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Maragheh is one of the oldest cities in Azerbaijan province, Iran. 

However, it has been neglected archaeologically and the available information 
about the history of settlement in its context is very limited; therefore, the 
results of archaeological excavations in the historical context of Maragheh, 
can have valuable information about the history of its establishment, 
development and physical expansion in different periods. 

The present study is the results of the second chapter of the archaeological 
excavation of the Kaboud-Circular Site. In this study, based on the results of 
an archaeological excavation chapter and relying on written sources of the 
Islamic period, the authors seek to answer the following questions: 1- Based 
on the results of archaeological excavations, what is the history of settlement 
in this area? 2. What are the most important cultural findings obtained from 
the archaeological excavation of the Kaboud-Circular Site and to what extent 
are these data compatible with written sources? The results of the excavation 
of the trenches show that there is evidence of permanent settlement in this 
area from the historical (Parthian) to the contemporary period. Also, a 
comparative study of excavation data with descriptions of written sources 
from the Islamic period shows that this area was known as a part of the 
"Qozzat" neighborhood during the Seljuk period.  It has buildings such as a 
school, a mosque and the tombs of the Seljuk Atabaks, especially the tomb of 
the Abbasid Caliph. Other results show that the number of tomb towers in this 
area is 5, which is compatible with the five domes of Atabakan Seljuk. 
 
Keywords: Maragheh, Archaeological excavation, Islamic era, Five domes, Kaboud-
circular. 
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شناختی  حال از نظر باستان با این    .مراغه از لحاظ پیشینه، یکی از شهرهاي کهن آذربایجان ایران است 
توجهی قرار گرفته و اطالعات موجود دربارة پیشینۀ استقرار در بافت آن بسیار محدود است. شواهد  مورد بی 
سنگی  هاي مختلف فرهنگی (پارینه آمده از اطراف شهر مراغه، وجود آثاري از دوره دست شناختی به باستان 

شناختی در بافت تاریخی  هاي باستان دهد. بر همین اساس نتایج کاوش ن می قدیم و میانی تا اسالمی) را نشا 
هاي مختلف  تواند اطالعات باارزشی از پیشینۀ استقرار، توسعه و گسترش کالبدي آن در دوره مراغه نیز، می 

باستان  دوم کاوش  فصل  نتایج  پژوهش حاضر  باشد.  این    - شناختی محوطۀ کبود  داشته  در  است.  مدور 
شناختی و با تکیه بر منابع مکتوب  نگارندگان بر اساس نتایج حاصل از یک فصل کاوش باستان پژوهش  

هاي زیر هستند:  تاریخی به دنبال پاسخ به پرسش   - تطبیقی و تحلیلی    - دوران اسالمی و به روش توصیفی  
  - 2گردد؟  زمی شناختی، پیشینۀ استقرار در این محوطه به چه دورانی با بر اساس نتایج کاوش باستان   - 1

مدور چیست و این    - شناختی محوطۀ کبود  آمده از کاوش باستان هاي فرهنگی به دست ترین یافته مهم 
ها مشخص کرد در این محوطه،  ها تا چه اندازه قابل انطباق با منابع مکتوب است؟ نتایج کاوش ترانشه داده 

هاي کاوش با  رد. همچنین مطالعۀ تطبیقی داده شواهدي از استقرار دائم (احتماًال اشکانی) تا معاصر وجود دا 
دهد که این محدوده در دوران سلجوقی با عنوان قسمتی  توصیفات منابع مکتوب دوران اسالمی، نشان می 

خصوص  شد و داراي بناهایی چون مدرسه، مسجد و مقابر اتابکان سلجوقی به از محلۀ «ُقضات» شناخته می 
ها در  مقبره دهد که تعداد برج بوده است. نتایج دیگر پژوهش نشان می مقبره مسترشد باهللا خلیفه عباسی  

 گنبدان اشاره شده در منابع مکتوب است. عدد بوده که قابل انطباق با موقعیت پنج   5این محدوده  
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 مقدمه 
مراغه از شهرهایی است که مورخان و جغرافیدانان دوران  

 ,IbnKhordadbehاند (هاي فراوانی کردهاسالمی به آن اشاره

.1989, P. 124; Ibn ruste, 1982, P. 272; Qazvini, 1995, 
P. 624; Ḥudūd al-ʿĀlam, 2002, P. 164; Hamavi, 

1947, Vol, 5, P. 109  هاي  ). این شهر در مسیر اصلی راه
هاي غرب ایران (آذربایجان) در سدهارتباطی منطقۀ شمال  

بزر  8تا    2 از شهرهاي  یکی  و  بود  ایالت ه.ق.  مشهور  و  گ 
می  محسوب    Qazvini, 1995, P. 642( شدآذربایجان 

IbnKhordadbeh, 1989, P. 124;عنوان ). مراغه مدتی نیز به
 ,Lesteringدارالملک آذربایجان و ایران انتخاب شده است (

1998, P. 176  در آن  اهمیت  و  خاص  موقعیت  همین   .(
گردسده  شهر  شکوفایی  باعث  اسالمی  میانی  آثار  هاي  ید. 

مانده است. با   تاریخی مختلفی از این دوران در مراغه باقی
توجهی قرار شناسی مورد کم حال تا کنون از نظر باستاناین

هاي موجود درباره سابقه  گرفته است. به همین دلیل، دانسته
و تاریخ آن بسیار محدود بوده و عمدة اطالعات به دست آمده  

 Sattarnejadاسالمی است (متکی به منابع مکتوب دوران  

et al., 2020, P. 397  زمینه در  موجود  معضالت  از  یکی   .(
شناختی است.  نگاري شهر مراغه، کمبود مستندات باستان گاه 

شود که قبل از پژوهش حاضر، این معضل از اینجا ناشی می 
نگاري بافت تاریخی شهر  برنامه پژوهشی با هدف مطالعه گاه

نپذیرفته انجام  و   مراغه  تاریخی  مطالعات  معدود  و  بود 
به باستان به وضعیت شکل شناسی  توالی صورت کلی  یابی و 

 اند.هاي فرهنگی آن پرداختهدوره
کاوش مراغه،  شهرستان  بررسی در  و  معدود  ها  هاي 

هاي گذشته به دو طریق انجام شده شناختی در سالباستان
ی شهر  هاي انجام شده در خارج از بافت تاریخکاوش-1است:  

  1355و    1354،  1351هاي  از قبیل سه فصل کاوش در سال 
در تپۀ رصدخانه توسط هیئتی به سرپرستی پرویز ورجاوند 

) که نتایج آن منجر  Varjavand, 2005اکبر سرفراز (و علی
طوسی   نصیرالدین  خواجه  رصدخانۀ  از  بقایایی  کشف  به 

سدة   به  گمانه   7متعلق  شد.  قیزالر  ه.ق.  محوطۀ  در  زنی 
قاالسی و غار کبوتر توسط محمود موسوي از هیئت کاوش 

)  Solecki, 1969 شناسی به سرپرستی رالف سولکی (باستان
هاي کاوش شده، قطعات سفال، استخوان انجام شد. در گمانه

آمد.   دست  به  ابسیدینی  تیغۀ  قطعه  چند  و  حیوانی 
هاي بعدي قیزالرقاالسی شواهدي از عصر آهن، دوران  بررسی 
این   اشکانی و اسالمی (قرون میانی و متأخر) را نشان داد. 
بررسیکاوش و  فرهنگی  ها  وضعیت  شناخت  در  عموماً  ها، 

حال اطالعات چندانی از    کند با اینمنطقه، کمک شایانی می 
ارائه  مراغه  تاریخی  بافت  در  استقرار  پیشینۀ  وضعیت 

نخست  -2دهند  نمی باستان   1فصل  در کاوش  شناختی 
کبود   علی  - محوطۀ  به سرپرستی  هیئتی  توسط  رضا  مدور 

که تا کنون گزارش نتایج آن   1380هژبري نوبري در سال  
دانسته  تا  باعث شده  هاي منتشر نشده است. همین عوامل 

شهر   مرکزي  بافت  در  استقراري  پیشینۀ  درباره  محقیقن 
پشتوانۀ   بدون  ضعیف  فرضیات  به  متکی  عمومًا  و  محدود 

اساس   همین  بر  باشد.  از علمی  حاصل  نتایج  مطالعۀ  لزوم 
باستان  شناخت  کاوش  براي  مراغه،  تاریخی  بافت  شناختی 
هاي استقراري آن ضروري است. از طرفی نتایج  وضعیت دوره 

شهر،  مرکزي  هستۀ  وضعیت  از  بهتر  شناخت  کاوش،  این 
دوره در  شهر،  کالبدي  گسترش  و  مختلف توسعه  هاي 

سده به همخصوص  بر  دارد؛  اسالم  میانی  با هاي  اساس  ین 
مدور و تطبیق آن با   -شناختی محوطۀ کبود  کاوش باستان 

نگاري بافت تاریخی منابع مکتوب دوران اسالمی، وضعیت گاه 
این قسمت از مراغه، تا حدودي روشن شود. بنابراین در مقالۀ  

شناختی محوطۀ  حاضر تالش گردید تا نتایج کاوش باستان 
نگاري علمی این آن به گاه مدور ارائه و با استفاده از    - کبود  

 شهر مبادرت گردد.
 روش پژوهش 

اي انجام شده  پژوهش حاضر به شیوة میدانی و کتابخانه 
باستان  کاوش  میدانی،  شیوة  در  محوطۀ است.  در  شناختی 

این    -کبود   کاوش  در  و ضبط  ثبت  روش  انجام شد.  مدور 
لوکوس   اطالعات،  ضبط  و  ثبت  شیوة  اساس  بر    -محوطه، 

آغاز شده است.    100ها از عدد  که شماره لوکوس لوکوس بود 

 

دست  هاي فرهنگی به اي ضمن مطالعه داده در مرحلۀ کتابخانه 
ها پرداخته  آمده از کاوش محوطه، به تجزیه و تحلیل این یافته 

نگاري نسبی براي این آثار ارائه  و با روش مطالعه تطبیقی، گاه 
به  است.  در  شده  استفاده  مورد  کلی روش  پژوهش  طور  این 

تاریخی است و حاصل نتایج   -  تطبیقی و تحلیلی  - توصیفی 
 شناختی و منابع مکتوب دوران اسالمی است. کاوش باستان 

 پیشینۀ پژوهش 
کبود   محوطۀ  دربارة  پژوهش  دو    -پیشینۀ  از  را  مدور 

داد.  جنبه می  قرار  بررسی  . توصیف و پژوهش 1توان مورد 
شناختی  . کاوش باستان 2هاي کبود و مدور  مقبره درباره برج 

مدور در منابع مکتوب   -هاي کبود مقبره محوطه؛ درباره برج
اشاره  اسالمی  هندوشاه  دوران  جمله  از  است؛  شده  هایی 
سده   در  ت  7نخجوانی  کتاب  در  به ه.ق.  السلف  جارت 

گنبدان در حیاط مدرسۀ اتابکیۀ محلۀ قضات مراغه اشاره پنج 
) است  غیاثHindushah, 1979, P. 296کرده  الدین )، 

ه.ق. در کتاب حبیب السیر فی    10نگار سدة  تاریخ  خواندمیر
اخبار افراد البشر از مقابر اتابکان سلجوقی در مراغه نام برده  

) دوران  Khwandmir, 2001, Vol. 2, P. 181است  در   ،(
قاجاریه افرادي چون رابرت بایرن، جیمز موریه، عبدالحسین  

فرمان به  میرزا  غیره  و  اوبن  اوژن  سوروگین،  آنتوان  فرما، 
توصیف این بناها پرداخته و گاهی اقدام به تصویربرداري از  

اند. پژوهشگرانی خارجی و داخلی چون ژاك این بناها کرده 
) ( De Morgan, 1897دمورگان  گدار  آندره   ،(Godard, 

1934, Vol. 4) هرتسفلد  ارنست   ،(Herzfeld, 1936, PP. 

)، هیلن براند  Kleiss, 1969, P. 40)، ولفرام کالیس (91-92
)Brand, 1974, P. 94) کارل بیر ،(Bier, 2012 عبدالعلی ،(

کارنگ، اسماعیل دیباج، غالمعلی حاتم، عباس دانشوري و  
 اند. ن بناها پرداختهغیره به مطالعۀ ای

مدور براي نخستین    - شناختی محوطۀ کبود  کاوش باستان 
به سرپرستی علیرضا هژبري نوبري انجام    1380بار در سال  

حال تا کنون نتایج گزارش آن منتشر نشده است.    شد. با این 
به سرپرستی محمد    1397کاوش مجدد این محوطه در سال 

ایج مقدماتی گزارش این  پور آغاز شد. پژوهش حاضر نت رحمت 
ارزنده  اطالعات  که  است  استقراري  کاوش  پیشینۀ  درباره  اي 

 بافت تاریخی شهر مراغه دارد. 

 موقعیت جغرافیایی منطقۀ مورد مطالعه 
«آق  نام  با  اسالمی  دوران  اوایل  در  که  روز/ مراغه  راه 

می افراه شناخته  منطقۀ شمال  روز»  در  در  شد،  ایران  غرب 
ترین عامل  هاي جنوبی کوهستان سهند قرار دارد. مهم دامنه
صوفیشکل دائمی  رودخانۀ  جریان  شهر،  است گیري  چاي 

دامنه1(شکل   از  رودخانه  این  سهند  ).  کوه  جنوبی  هاي 
از دوران متعدد  آثار  آن  و در حاشیۀ  گرفته  هاي  سرچشمه 
گیري  مختلف وجود دارد. براساس روایات محلی تاریخ شکل

بازمی مراغ اسالم  از  قبل  به  (ه   .Morvarid, 1989, Pگردد 

). با وجود این، تا کنون شواهد متقن از دوران پیش از  611
مکتوب  منابع  مطالعۀ  است.  نشده  و شناسایی  تاریخ کشف 

می   4و    3هاي  سده  نشان  دوران  ه.ق.  اوایل  در  مراغه  دهد 
به  ایالت  اسالمی  در  روستاي کوچک  آذربایجان  صورت یک 

دلیل  ). این شهر به al-Baladhuri, 1988, P. 463بوده است (
به  ارتباطی بوده  تدریج  موقعیت جغرافیایی که بر سر مسیر 

هاي میانی اسالمی، پایتخت اتابکان  پیشرفت کرده و در سده 
 ) ایلخانیان  اولیه  حاکمان  و   .Mostofi, 2002, Pسلجوقی 

به   )134 و  شده  ازانتخاب  یکی  این    هاي ضرابخانه   عنوان 
به  دوران،  این  از  پس  است.  داشته  فعالیت  تدریج  دوران 

ساختار سیاسی، مذهبی، اقتصادي و اجتماعی مراغه شکل 
این  منسجم  با  متناسب  معماري  فضاهاي  و  کرد  پیدا  تري 

 ساختارها در هستۀ اصلی شهر شکل گرفت. 
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 )Sattarnezhad et al., 2020, P. 58. موقعیت جغرافیایی شهرستان مراغه (1شکل 

 
سده  مهم  به  مراغه  در  سکونت  دورة  ه.ق.    8و    7ترین 

ایلخانی این شهر را  گردد. در این دوره، حاکمان اولیۀ  بازمی 
). در این Ibn Fuvati, 1996عنوان پایتخت انتخاب کردند (به

) حکومت  مالیات  از  حاصل  درآمد  از  بخشی  1دوره 
10

در   ،(
ترین ترین و مهم طوري که بزرگ شد بهمراغه صرف علم می 

به دستور خواجه   این شهر  در  اسالم  میانی  رصدخانۀ سدة 
) شد  احداث  طوسی   ,Nasir al-Din al-Tusiنصیرالدین 

1989, P. 20 به این دوران درخشان، مراغه  از  عنوان ). پس 
یکی از شهرهاي مهم جهان اسالم مطرح گردید. در این شهر  

مانده که نشان    هاي مختلف فرهنگی باقی آثار متنوعی از دوره
 از جایگاه مهم مراغه در تحوالت تاریخی ایران است.

 مدور   – شناختی محوطۀ کبود  کاوش باستان 
کبود   و   -محوطۀ  مراغه  تاریخی  بافت  داخل  در  مدور 

شعبه   ملی  بانک  پشت  و  نصیر  خواجه  خیابان  محدودة 
جغرافیایی   مختصات  در    و   E"20.35'14°46مرکزي، 

37°23'25.02"N    در محدودة 2واقع شده است (شکل .(
برج مسجدمقبره این  چون  تاریخی  آثاري  شهیدین    ها، 

شهدا)، حمام خان، سراي شدادیه،   السالم/ زنجیرلی/(حجت
باستان  کاوش  دارد.  قرار  محمدي  دوم خانۀ  فصل  شناختی 

تابستان سال    - محوطۀ کبود     45به مدت    1397مدور در 
لوکوس   روش  از  کاوش  این  در  شد.  انجام   لوکوس   -روز 

)Locus - Locus   (  استفاده  براي ثبت و ضبط اطالعات

 

گودبرداري  به  توجه  با  است.  انجامشده  به هاي  منظور  شده 
آشفته  وساخت  بسیار  بناها، وضعیت محوطه  اطراف  در  ساز 

با این    10حال پس از بررسی وضعیت محوطه، تعداد  بود. 
با    I, I6, I5, H6, H5, C6A, II, E4, G7, H7ترانشه با اسامی

شده،  تعیین  پیش  از  کر  اهداف  مشخص  وضعیت  چون  دن 
و  الیه عرصه  تعیین  معماري،  ساختارهاي  استقراري،  هاي 

ها و خانۀ تاریخی محمدي و آزمون و خطا مقبره حریم برج
هایی معین در ابعاد گنبدان، در محلکردن فرضیۀ محل پنج 

ترانشه  نتایج  شد.  ایجاد  کاوشمختلف  اطالعات ُ هاي  شده، 
 د. مناسبی دربارة بافت تاریخی مراغه ارائه دا

 شده هاي کاوش ترانشه 
هاي ترانشه در محل  10مدور تعداد    -در محوطۀ کبود  

نام  شد.  ایجاد  ترانشهمختلف  برگذاري  موقعیت   ها  اساس 
ترانشه نقشقرارگیري  داخل  در  شبکه ها  محوطه ۀ  بندي 

نگاري محوطه با عنوان ترانشه الیه  Iانتخاب گردید. ترانشه  
تعداد   ترانشه،  این   Loc(لوکوس    128انتخاب گردید. در 

ترانشه   )101-128 این  در  کاوش  نتایج  شد.  شناسایی 
مشخص کرد که حداقل در این قسمت از محدودة شهر، تا  

برج  6عمق   سردابه  (کف  ثابت  نقطه  از  ها) مقبره متري 
ها منجر به  هاي استقراري وجود دارد. نتایج سایر ترانشهالیه

هاي از بقایاي پی مدور ساختارهاي معماري  شناسایی قسمت 
شبرج  معماري  4و    3ماره  مقبره  ساختارهاي  از  قسمتی   ،
به  سده  متأخر اسالمی، قطعات سفالی متعلق  میانی و  هاي 

هاي مختلف فرهنگی و سایر شواهد فرهنگی شد (جدول دوره
ها نشان داد که این قسمت از بافت مراغه،  ). نتایج این یافته1

 هاي میانی از اهمیت باالیی برخوردار بوده است. در سده 

 مدور   - هاي فصل دوم کاوش محوطۀ کبود  یافته 
ترانشه کبود  در  محوطۀ  شده  کاوش  مدور،   -هاي 

کاشی،  یافته فلز،  سفال،  قطعات  چون  فرهنگی  هاي 
یافته  این  از ساختارهاي معماري کشف و شناسایی شد.  ها 

کاوشالیه ترانشه   هاي  و  شدة  است  آمده  دست  به  ها 
یافته مستندنگاري شده به  به  هااند.  دست آمده در محل ي 

کاوش، شمارة ثبتی اختصاص داده شد و سپس مورد مطالعه  
داده این  گرفتند.  قرار  تحلیل  و  تجزیه  فرهنگی  و  هاي 

وضعیت  به از  مناسبی  اطالعات  سفال،  قطعات  خصوص 
هاي میانی اسالمی ارائه داد. قبل از سفالگري مراغه در سده 

وران اسالمی مراغه،  هاي داین کاوش، اطالعات دربارة سفال 
محدود به ظروف سفالی موزه ایلخانی و کاوش تپۀ رصدخانه  

هاي محوطۀ کبود  حال شناسایی و معرفی سفال بود. با این  
مدور، شناخت بهتري از وضعیت سفالگري مراغه در دوران   -

می ارائه  معماري  اسالمی  ساختارهاي  نتایج  همچنین  دهد. 
پیشینۀ   شناخت  در  شده،  عامشناسایی  المنفعه بناهاي 

 خصوص مدارس در مراغه حائز اهمیت است. به
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ترانشه   )101-128 این  در  کاوش  نتایج  شد.  شناسایی 
مشخص کرد که حداقل در این قسمت از محدودة شهر، تا  

برج  6عمق   سردابه  (کف  ثابت  نقطه  از  ها) مقبره متري 
ها منجر به  هاي استقراري وجود دارد. نتایج سایر ترانشهالیه

هاي از بقایاي پی مدور ساختارهاي معماري  شناسایی قسمت 
شبرج  معماري  4و    3ماره  مقبره  ساختارهاي  از  قسمتی   ،
به  سده  متأخر اسالمی، قطعات سفالی متعلق  میانی و  هاي 

هاي مختلف فرهنگی و سایر شواهد فرهنگی شد (جدول دوره
ها نشان داد که این قسمت از بافت مراغه،  ). نتایج این یافته1

 هاي میانی از اهمیت باالیی برخوردار بوده است. در سده 

 مدور   - هاي فصل دوم کاوش محوطۀ کبود  یافته 
ترانشه کبود  در  محوطۀ  شده  کاوش  مدور،   -هاي 

کاشی،  یافته فلز،  سفال،  قطعات  چون  فرهنگی  هاي 
یافته  این  از ساختارهاي معماري کشف و شناسایی شد.  ها 

کاوشالیه ترانشه   هاي  و  شدة  است  آمده  دست  به  ها 
یافته مستندنگاري شده به  به  هااند.  دست آمده در محل ي 

کاوش، شمارة ثبتی اختصاص داده شد و سپس مورد مطالعه  
داده این  گرفتند.  قرار  تحلیل  و  تجزیه  فرهنگی  و  هاي 

وضعیت  به از  مناسبی  اطالعات  سفال،  قطعات  خصوص 
هاي میانی اسالمی ارائه داد. قبل از سفالگري مراغه در سده 

وران اسالمی مراغه،  هاي داین کاوش، اطالعات دربارة سفال 
محدود به ظروف سفالی موزه ایلخانی و کاوش تپۀ رصدخانه  

هاي محوطۀ کبود  حال شناسایی و معرفی سفال بود. با این  
مدور، شناخت بهتري از وضعیت سفالگري مراغه در دوران   -

می ارائه  معماري  اسالمی  ساختارهاي  نتایج  همچنین  دهد. 
پیشینۀ   شناخت  در  شده،  عامشناسایی  المنفعه بناهاي 

 خصوص مدارس در مراغه حائز اهمیت است. به
 
 
 

 
 

 
 ) Yazdanfar et al., 2016, P. 29؛  Google earth(مدور  -هاي کاوش شده در محوطۀ کبود . موقعیت ترانشه2شکل 
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 ) Authors, 2021مدور ( -هاي کاوش شدة محوطۀ کبود . ترانشه1جدول 

 ترانشه 
به     موقعیت

 ها برج
UTM  

ابعاد  

)M( 

 عمق پایانی 

-CM 
 توضیحات 

I 
غربی   سمت 

 مقبرة مدور برج 

46 °14'20.02"E 

37 °23'25.81"N 
 1×5/1 582 - 

دوره هاي  الیه از  سلجوقی،  استقراري  اتابکان  هاي 

 .ایلخانی، صفوي و قاجار و معاصر شناسایی شد

I6 

متري    4

غربی  شمال 

 مدور 

37 °23'25.53"N 

46 °14'20.47"E 
 10×10 350 - 

برج  پی  ساختارمعماري  بقایاي  از    3مقبرة  قسمتی 

 شناسایی شد. 

I5 
برج   شمال 

 مدور 

37 °23'25.56"N 

46 °14'20.75"E 
 10×10 300 - 

برج  پی  ساختارمعماري  بقایاي  از  و    3مقبرة  قسمتی 

با  سازه  سازي  شد. کف  شناسایی  معاصر  دوران  هاي 

 خورده.هاي تراش سنگ 

H6 
غربی   ضلع 

 I6ترانشه 

37 °23'25.61"N 

46 °14'20.33"E 
 10×10 320 - 

برج  پی  معماري  ساختار  بقایاي  از    3مقبرة  قسمتی 

 شناسایی شد. 

H 5 
ترانشه   شمال 

H6 

37 °23'25.24"N 

46 °14'20.15"E 
 قسمتی از کف پوش سنگی محوطۀ شناسایی شد.  - 280 10×10 

C 6 A 
غربی   ضلع 

 کبود مدور 

46 °14'18.48"E 

37 °23'25.78"N 
 قسمتی از بقایاي معماري به دست آمد.  - 480 10×10 

II  شمال مدور 
37 °23'25.56"N 

46 °14'21.13"E 
 قسمتی از بقایاي معماري، تنور کشف شد.  - 450 2×2 

E 4 

متري    38

غربی  شمال 

 مدور 

37 °23'26.09"N 

46 °14'19.54"E 
 10×10 836 - 

سنگی) و شواهد فرهنگی چون  بقایاي معماري (قلوه 

هاي استقراري شناسایی  آهن بدون ارتباط با الیهسفال 

 شد. 

 ساختارهاي معماري 
شواهدي از    Iهاي کاوش شده به جز ترانشه  در ترانشه

این ساختارهاي  آمد.  به دست  متنوع  معماري  ساختارهاي 
و    3هاي شماره  مقبره معماري شامل قسمتی از پی مدور برج 

الن مدور با ساختار سنگی و  ها داراي پمقبره بود. این برج   4

سنگ هستند.  آهک  و  گچ  نوع  مالط  از  ازاره  قسمت  هاي 
داراي  سنگ که  بوده  (سینجان)  مراغه  بومی  معدنی  هاي 

ها متناسب با کارکردشان تراش مناسبی هستند. این سنگ 
برج معماري  ساختار  تراشیده  در  مختلف  ابعاد  در  مقبره 

بناها، عمومًا از نوع  هاي قسمت درونی ساختار  اند. سنگ شده 

 

رودخانهسنگ قلوه هستند.  هاي  تراش  بدون  که  بوده  اي 
ساختارهاي معماري شناسایی شده در این محوطه به شرح  

 زیر است:
برج  معماري  شماره  ساختار  برج 3مقبره  این  در :  مقبره 

مقبرة مدور قرار دارد. ساختار پی بنا، سنگی  سمت غربی برج 
نا همانند نمونه مشابه خود یعنی با مالط گچ و آهک است. ب 

صورت توپر ساخته شده و سردابه هم سطح  مقبرة مدور به برج 
اي به عمق هاي اطراف است. در داخل این سازه چالهزمین 
متر ایجاد شده که بر اساس آن، حداقل ضخامت  سانتی   300

: این برج  4متر است. برج شماره    3سازي این برج، حدود  پی
مقبره  متري برج   8و به فاصله    3رج شماره  در سمت جنوبی ب

صورت سنگی و بیشتر  کبود قرار دارد. ساختار معماري بنا به 
سنگ نوع  رودخانهاز  ساختار هاي  از  است.  تراش  بدون  اي 

آن   سردابۀ  دیوارة  ساختار  از  قسمتی  تنها  بنا  معماري 
تر از سطح مانده که از نظر نحوة ساخت (سرداب پایینباقی 

بل مقایسه با سردابۀ مقبرة کبود است. در کف این زمین) قا
مقبره قسمتی از یک ساختار معماري (دیوار) قرار دارد که  
متقدم بر این مقبره است. این ساختار معماري (دیوار) نشان 

مقبره روي ساختارهاي معماري پیشین  دهد که این برجمی 
 احداث شده است. 

ترانشه سایر  بقایاي  در  شده،  کاوش  از هاي  قسمتی 
ساختارهاي معماري شناسایی شد. این آثار معماري داراي  

اند.  ساختار سنگی بوده که با مالط گچ و آهک ساخته شده 
متر  سانتی   90شواهدي از یک دیوار به عرض    C6aدر ترانشه  

غربی ایجاد    -متر در راستاي شرقی  سانتی   460و طول آن  
سنگ ساختار  داراي  دیوار  این  پی  است.  چین  شده 

اطراف  (قلوه انباشت شده در  آوار  اساس  بر  بوده که  سنگ) 
به می آن،  است.  نظر  بوده  آجري  ساختار  داراي  دیوار  رسد 

شمالی ترانشه، منجر به شناسایی تعداد ادامه کاوش در نیمه  
عدد ساختار معماري دیگر شد. این ساختارهاي معماري   3

سنگ پی  از  قسمتی  تنها  فوق،  دیوار  آنهمانند  ها  چین 
حدود  باقی  ساختارها  این  عرض  است.    150الی    70مانده 

اند جنوبی ایجاد شده   -متر بوده که در راستاي شمالی  سانتی 
غربی است. با    -ا مماس با دیواره شرقی  هو ضلع جنوبی آن

طور کامل  توجه به محدودیت فضاي کاوش، این ساختار به 
فعال   آن  کاربري  اساس،  بر همین  نگرفت  قرار  کاوش  مورد 

ترانشه از  است.  تنور   H5و    IIهاي  نامشخص  عدد  یک 
به  گردید.  مستندنگاري  و  ساختارهاي شناسایی  کلی  طور 

ای نشان میمعماري شناسایی شده در  دهد که  ن محدوده، 
داراي   ایلخانی  و  سلجوقی  دوران  در  شهر  از  قسمت  این 

تاریخی مراغه  سکونت دائم بوده و به  بافت  از  عنوان بخشی 
 شد. محسوب می

 ) Authors, 2021مدور ( -هاي محوطۀ کبود . برخی از ساختارهاي معماري شناسایی شده در کاوش ترانشه2جدول 

 توضیحات  تصویر  ترانشه 

I 5 

 

هاي معدنی از نوع  قسمتی از کف پوش سنگی با سنگ 
اند. این  ها تراش خورده بومی منطقه (سینجان)، سنگ 

 هاست.پوش سنگی مماس با ازاره برج کف 
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رودخانهسنگ قلوه هستند.  هاي  تراش  بدون  که  بوده  اي 
ساختارهاي معماري شناسایی شده در این محوطه به شرح  

 زیر است:
برج  معماري  شماره  ساختار  برج 3مقبره  این  در :  مقبره 

مقبرة مدور قرار دارد. ساختار پی بنا، سنگی  سمت غربی برج 
نا همانند نمونه مشابه خود یعنی با مالط گچ و آهک است. ب 

صورت توپر ساخته شده و سردابه هم سطح  مقبرة مدور به برج 
اي به عمق هاي اطراف است. در داخل این سازه چالهزمین 
متر ایجاد شده که بر اساس آن، حداقل ضخامت  سانتی   300

: این برج  4متر است. برج شماره    3سازي این برج، حدود  پی
مقبره  متري برج   8و به فاصله    3رج شماره  در سمت جنوبی ب

صورت سنگی و بیشتر  کبود قرار دارد. ساختار معماري بنا به 
سنگ نوع  رودخانهاز  ساختار هاي  از  است.  تراش  بدون  اي 

آن   سردابۀ  دیوارة  ساختار  از  قسمتی  تنها  بنا  معماري 
تر از سطح مانده که از نظر نحوة ساخت (سرداب پایینباقی 

بل مقایسه با سردابۀ مقبرة کبود است. در کف این زمین) قا
مقبره قسمتی از یک ساختار معماري (دیوار) قرار دارد که  
متقدم بر این مقبره است. این ساختار معماري (دیوار) نشان 

مقبره روي ساختارهاي معماري پیشین  دهد که این برجمی 
 احداث شده است. 

