
Journal of Athar 

 ISSN: 2538-1830 | Volume 42 | Issue 4 | Winter 2022 

450

 

 

 

 
 
 
 

Gong and Saray, A Study of the Royal Collections of the Mongol Emperors 
and Ilkhanid Dynasty in the Thirteenth and Fourteenth Centuries AB 

 

Shahin Garakani Dashteh1*        , Mohammad Mortezaei2 
 

1. PhD of Archaeology, Department of History and Archaeology, Faculty of Humanities, Science and Research Branch, 
Islamic Azad University, Tehran, Iran 

2. Associate Professor, Department of Archaeology, Cultural Heritage and Tourism Research Institute, Tehran, Iran 
 

Article Info  ABSTRACT 
Original Article 

 

Received: 2021/09/05; 
Accepted: 2021/10/31; 

Published Online 2022/01/15 
 
          10.30699/athar.42.4.450 

 
Use your device to scan 

and read the article online 
 

 

Corresponding Author 
Shahin Garakani Dashteh 
PhD of Archaeology, Departm-
ent of History and Archaeology, 
Faculty of Humanities, Science 
and Research Branch, Islamic 
Azad University, Tehran, