و ٣٦*٣٦*١٠ متغير ما بين ةدست آمد هب

دست آمده اقدام  هبي ها  وضعيت و موقعيت خشتنبا خشت پر بوده است براي مشخص نمود

 -٣تصوير شمارة ( .ي ابعادي رديف دوم نموديمها ي رديف سوم در كنار ترانشهها به ايجاد ترانشه

٥ -٤ (  

ي ريخته ها متر به بعد انبوه آوار  سانتي٣٠ي مضطرب تپه از عمق ها پس از خاكبرداري اليه  

  يك معماري آجريها رانشهبرداري از داخل تدر اثر آوار .دست آمد ه گچ ب وشده از جنس آجر

 كه ارتفاع ديوارهاي آن در دست آمد ه متر ب١١×١١شكل با ابعاد   مربعبا مالط گچ با پالن تقريباً

در نيز دست آمده  ه بي ضخامت ديوارهاي بنا.رسد ميمتر   سانتي٤٠/٣ حدود به تپه ةبلندترين نقط

 رشود داراي چهار درب ورودي در چها ميدست آمده كه تاالر ناميده  ه بناي ب.استحدود دو متر 

 در داخل تاالر به چهار . مراعات شده استسازي در اين بنا كامالً  قرينهقسمت اصلي است و

ي گچي ها ستون ي بزرگ نيمها  در داخل طاقچه.خوريم مية كوچك بر بزرگ و چهار طاقچةطاقچ

 ستون با شيارهاي ةچي بدني گها ستون دست آمده نيم ه همچنين در آوارهاي ب.تعبيه شده است
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 انسان و همچنين ةتن وته و نقش نيمي با نقوش گل و بها بري ة گچ تك،ايجاد شده در روي آن

دست آمده در  ه بيها بري ة گچ كلي.دست آمد ه ب،بري استفاده شده صورت گچ هنقش سر شير ب

 كانال آب ، شرقي همچنين در داخل تاالر در ديوار ضلع.ساخته بوده است صورت پيش هتاالر ب

همچنين ناوداني در ديوار ضلع غربي تاالر براي .  هدايت آب داخل تاالر تعبيه شده استايبر

ر راهروهايي تعبيه و ايجاد  در چهار جهت تاال.كار برده شده است ههدايت و انتقال آب نيز ب

مالي با  كريدور جهت ش،صورت سنگي با مالط گچ ه كه در جهت شرقي تاالر كريدور بگرديد

غربي و كريدورهاي شمالي . خشت و راهروي سمت غربي تاالر ديوار آن با آجر كار شده است

 ولي راهروهاي جنوبي و شرقي همزمان با تاالر ساخته شده ،بعد از احداث تاالر ساخته شده

ه و دست آمد هي فراوان در قسمت غربي تاالر كه در فصل اول بها  با توجه به وجود خشت.است

بندي و سكوبندي  ، تراسها  حفاري در فصل دوم معلوم گرديد كه انبوه خشتةكار و ادامبا 

هايي كه  ديوار غربي تاالر وجود نقاشي ردهد و نيز د مياطراف تاالر براي دستيابي به تاالر را نشان 

در قابل ذكر است كه .  نمايان گرديد،اي و قهوه آبي ،ي قرمزها آميزي شده است با رنگ فقط رنگ

 هيچ اثري از سقف كنونمورد مسقف بودن تاالر و روباز بودن آن بحث فراواني شده است و تا

 در داخل آن  شدهاحتمال زياد تاالر فاقد سقف بوده كه كانال آب ايجادبه دست نيامده و  هتاالر ب

  اطرافيها انشهرت رد كار ،دليل اتمام مدت حفاري  هيئت كاوش به.به همين خاطر بوده است

و جهت حفاظت از تغييرات احتمالي كه بارش برف و را به فصل بعد حفاري موكول نمود تاالر 

دست آمده با  همعماري ب  ميتواند در تخريب بنا نمايد اقدام به مسقف نمودن تما مي غيره  وراناب

 قلعة در فصل دوم كاوش .گل حفاظت نمود سمتي از ديوارهاي خشتي را با كاه و قشيرواني نمود

آژدهاك جهت مشخص شدن كاربري تاالر و همچنين ارتباط زماني كه تاالر با پاويون داشته كار 

 هبرداري شد ة نقشهدليل اينكه محوط ه و نيز ب يافتي جديد ادامهها در اطراف تاالر با ايجاد ترانشه

تپه صادق تواند در اين  مياي پارتي  دارد و معماري با پالن دايرهاي شكل   حالت دايرهحدوداً

 و نمودشرقي تاالر   متري جنوب٣٠ در فاصلة ١٠×١٠ة  ترانش٦ هيئت كاوش اقدام به ايجاد ،باشد

 اتاق تا ٣ ايجاد شده ادامه داد و در نهايت يك معماري آجري شامل ةكار خاكبرداري را در ترانش

 ، آجري چيني تاالر استة كه همانند معماري با همان مصالح و شيو،توو تودرحدودي كوچك 
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 ورودي در جهات مختلف ٣ كاربري مسكوني داشته داراي  اين معماري كه احتماالً.دست آمد هب

قسمتي از . اندود شده است ي كوچك گچها با آجر فرش شده و اطاقتر  كف اطاق بزرگ. است

جري پارتي به  در اطراف معماري آ.ديوار آجري بنا توسط كاوشگران غير مجاز از بين رفته است

  .  برخورد نموديم،كه با مصالح سنگ الشه و گل كار شده مي اسالةمعماري دور

ي استقراري در قلعه و محل حفاري شده بايستي عنوان ها در مورد انواع معماري و دوره  

ني قابل ة آجرچيدست آمده با پالن موجود و نحو هنمود كه معماري تاالر و بناي مسكوني ب

رتي از جمله شهر خورشيد ي پاها دست آمده از ساير سايت هي معماري بها نمقايسه با پال

صورت ايستاده و يك  هچيني بآجر. آمده از اين سايت پارتي استدست  همعابد ب رد) حضرا(

 يباشد و مغز اكثر آجرها مي ٣٢×٣٢×٦٠ ها كار رفته است و ابعاد آجر ه بيرديف نماي آجر

 ف قلعه كه معادن گچ واطراكار رفته در ساخت قلعه از  همصالح ب .دست آمده پخت كامل ندارد هب

  .دست آمده است هدارد ب.. .

   : استدست آمده ه نوع معماري ب٣طور كلي تا به امروز  ه كار شده بيها در ترانشه

  .  پارتي استةمعماري تاالر با آجر و گچ كه مربوط به دور -

   . پارتي استة معماري آجري است و مربوط به دورمعماري خشتي با اندود گچي كه همزمان با -

در اكثراً  واست   مي اسالة مربوط به دورومعماري با سنگ قلوه و گل كه بسيار سست و ساده  -

  .  پارتي استفاده شده استةروي معماري پارتي كار شده و در ساخت بنا از مصالح دور

گيري كامل از سايت و   و نتيجهي بعدي موكول گرديدهها  كاوش در قلعه به فصلةادام  

  )تصاوير مربوطه (. كاوش و نتايج حاصله بستگي داردةمباحث بيشتر به آينده و ادام

  

  ي مكشوفه در جريان كاوش ها بري سفال و گچ

 آژدهاك الزم است ابتدا پراكندگي سفال ةدست آمده از قلع هي بها بري ل و نقوش گچدر مورد سفا

ي پارتي طبق ها سفال. كنيمصورت خالصه بيان  هف ايران را هر چند ب پارتي در نقاط مختلةدور

ات هر منطقه تقسيم نموده است  و مشخصها بندي كه ارني هرينگ با توجه به ويژگي تقسيم

  : عبارتند از
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   ؛ غرب ايرانةمنطق. ١

  ؛ شمال ايرانةمنطق. ٢

  ؛ شمال غرب ايرانةمنطق. ٣

  ؛ جنوب ايرانةمنطق. ٤

  ؛وب ايران جنةمنطق. ٥

  ؛ شرق ايرانةمنطق. ٦

  ؛ شمال شرق ايرانةمنطق. ٧

  ؛فارس ة خليجشرقي ايران و ناحي ة جنوبمنطق. ٨

 زماني كه براي اشكانيان در ةشناسي محدود هاي باستان ي تاريخي و يافتهها اساس دادهبر  

م در . ق٢٥٠ة اشكاني در حدود  سلسل. استم٢٢٥م تا حدود . ق٢٥٠ايران تعيين شده از 

ة گذار سلسل دست اردشير اول بنيان به ميالدي ٢٢٥ يافت تا اينكه در حدود نشرقي ايران بنيا شمال

  .  بزرگ فيروزآباد جاودان شده استةنقش برجست راين واقعه د. ساساني سقوط كرد

ا  قالع باستاني مربوط به اين دوره ب،ها شرقي در تپه ة پارتي در آذربايجانپراكندگي سفال دور  

ذربايجان بايستي دن نوع سفال پارتي آوشود كه جهت مشخص نم مي خاص خود ديده ةمشخص

دليل اينكه مدارك و  هب. داري در رابطه با سفال ديگر نقاط پارتي انجام گيرد مطالعات دامنه

شرقي در دست نيست تشخيص سفال  ة پارتي در آذربايجاناطالعات كافي در مورد سفال دور

كه سفال پارتي   در آذربايجان مي مناطق مه.روست ه خاص منطقه با مشكل روبةپارتي با مشخص

شهر واقع در شرق   خسروة يانيق تپ،شهر گين مشة منطق،اردبيل:  عبارتند ازاستآن قابل تشخيص 

شرقي در  آذربايجان سفال پارتي ةمشخص. قلعة آژدهاك هشترودو   مي گرة منطق، اروميهةدرياچ

 . آن را با نام سفال اردبيل توصيف نمودتوان مي است كه شيك سفال منقو ، ساختة اوليةدور

اي  صورت خمره ه تدفين بةسفال ويژ توان از نوع سفالي در آذربايجان نام برد كه ميهمچنين 

شود كه با نقوش  مي همچنين سفال منقوش سبك اردبيل نيز در آذربايجان يافت .استبزرگ 

 رة نفوذ قوم پارتي كه د آژدهاك نيز در حوزة با توجه به اينكه قلع.اند هن شديحيواني و گياهي مز

 ةم تا دور. دوم قة هزارة از دورش و كاوعهسطحي قلشرقي قرار دارد طبق بررسي  آذربايجان
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% ٨٠توان گفت شايد  ميدست آمد كه  هي فوق بها يي مربوط به دورهها تيموري تكه سفال

 پارتي است كه قابل مقايسه با ةاوش مربوط به دوردست آمده از ك هي سطحي و بها سفال

 آژدهاك از نوع ةدست آمده از قلع هي بها  نمونه سفال.استي مناطق پارتي آذربايجان ها سفال

ي ها ي منقوش سبك اردبيل در ترانشهها ي قرمز و همچنين سفالها  سفال،ي نخودي رنگها سفال

 ها سفالاين دست آمده كه  هرد انبار آذوقه را داشته ب كاربيي كه احتماالًها حفاري شده و نيز خمره

 سفال ةبدن رفال و همچنين داراي نقش افزوده د روي سشدهاز نوع ضخيم و داراي نقش كنده 

   .هستند

 مجزا اي  آژدهاك در مقالهةدست آمده از قلع هي بها مورد سفال اطالعات كامل و جامع در  

  . مقاله ارائه خواهد گرديدن ايةيك توسط نگارندي نزدا  آيندهراست كه ددر دست تهيه 

ي رب شماري گچ يداد بعد تمآ ميدست  هيي كه در ضمن كاوش بها سفال  عالوه بر تكه  

از  ها بري بيشترين گچ. دست آمد ها به طور كه در گزارش كاوش آمده در حين كار در ترانشه همان

 انسان و نقش حيوان در ةتن نيم) وته و بگل(دست آمده كه در نقوش گياهي  هداخل تاالر ب

 با اندك .و سبز  زرد، قرمز اخرايي،دست آمده عبارتند از آبي هي بها  رنگ.شود مي ديده ها بري گچ

 طرح توان به وضوح مشاهده نمود كه مي نفوذ هنر يوناني را ،دست آمده ه بيها بري أملي در گچت

  . شود مي آورده يبا توضيح مختصر طه مربويها  و همچنين عكسها بري تعداي از اين گچ

بري و تعدادي  و راهروهاي اطراف شامل تعدادي گچدست آمده از داخل تاالر  هآثار منقول ب  