ترانشه سایر  بقایاي  در  شده،  کاوش  از هاي  قسمتی 
ساختارهاي معماري شناسایی شد. این آثار معماري داراي  

اند.  ساختار سنگی بوده که با مالط گچ و آهک ساخته شده 
متر  سانتی   90شواهدي از یک دیوار به عرض    C6aدر ترانشه  

غربی ایجاد    -متر در راستاي شرقی  سانتی   460و طول آن  
سنگ ساختار  داراي  دیوار  این  پی  است.  چین  شده 

اطراف  (قلوه انباشت شده در  آوار  اساس  بر  بوده که  سنگ) 
به می آن،  است.  نظر  بوده  آجري  ساختار  داراي  دیوار  رسد 

شمالی ترانشه، منجر به شناسایی تعداد ادامه کاوش در نیمه  
عدد ساختار معماري دیگر شد. این ساختارهاي معماري   3

سنگ پی  از  قسمتی  تنها  فوق،  دیوار  آنهمانند  ها  چین 
حدود  باقی  ساختارها  این  عرض  است.    150الی    70مانده 

اند جنوبی ایجاد شده   -متر بوده که در راستاي شمالی  سانتی 
غربی است. با    -ا مماس با دیواره شرقی  هو ضلع جنوبی آن

طور کامل  توجه به محدودیت فضاي کاوش، این ساختار به 
فعال   آن  کاربري  اساس،  بر همین  نگرفت  قرار  کاوش  مورد 

ترانشه از  است.  تنور   H5و    IIهاي  نامشخص  عدد  یک 
به  گردید.  مستندنگاري  و  ساختارهاي شناسایی  کلی  طور 

ای نشان میمعماري شناسایی شده در  دهد که  ن محدوده، 
داراي   ایلخانی  و  سلجوقی  دوران  در  شهر  از  قسمت  این 

تاریخی مراغه  سکونت دائم بوده و به  بافت  از  عنوان بخشی 
 شد. محسوب می

 ) Authors, 2021مدور ( -هاي محوطۀ کبود . برخی از ساختارهاي معماري شناسایی شده در کاوش ترانشه2جدول 

 توضیحات  تصویر  ترانشه 

I 5 

 

هاي معدنی از نوع  قسمتی از کف پوش سنگی با سنگ 
اند. این  ها تراش خورده بومی منطقه (سینجان)، سنگ 

 هاست.پوش سنگی مماس با ازاره برج کف 
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 توضیحات  تصویر  ترانشه 

C6a 

 

قسمتی از دیوار یک ساختار معماري با پالن چهارگوش  
رسد  نظر می توجه به ضخامت دیوار به شناسایی شد. با 

این فضاي معماري کاربري خاص در (شاید مدرسه  
 اتابیکه) دوران اتابکان سلجوقی داشته است.

II 

 

قسمتی از ساختار دیوار یک فضاي معماري که با تنور  
 بریده شده است. 

E 4 

 

ترین شواهد از ساختار معماري شناسایی شده از  قدیمی 
، ساختار  cm   660کاوش محوطۀ کبود و مدور  در عمق 

 اي و مالط گل. هاي رودخانه سنگ معماري با قلوه 

 

 هاي سفالی یافته 
باستان کاوش  کبود  در  محوطۀ  مدور   -شناختی 

دورهسفال  از  آمد.  هایی  دست  به  اسالمی  و  تاریخی  هاي 
خمیرة  شناسایی شد.    E4هاي دوران تاریخی از ترانشه  سفال 
هاي مذکور در طیف رنگی نخودي روشن، نخودي تیره، سفال 
اي تیره و روشن و نارنجی تا خاکستري و دودزده قرار  قهوه 

ور متشکل از هاي مذکدارد. آمیزه یا خمیرمایۀ بیشتر سفال 
ساز و بدون ها عموماً چرخاین سفال گل رس با ماسه است.  

قابل  تزیین هستند. سفال  این محوطه،  تاریخی  هاي دوران 
نمونه  با  سفال مقایسه  از  هشترود  هایی  قلعه ضحاك   هاي 

1973, PP. 184-185) , Kleiss;Ghandgar, 2003  بیستون ،(
قلعه بختک ملکان   )،Kleiss, 1970, PP. 158-168کرمانشاه ( 

)Abdi & Vahedi, 2013, PP. 584-594 ماه قلعه  نشان  )، 
 زنجان، قیزالرقاالسی مراغه و غیره است. 

لعاب هاي بی هاي دوران اسالمی به دو دستۀ سفال سفال 
هاي بدون لعاب شود. سفال دار تقسیم می هاي لعابو سفال 

و پوشش گلی  به نگار هستند  و  نقش  بدون  و  صورت ساده 
اي تا نارنجی و خاکستري رقیق در طیف رنگی نخودي، قهوه

هاي مذکور از نظر شکل، شامل هر دو گروه دهانه دارند. سفال 
گونه انواع  در  و  بوده  بسته  و  خمره، باز  کوزه،  کاسه،  هاي 

باشند. تعداد بندي می سوز، بشقاب و درپوش قابل دسته پیه 
رند که عموماً  ها، تزئیناتی هندسی دامحدودي از این سفال 

شانهبه موازي،  نوارهاي  هستند.  صورت  زیگزاگی  و  اي 
لعابسفال  لعاب گلی، تکدار شامل سفال هاي  با  رنگ  هاي 

هاي اسگرافیاتو، آق کند، لعاب پاشیده،  فام، سفال ساده، زرین 
 ). 3فیروزه قلم مشکی، آبی و سفید و غیره است (جدول 

 

 
 

 ) Authors, 2021(مدور  –هاي محوطه کبود . تعدادي از سفال 3جدول 
 نمونه قابل مقایسه ترانشه تصویر و طرح قطعه

 

H 5 

)، زینورآباد Haddon, 2011سلطانیه ( 
 ,mohammadi & Shabaniهمدان ( 

 Hemmati)، سامن مالیر (2016
Azandariani et al., 2016 شهر کهن ،(

 )Chubak, 2012, P. 103جیرفت (

 

I 5 

 ,Haddonحسنلو، رصدخانۀ مراغه، سلطانیه ( 
 ,Zarei)، محوطۀ درگزین همدان (2011

 &  Sharahi)، تهیق خمین (2012
Sedighian, 2019 ( 

 

C62 

)، Kroll & Kleiss,1979قلعه بسطام (
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 هاي سفالی یافته 
باستان کاوش  کبود  در  محوطۀ  مدور   -شناختی 

دورهسفال  از  آمد.  هایی  دست  به  اسالمی  و  تاریخی  هاي 
خمیرة  شناسایی شد.    E4هاي دوران تاریخی از ترانشه  سفال 
هاي مذکور در طیف رنگی نخودي روشن، نخودي تیره، سفال 
اي تیره و روشن و نارنجی تا خاکستري و دودزده قرار  قهوه 

ور متشکل از هاي مذکدارد. آمیزه یا خمیرمایۀ بیشتر سفال 
ساز و بدون ها عموماً چرخاین سفال گل رس با ماسه است.  

قابل  تزیین هستند. سفال  این محوطه،  تاریخی  هاي دوران 
نمونه  با  سفال مقایسه  از  هشترود  هایی  قلعه ضحاك   هاي 

1973, PP. 184-185) , Kleiss;Ghandgar, 2003  بیستون ،(
قلعه بختک ملکان   )،Kleiss, 1970, PP. 158-168کرمانشاه ( 

)Abdi & Vahedi, 2013, PP. 584-594 ماه قلعه  نشان  )، 
 زنجان، قیزالرقاالسی مراغه و غیره است. 