  . شود ميي آنها اشاره ها باشد كه ذيال به شرح و طرح و عكس ميتكه سفال 

  

  شرح سفال: الف

 رنگ با نقوش تزئيني  ظرف سفالي با خمير و پوشش نخوديةبخشي از بدن: ١ ةطرح شمار

 يها  دانهة چسبانندةشكل خطوط موازي و مارپيچ در قسمت بيروني ظرف به رنگ سياه و با ماد به

  .ريز شن و چرخسار
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 ةانندب چسةالي با خمير و پوشش نخودي رنگ و با مادف سة كاسةقسمتي از لب: ٢ ةطرح شمار

شكل خطوط   ظرف بهبيرونيدر قسمت شده ي ريز شن و چرخساز و با نقوش كنده ها دانه

  .موازي و مارپيچي

نگ متمايل به قرمز با نقش ر سفالي با خمير و پوشش نخودي ة كاسةقسمتي از لب: ٣ ةطرح شمار

شكل خط مستقيم با رنگ سياه از  ة ظرف و نقش تزئيني بهتزئيني قرمز رنگ در قسمت باالي لب

  .زن و چرخساي ريز شها  دانهة چسبانندةقسمت بيروني ظرف و با ماد

وش تزئيني در  ظرف سفالي با خمير و پوشش نخودي رنگ با نقةبخشي از بدن: ٤ ةطرح شمار

 ةشكل درخت با ماد احتماالً بهي سياه و خطوط قرمز رنگ ها شكل نقطه قسمت بيروني ظرف به

  .ي ريز شن و چرخسازها  دانهةچسبانند

دي رنگ و لعاب سفيد رنگ صدفي در  ظرف سفالي با خمير نخوةقسمتي از بدن: ٥ ةطرح شمار

  . ي ريز سفيد رنگ شن و چرخسازها  دانهة چسبانندةقسمت داخل و بيرون ظرف با ماد

 نخودي رنگ و لعاب آبي رنگ در قسمت ة سفالي با خميرة پيالةقسمتي از لب: ٦ ةطرح شمار

  .اي ريز شن و چرخسازه  دانهة چسبانندةداخل و بيرون ظرف با ماد

 ة چسبانندة و پوشش نخودي رنگ با مادگي ظرف سفالي با خميدةبخشي از لب: ٧ ةطرح شمار

  .بيرون ظرف و چرخساز رشكل مارپيچي د ي ريز شن و با نقوش تزئيني بهها دانه

 با رنگ سياه و  ظرف سفالي با نقوش تزئيني در قسمت باالي لبهةبخشي از لب: ٩ ةطرح شمار

 شن و ة چسبانندةمارپيچ در بخش بيروني ظرف با مادشكل خطوط موازي و  نقوش سياه رنگ به

   . پوشش نخودي رنگةچرخساز با خمير

شكل  شده بهنقوش كنده و رنگ قرمز  ة ظرف سفالي با خميرةبخشي از لب: ١٠ ةطرح شمار

ي ريز شن و ها  دانهة چسبانندة در قسمت بيروني ظرف و با ماديخطوط موازي و مارپيچ

  .چرخساز با پخت ناقص

 شن ة چسبانندةبا خميره و پوشش نخودي رنگ با ماد  ظرف سفاليةبخشي از لب: ١١ ةح شمارطر

  .و نقوش تزئيني مارپيچي در بيرون ظرف و چرخساز
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در شده  ظرف سفالي با خمير و لعاب نخودي رنگ با نقش كنده ةبخشي از لب: ١٢ ةطرح شمار

  .يز شن و چرخسازهاي ر  دانهةانندب چسةقسمت بيروني باالي ظرف و با ماد

 ة نخودي رنگ و لعاب قرمز رنگ با مادةسفالي با خميرظرف  ةبخشي از لب: ١٣ ةطرح شمار

  .ي شن و چرخسازها  دانهةچسبانند

 شن و ماسه و كاه و ة چسبانندة خاكستري رنگ با مادةسوز سفالي با خمير پيه: ١٦ة طرح شمار