لعاب هاي بی هاي دوران اسالمی به دو دستۀ سفال سفال 
هاي بدون لعاب شود. سفال دار تقسیم می هاي لعابو سفال 

و پوشش گلی  به نگار هستند  و  نقش  بدون  و  صورت ساده 
اي تا نارنجی و خاکستري رقیق در طیف رنگی نخودي، قهوه

هاي مذکور از نظر شکل، شامل هر دو گروه دهانه دارند. سفال 
گونه انواع  در  و  بوده  بسته  و  خمره، باز  کوزه،  کاسه،  هاي 

باشند. تعداد بندي می سوز، بشقاب و درپوش قابل دسته پیه 
رند که عموماً  ها، تزئیناتی هندسی دامحدودي از این سفال 

شانهبه موازي،  نوارهاي  هستند.  صورت  زیگزاگی  و  اي 
لعابسفال  لعاب گلی، تکدار شامل سفال هاي  با  رنگ  هاي 

هاي اسگرافیاتو، آق کند، لعاب پاشیده،  فام، سفال ساده، زرین 
 ). 3فیروزه قلم مشکی، آبی و سفید و غیره است (جدول 
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 ها سایر یافته 
هاي فوقانی محوطه در گودبرداري  الیه با توجه به اینکه

طور کامل از بین رفته، اطالعات محدودي از  به   1396سال  
فوقانی در هاي فرهنگی الیههاي استقراري و دادهالیه هاي 

هاي انجام شده، یک  حال در کاوش ترانشه  ست است. با ایند

هاي افزار سنگی (هاون)، چپقظرف فلزي، چند قطعه دست 
به دست   استخوان حیوانی  قاجاري و قطعات  سفالی دوران 

 ).4آمد (جدول 

 
 ) Authors, 2021مدور ( -هاي به دست آمده از کاوش محوطۀ کبود . تعدادي از یافته4جدول 

 توضیحات  ترانشه  تصویر  یافته 

 دسته هاون سنگی 

 

I5 

یک عدد دستۀ هاون ابزارخورده که قسمت تحتانی آن  

به دلیل ضربات مکرر، ساییده شده است. این دستۀ  

سالمت مناسبی  هاون سطحی صیقل خورده دارد و از 

 برخوردار است. 

 ظرف فلزي 

 

C6a 

یک عدد شی از جنس آلیاژ مفرغ است. با توجه به  

رسد  نظر می هاي دکمه مانند در دو طرف به داشتن قبه 

این شی داراي درپوش بوده است. با توجه به وجود محل  

رسد در داخل آن  نظر می آبریز در یکی از اضالع، به 

 شده است؟!می مایعات ریخته 

 کاشی 

 

II 

اي.  دار (کاشی) با رنگ فیروزه اي از آجرهاي لعابنمونه 

براي انتصال در ساختار گنبدها، در قسمتی از بدنه آن  

سوراخی ایجاد شده است. این قطعات متعلق به قسمتی  

 است.  4و  3مقبره شماره از تزئینات برج 

 تشریح نتایج حاصل از یافته هاي باستان شناختی  
  - هاي کبود  مقبره نخست کاوش در پیرامون محوطۀ برج 

ریزي و طرح گردید؛ نخستین  مدور در دو هدف اساسی برنامه 
هاي غربی آن براي  ها و محدوده هدف، کاوش در پیرامون برج 

برج  که  بود  تاریخی  محیط  و  بافت  شکل  مطالعۀ  آن  در  ها 
الیه گرفته  هدف،  دومین  آثار  اند.  مطالعۀ  و  محوطه  نگاري 
اند. بنابر  هاي مختلفی است که پیرامون برج ها شکل یافته دوره 

ها بود،  هدف نخست که بررسی و مطالعه محوطه پیرامون برج 
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ها در جایی که یک محوطۀ باز  کاوش در دورترین نقطه از برج 
غاز گردید.  گشت آ به نزدیکی خیابان غربی محوطه منتهی می 

متر    5× 5به ابعاد    C6در این منطقه کاوش در درون شبکه  
شروع شد. با خاکبرداري و کاوش در این    C6aباعنوان ترانشه  

محدوده، نخست آثار مربوط به دوران قاجار و پهلوي که بیشتر  
ساختمان  پی  به  سیستم  مربوط  و  پهلوي)  به  (مربوط  ها 

الی از دوران قاجار و اوایل  هاي سف آبرسانی با استفاده از تنبوشه 
الیه  در  کاوش  تداوم  گردید.  آشکار  است  پایین  پهلوي  هاي 

شواهدي از دوران سلجوقی و ایلخانی را مشخص کرد. در این  
دیوار  الیه  بقایاي  قلوه ها  از  استفاده  با  که  هاي  سنگ عظیمی 

رودخانه با مالط آهک ساخته شده است آشکار شد. این دیواره  
امتداد  در  می   که  دیده  ترانشه  غربی  و  شرقی  به  طول  شود 

طور مستحکم ساخته شده و ارتفاع  پهناي یک و نیم متر و به 
   آن تا یک متر حفظ شده است. 

ها در محدودة غربی محوطه، در جایی که  در ادامه کاوش 
ابعاد   به خاکبرداري در  اقدام  این محدوده  شرکت عمرانی در 

مطا   7000 براي  است،  کرده  مربع  الیه متر  وجود  از  هاي  لعه 
متر از سطح اولیه    5باستانی در این محدوده که به عمق تقریبی  

قرار دارد اقدام گردید. در این محدوده، نخست براي آزمایش  
متر   2هاي خاك در کف چاله یک گمانه آزمایشی به ابعاد الیه 
متر انتخاب و اقدام به کاوش و خاکبرداري گردید. در این    2در  

لوکوس شناسایی و کاوش گردید. در لوکوس نخست،    7گمانه 
این   این  از  پس  گردید.  شناسایی  معماري  شواهد  از  قسمتی 

اي آغاز شد.  لوکوس، انباشت طبیعی حاصل از رسوبات رودخانه 
نظر آهن  اي، یک قطعه سفال (به در داخل این رسوبات رودخانه 

II تراز    افزار سنگی شناسایی شد. با توجه به ) و یک قطعه دست
هاي سطحی در این قسمت، امکان تداوم کاوش وجود  باالي آب 

طور کلی در  نداشت؛ بر همین اساس کاوش در این ترانشه یا به 
متري  سانتی   836هاي کبود و مدور تا عمق  مقبره محدوده برج 

برج  (کف  محوطه  ثابت  نقطه  کرد.  از  پیدا  ادامه  مدور)  مقبرة 
این  سطحی  لوکوس  معماري  به ترانشه   ساختارهاي  عنوان  ها 

نخستین فاز معماري این قسمت از بافت تاریخی مراغه محسوب  
ترانشۀ  می  کاوش  است.  اهمیت  حائز  نظر  این  از  که  شود 

شناسایی حدود  الیه  با  (   28نگاري  نشانی  Loc 128لوکوس   (
حداقل از   دهد که در این قسمت از بافت مراغه، استقرار دائم می 

اوایل اسالم تا دوره معاصر وجود داشته است. همچنین در دوران  
در   و  شده  گرفتی  آب  دچار  محدوده  این  از  بخشی  اسالمی، 

سوزي ناشی از حمله  ه.ق.) آتش   6هاي میانی (احتماًال سده  سده 
هاي شناسایی شده  طوري که الیه در مراغه اتفاق افتاده است. به 

لوکوس  خاکستر  به )  Loc 115(   115  در  انباشت  صورت 
ترین مدرك در راستاي  عنوان مهم نگاري به باشد. ترانشۀ الیه می 

 ). 3تداوم استقرارهاي فرهنگی در بافت مراغه است (شکل  
اي کبود همقبره ها در محدودة برجبیشترین تعداد ترانشه

هاي و مدور متمرکز گردید. در این محدوده با کاوش ترانشه
I6  ،I5  ،H6  و ،H5  غربی برج مدور منجر  در محدودة شمال

به شناسایی بقایاي یک برج با پالن مدور گردید. این برج با  
است.   آجر ساخته شده  احتماال  و  از مصالح سنگ  استفاده 

مالط آهک به  سنگ و  برج مذکور نخست با پی ریزي قلوه
در ترانشه   106متر (براساس مطالعه لوکوس    4عمق حدود  

I6  را آن  نماي  ریزي،  پی  از  پس  که  است  شده  ساخته   (
پوشش  سنگ خورده  تراش  رنگ  لیمویی  تراورتنی  هاي 
اند. در قسمت غربی این برج، سه رج از نماي سنگی این داده

برج  برج آشکار گردید. محدودة برج نیز پس از نماي سنگی  
هاي هایی به ابعاد و اندازهسنگو مماس با آن تماماَ با تخته 

سنگ الیهمختلف  وجود  است.  شده  از فرش  متراکم  هاي 
برج نشان می پاره این  دهد که عمده  هاي آجر در گرداگرد 

ها نیز  هاي پراکنده در آنمصالح این برج آجر بوده و کاشی 
اي در بدنۀ برج است. این  فیروزهبیانگر وجود تزئینات کاشی  

ه.ق. که هندوشاه نخجوانی از اینجا    724برج تا حوالی سال  
برج مکشوفه   بوده است. قطر  و   10دیدن کرده، سالم  متر 

رسد محدودة  نظر می متر است. به   8فاصلۀ آن با برج مدور  
مانند برج مدور هم  به  نیز  بنا  با زمین اطراف سردابۀ  سطح 

است. بوده  محدوده خاکبرداري   برج  این  در  مکانیکی  هاي 
 هایی جدي به بدنه این برج رسانده است. آسیب 

برج کاوش ترانشه  ها در محدودة غربی  و    G7ها در دو 
H7   کاوش که  جایی  در  سال  درست  این    1380هاي  در 

 

محدوده منجر به شناسایی آثار معماري در این ناحیه شده  
ود یک باب خانۀ مسکونی  بود از سر گرفته شد. با توجه به وج

ها در که در جانب غربی کاوشگاه بود امکان گسترش کاوش
ممکن شد و این محدوده تنها در دو ترانشه  محدودة غربی غیر

این گمانه باعث خواناسازي کاوش گردید. کاوش در  نیز  ها 
هاي قبل معرفی شده بودند. ادامه آثار معماري شد که سال 

ترانشه  کاوش در  این با  H7ها  در  دیگري  برج  تا  شد  عث 
تر محدوده آشکار شود. این برج که سطح آن به وضوح پایین 

اي  هاي رودخانهسنگ باشد با استفاده از قلوهها میاز سایر برج
ساخته شده است و دیوار قطوري دارد. فضاي درونی دیواره 

باشد.  دهد به شکل گرد می که فضاي سردابه آن را شکل می
بر این  اخیر  فاصله  مکشوفۀ  برج  از  نیز  است.    5/7ج  متر 

نتایج کاوش دهد فضاهاي  قبلی نشان می   همچنین مطالعۀ 
معماري متعددي در حاشیه غربی این برج موجود بوده که  

ها به زیر ساختمان مسکونی موجود در غرب این امتداد آن
برج کشیده شده است و امکان مطالعۀ آن در وضعیت موجود 

نمی ممکن  به  محوطه  نسبت  نیز  برج  این  فاصله  باشد. 

یعنی  یافته اول  ترانشه  است.   33حدود    C6aهاي  متر 
باستانیافته میهاي  نشان  ساختارهاي شناختی  که  دهد 

معماري متعددي در این محدوده وجود داشت که بخشی از 
آن در عملیات گودبرداري محوطه تخریب شده و قسمتی از 

الیه زیر  در  نیز  فرهنگیآن  صورت   هاي  در  که  دارند  قرار 
باستانکاوش شد.  هاي  خواهد  شناسایی  و  کشف  شناختی 

شناختی به دست آمده  طور کلی با استناد به شواهد باستانبه
مدور، این    -شناختی محوطۀ کبود  از فصل دوم کاوش باستان 
هاي میانی اسالمی بخشی از بافت  قسمت از مراغه، در سده 

پیشینۀ   و  است  بوده  آن، تاریخی  در  معماري  ساختارهاي 
گردد. این  ها باز می مقبره حداقل به دوران پیش از احداث برج

دهد که مقابر این قسمت از مراغه، شواهد معماري نشان می
تاریخی (محلۀ قضات) قرار داشتند. در این  بافت  در داخل 

تعداد   (جدول    5محدوده  داشت  وجود  با  5مقبره  که   (
گنبدان در داخل بافت تاریخی پنج توصیفات هندوشاه دربارة  
 مراغه، قابل انطباق است. 
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محدوده منجر به شناسایی آثار معماري در این ناحیه شده  
ود یک باب خانۀ مسکونی  بود از سر گرفته شد. با توجه به وج

ها در که در جانب غربی کاوشگاه بود امکان گسترش کاوش
ممکن شد و این محدوده تنها در دو ترانشه  محدودة غربی غیر

این گمانه باعث خواناسازي کاوش گردید. کاوش در  نیز  ها 
هاي قبل معرفی شده بودند. ادامه آثار معماري شد که سال 

ترانشه  کاوش در  این با  H7ها  در  دیگري  برج  تا  شد  عث 
تر محدوده آشکار شود. این برج که سطح آن به وضوح پایین 

اي  هاي رودخانهسنگ باشد با استفاده از قلوهها میاز سایر برج
ساخته شده است و دیوار قطوري دارد. فضاي درونی دیواره 

باشد.  دهد به شکل گرد می که فضاي سردابه آن را شکل می
بر این  اخیر  فاصله  مکشوفۀ  برج  از  نیز  است.    5/7ج  متر 

نتایج کاوش دهد فضاهاي  قبلی نشان می   همچنین مطالعۀ 
معماري متعددي در حاشیه غربی این برج موجود بوده که  

ها به زیر ساختمان مسکونی موجود در غرب این امتداد آن
برج کشیده شده است و امکان مطالعۀ آن در وضعیت موجود 

نمی ممکن  به  محوطه  نسبت  نیز  برج  این  فاصله  باشد. 

یعنی  یافته اول  ترانشه  است.   33حدود    C6aهاي  متر 
باستانیافته میهاي  نشان  ساختارهاي شناختی  که  دهد 

معماري متعددي در این محدوده وجود داشت که بخشی از 
آن در عملیات گودبرداري محوطه تخریب شده و قسمتی از 

الیه زیر  در  نیز  فرهنگیآن  صورت   هاي  در  که  دارند  قرار 
باستانکاوش شد.  هاي  خواهد  شناسایی  و  کشف  شناختی 

شناختی به دست آمده  طور کلی با استناد به شواهد باستانبه
مدور، این    -شناختی محوطۀ کبود  از فصل دوم کاوش باستان 
هاي میانی اسالمی بخشی از بافت  قسمت از مراغه، در سده 

پیشینۀ   و  است  بوده  آن، تاریخی  در  معماري  ساختارهاي 
گردد. این  ها باز می مقبره حداقل به دوران پیش از احداث برج

دهد که مقابر این قسمت از مراغه، شواهد معماري نشان می
تاریخی (محلۀ قضات) قرار داشتند. در این  بافت  در داخل 

تعداد   (جدول    5محدوده  داشت  وجود  با  5مقبره  که   (
گنبدان در داخل بافت تاریخی پنج توصیفات هندوشاه دربارة  
 مراغه، قابل انطباق است. 

 
 )Authors, 2019(مدور  -) محوطۀ کبود Iنگاري ( . دورنمایی از ترانشۀ الیه3شکل 

کاوش باستان شناختی محوطۀ کبود - ُمَدوَّر مراغه ǀ سعيد ستارنژاد و همکاران

75



 

 

 

 ).Authors, 2021مدور ( -هاي شناسایی شده در محوطۀ کبود مقبره. برج5جدول 
 توضیحات  تصویر  مقبره برج 

 کبود 

 

 

) سلجوقی  دوران  به  پالن   583متعلق  ه.ق.)، 

ضلعی،   فیروزه کاشی چند  رنگ  به  اي،  کاري 

 خورده. هاي تراش ساختار آجري و سردابه سنگ 

 مدور 

 

) سلجوقی  دوران  به  پالن   563متعلق  ه.ق.)، 

کاشی  فیروزه مدور،  رنگ  به  ساختار کاري  اي، 

خورده، سردابه هاي تراش آجري و سردابه سنگ 

 هاي اطراف است. هم سطح زمین 

برج شمارة  

3 

 

مدور،   پیپالن  قلوه ساختار  نوع  از  اي،  سنگی 

هم  زمینسردابه  احتماالً سطح  اطراف،  هاي 

کاشی  و  فیروزه آجرکاري  رنگ  به  اي  کاري 

 داشته است. 