  .فاقد هر نوع تزئين

 ةبا ماد رف سفالي با خمير قرمز رنگ و پوشش نخودي رنگ وقسمتي از كف ظ: ١٧ ةطرح شمار

  .ي ريز شن و چرخسازها  دانهةچسبانند

 ة چسبانندةقسمتي از كف ظرف سفالي با خمير و پوشش نخودي رنگ با ماد: ١٨ ةطرح شمار

  .ي ريز شن و چرخسازها دانه

اي در  ب فيروزهبا خمير نخودي رنگ و لعا ظرف سفالي ةقسمتي از كف بدن: ١٩ ةطرح شمار

  . ماسه و چرخسازة چسبانندةيي از بيرون ظرف با مادها داخل ظرف و در بخش

 ةپوشش نخودي رنگ با ماد رة خاكستري دقسمتي از كف ظرف سفالي با خمير:٢١ ةطرح شمار

  . شن و ماسه و چرخساز و خشنةچسبانند

شده  با نقوش كنده  ظرف سفالي با خمير و پوشش نخودي وةقسمتي از بدن: ٢٢ ةطرح شمار

ي ريز شن و ها  دانهة چسبانندةشكل خطوط موازي و خطوط مارپيچي در بيرون ظرف و با ماد  به

  .چرخساز

ش نخودي رنگ و با نقوش  ظرف سفالي با خمير قرمز و پوشةقسمتي از بدن: ٢٣ ةطرح شمار

ي ريز شن ها  دانهة چسبانندةشكل خطوط سياه و موازي در قسمت بيرون ظرف و با ماد تزئيني به

  .و چرخساز
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  ي مكشوفه از داخل تاالر و راهروهاي اطراف آن ها بري  گچيها  طرح و عكس-ب

بري با نقش انسان از جنس زن به فرم يوناني و قالبي كه كاربرد تزئيني داشته  گچ: ١ة طرح شمار

  . است

  .جسته و تكراري برشكل هبري تزئيني قالبي زير سقفي با نقوش تزئيني ب گچ: ٢ة طرح شمار

شكل گل ميخي داشته  ه كاربري ب يوناني كه احتماالًةبري صورت مردي با قياف گچ: ٣ة طرح شمار

  . اشت

صورت  هشكل گل كه نمايانگر بخشي از گل روزت بوده و ب هني بيبري تزئ گچ: ٤ة طرح شمار

  . قالبي است

ني داخل طاقچه يي تزئها االي ستون در بشكل ايواني كه احتماالً هستون گچي بسر: ٥ة طرح شمار

  .كاربرد داشته

   .شكل قالبي هشكل گل روزت شش پر و هشت پر ب هبري تزئيني ب  گچ:٦ ةطرح شمار

شكل  هشكل صورت انسان در داخل كادر مربع شكل با فرم هلني ب هبري ب گچ: ٧ة طرح شمار

  .قالبي

 عقاب در كه حيوان پرنده احتماالً دو حيوان كه حيوان ةجستبري با نقش بر گچ: ٨ة طرح شمار

  . پرواز استو در حالحال شكار يك گاو 

  .بري روزت هشت پر در داخل كادر مستطيل شكل با طرح قالبي گچ: ٩ة طرح شمار

  .صورت برجسته و فرو رفته هالمركز بي متحدها شكل دايره هبري ب گچ: ١٠ة طرح شمار

  .نما شكل طاق هبري ب گچ: ١١ة طرح شمار

  

   آژدهاكةگيري از كاوش قلع هنتيج

 توان پاسخ مياالتي كه در ذهن هر خواننده يا پژوهشگر است ؤ هر كاوش و بررسي به سةدر نتيج

 ة پارت و مسائل مربوطه به پارتيان كه در سرزمين پهناور ايران با حضور پانصد سالةدر زمين. داد

 وجود دارد  سايتيمعدودتعداد تنها . خود سندي كه بتوان اين قوم را شناسايي نمود وجود ندارد
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را   پارتي تاريخ تاريك آنةدر ايران تا حدودي توانسته در زمينو  پارتي كار شده ةكه در زمين

  . روشن نمايد

  از مسائل مربوط به پارتيان رابسياري آژدهاك ةقلع رتوان عنوان كرد كه كاوش د ميبه يقين   

  . شناسي در مورد پارتيان است ي باستانها  سايتترين  يكي از مهمحل خواهد كرد و يقيناً