 

 توضیحات  تصویر  مقبره برج 

برج شمارة  

4 

 

 

پالن از درون مدور و بیرون چند ضلعی، ساختار 

قلوه  نوع  از  رودخانه سردابه سنگی  و  سنگ  اي 

سنگ  بیرونی  شکل  ازارة  مکعبی  معدنی  هاي 

تر  خورده، سردابه همانند برج کبود پایین تراش 

از سطح زمین (درون زمین) ایجاد شده است. 

بودن  پایین  و  بودن ساختار  نظر چندضلعی  از 

 مقبرة کبود است. سردابه بسیار شبیه به برج

برج شمارة  

5 

 

محوطه   در  موجود  فضاي  محدودیت  دلیل  به 

ترانشه  ایجاد  مقبرة براي  برج  کاوش،  هاي 

براساس    5رة  شما حال  این  با  نشد؛  شناسایی 

در  برج  این  تقریبی  موقیعت  اهالی،  گفتۀ 

محدودة شمال و شمال شرقی برج مدور قرار 

به  مسترشد  مقبره  همچنین  یک دارد!  صورت 

این  در  نیز  مستطیلی  پالن  با  آجري  بناي 

محدوده قرار داشت که تصاویري از آن در آلبوم 

 علی خان والی موجود است.

 

 گیري نتیجه 
طور که در متن مقاله اشاره شد، یکی از معضالت  همان

اساسی دربارة پیشینۀ استقرار در بافت تاریخی مراغه، نبود  
باستان  منسجم  باعث  مطالعات  عامل  همین  است.  شناختی 

داده به  اتکا  بدون  محلی  پژوهشگران  تا  ملموس  شده  هاي 
ارائۀ  و  آشفتگی  باعث  که  بپردازند  فرضیات  ارائه  به  مادي 

آنن بیشتر  که  شده  نقیض  و  ضد  پشتوانه  ظریات  بدون  ها 
باستان کاوش  نتایج  اساس  همین  بر  است.  شناختی  علمی 

کبود   به  - محوطۀ  به مدور  علمی  کاوش  نخستین  عنوان 
الیه وضعیت  کردن  روشن  این منظور  در  استقراري  هاي 

قسمت از بافت تاریخی شهر انجام شد. بر این اساس با اتکا  
هاي مقبره ه دست آمده از کاوش محدودة برج به اطالعات ب

  - 1کبود و مدور نتایج درخور توجه زیر حاصل شده است:  
متري از نقطه ثابت     6استقرار در این قسمت از شهر، تا عمق  

هاي به  ها) ادامه دارد. براساس سفالمقبره (کف سردابه برج
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 توضیحات  تصویر  مقبره برج 

برج شمارة  

4 

 

 

پالن از درون مدور و بیرون چند ضلعی، ساختار 

قلوه  نوع  از  رودخانه سردابه سنگی  و  سنگ  اي 

سنگ  بیرونی  شکل  ازارة  مکعبی  معدنی  هاي 

تر  خورده، سردابه همانند برج کبود پایین تراش 

از سطح زمین (درون زمین) ایجاد شده است. 

بودن  پایین  و  بودن ساختار  نظر چندضلعی  از 

 مقبرة کبود است. سردابه بسیار شبیه به برج

برج شمارة  

5 

 

محوطه   در  موجود  فضاي  محدودیت  دلیل  به 

ترانشه  ایجاد  مقبرة براي  برج  کاوش،  هاي 

براساس    5رة  شما حال  این  با  نشد؛  شناسایی 

در  برج  این  تقریبی  موقیعت  اهالی،  گفتۀ 

محدودة شمال و شمال شرقی برج مدور قرار 

به  مسترشد  مقبره  همچنین  یک دارد!  صورت 

این  در  نیز  مستطیلی  پالن  با  آجري  بناي 

محدوده قرار داشت که تصاویري از آن در آلبوم 

 علی خان والی موجود است.

 

 گیري نتیجه 
طور که در متن مقاله اشاره شد، یکی از معضالت  همان

اساسی دربارة پیشینۀ استقرار در بافت تاریخی مراغه، نبود  
باستان  منسجم  باعث  مطالعات  عامل  همین  است.  شناختی 

داده به  اتکا  بدون  محلی  پژوهشگران  تا  ملموس  شده  هاي 
ارائۀ  و  آشفتگی  باعث  که  بپردازند  فرضیات  ارائه  به  مادي 

آنن بیشتر  که  شده  نقیض  و  ضد  پشتوانه  ظریات  بدون  ها 
باستان کاوش  نتایج  اساس  همین  بر  است.  شناختی  علمی 

کبود   به  - محوطۀ  به مدور  علمی  کاوش  نخستین  عنوان 
الیه وضعیت  کردن  روشن  این منظور  در  استقراري  هاي 

قسمت از بافت تاریخی شهر انجام شد. بر این اساس با اتکا  
هاي مقبره ه دست آمده از کاوش محدودة برج به اطالعات ب

  - 1کبود و مدور نتایج درخور توجه زیر حاصل شده است:  
متري از نقطه ثابت     6استقرار در این قسمت از شهر، تا عمق  

هاي به  ها) ادامه دارد. براساس سفالمقبره (کف سردابه برج
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از  قسمت  این  در  (؟) حداقل  استقرار  پیشینۀ  آمده،  دست 
گردد و از اوایل اسالم به دوران تاریخی (اشکانی؟) بازمی شهر  

هاي فرهنگی هستیم. لذا شایسته است براي  شاهد تدوام الیه
شناخت بهتر از وضعیت استقرار دائم در هستۀ مرکزي مراغه، 

(شجاعکاوش اتابکی  مسجد  محدودة  در  و  هایی  الدوله) 
  -2تاج به سمت مسجد مالرستم در نظر گرفته شود.  شیخ 

این قسمت از محدودة بافت مراغه، در دوران سلجوقی داراي  
برج  مسجد،  مدرسه،  چون  است.  بناهاي  بوده    - 3مقبره 

گنبدان در مراغه و توصیفات هندوشاه نخجوانی دربارة پنج 
مقبرة خلیفۀ عباسی (مسترشد باهللا) در این محل شناسایی  

ضات» این محدوده در دوران سلجوقی با نام محلۀ «ق  -4شد.  
می  کاشی   -5شد.  شناخته  اساس  از بر  آمده  به دست  هاي 

کاري به رنگ مقبرة دیگر، داراي تزئینات کاشی کاوش، دو برج
به فیروزه است.  بوده  کاوش  اي  فصل  یک  برآیند  کلی  طور 

شناختی در این محدوده شناخت بهتري از منسجم باستان 
وران  خصوص دهاي مختلف فرهنگی به تاریخ مراغه در دوره

 اسالمی (قرون میانی) ارائه داد.
 

 ي سپاسگزار 
خصوص از جناب آقاي بهروز  از تمام دوستان بزرگوار به 

اسماعیلی   حسین  قوچی،  علیرضا  آبدار،  مهندس  عمرانی، 
ابراهیمی، توحید همتی آرقون، حسن کاظم  نژند  عتیق، قادر 

اصل، ذکریا جاللی، یعقوب طالبی و لیال افشاري که در مدت  
اند سپاسگزاري  م این کاوش زحمات زیادي را متحمل شده انجا 
 شود. می 

 
 منابع مالی 

 منابع مالی این مطالعه توسط نگارندگان تهیه شده است. 
 

 تعارض منافع 
در منافع وجود ندارد و سهم    ی تعارض   گونه یچنگارندگان ه   ین ب 

 مقاله برابر است.   ین نگارندگان از منافع ا 

 
 نوشت پی 

کبود   -۱ محوطۀ  در  کاوش  نخست  در   -فصل  مدور 
نوبري   1380سال   هژبري  علیرضا  سرپرستی  به 

انجام شد که تاکنون نتایج آن منتشر نشده است؛ 
کاوش سال   اساس  عنوان فصل   1397برهمین  با 

باستان کاوش  کبود  شناخدوم  محوطه  مدور   -تی 
 شود. محسوب می
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