طي دو فصل كاوش كه در قلعه صورت گرفته مسائل مختلفي از جمله معماري اجري با   

صورت سكوبندي و  ه استفاده از خشت در اطراف معماري آجري ب، خاص آجرچينيةنحو

 ر بنا و غيره دري داشبري و نق دست آمده و همچنين استفاده از گچ هدستيابي آسان به تاالر ب

  . معماي پارتي شناسايي شده است

ثير هنر يوناني در هنر اشكاني أ و نقوش آن حكايت از تها بري كار رفته در گچ هتزئينات ب  

بين شهرستان مراغه و ة هشترود مااردبيل در منطقنام سفال  بهاستفاده از سبك خاص سفال . است

 با مطالعات بيشتر در . آذربايجان استةاين منطق ربك دة نفوذ اين نوع سزنجان كه نشانگر حوز

ي اشكاني در خارج از ها  قابل مقايسه با ديگر سايت،معماري ركار رفته د ه مصالح ب،نوع پالن

دست آمد در  به آژدهاك در مورد معماري ةكه در قلع مينتايج مه. ايران و داخل كشور است

دست آمده  هگيرد ب مي سوم كه در حال حاضر انجام  كار در فصلةكاوش فصل اول و دوم با ادام

 و باشد مي مكتوب توسط سرپرست هيئت كاوش در دست تهيه ي طي يك گزارشاست كه بعداً

  .  پارت را روشن خواهد نمودةي مربوط به دورها اين بسياري از تاريك

شناس  زان باستانكنار ساير عزي ردرآينده هم بتواند در اين قلعه دنگارنده اميدوار است كه   

  . در روشن شدن مسائل مربوط به اشكاني سهيم باشد

  

  منابع
  .ميراث فرهنگي كشور   سازمان،هشتم و نهمة  شمار، ميراث فرهنگية مجل-
 .حميده چوبك:  مترجم،سفال ايران در دوران اشكاني هرينگ، ارني، -
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  موقعيت قلعة ضحاك: ٢نقشة شمارة 
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  گرافي منطقة قلعة ضحاك قبل از حفاريتوپو: ٣نقشة شمارة 
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  ها بر روي تپه موقعيت ترانشه: ٤نقشة شمارة 
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  ها بندي ترانشه جدول: ٥نقشة شمارة 
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  دست آمده پالن تاالر به



 

  

 شناسي ايران  باستان448

  
  تصاوير كاوش و معماري مكشوفه
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  تصاوير كاوش و معماري مكشوفه
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  تصاوير كاوش و معماري
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  مكشوفهتصاوير كاوش و معماري 
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  تصاوير كاوش و معماري مكشوفه
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  تصاوير كاوش و معماري مكشوفه
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  تصاوير كاوش و معماري مكشوفه
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  تصاوير كاوش و معماري مكشوفه



 

  

 شناسي ايران  باستان456

  
  تصاوير كاوش و معماري مكشوفه
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  دست آمده در جريان كاوش ي بهها بري تصاوير گچ
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  دست آمده در جريان كاوش ي بهها بري تصاوير گچ
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  دست آمده در جريان كاوش ي بهها بري ر گچتصاوي
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  ازومتريك تاالر مكشوفه
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  ازومتريك تاالر مكشوفه

  
  ازومتريك تاالر مكشوفه
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  ازومتريك تاالر مكشوفه
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  دست آمده از كاوش بري به هاي گچ نمونه طرح
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  دست آمده از كاوش بري به هاي گچ نمونه طرح
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  دست آمده از كاوش بري به هاي گچ نمونه طرح
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  دست آمده هاي به طراحي تكه سفال
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  دست آمده هاي به طراحي تكه سفال
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  دست آمده هاي به طراحي تكه سفال
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  دست آمده ي بهها طراحي تكه سفال
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  دست آمده ي بهها طراحي تكه سفال
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  دست آمده هاي به طراحي تكه سفال
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  دست آمده هاي به طراحي تكه سفال
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  دست آمده ي بهها طراحي تكه سفال
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  دست آمده  بهيها طراحي تكه سفال
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  دست آمده هاي به طراحي تكه سفال
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  دست آمده هاي به طراحي تكه سفال
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  دست آمده هاي به طراحي تكه سفال
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  دست آمده ي بهها طراحي تكه سفال
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  دست آمده ي بهها طراحي تكه سفال


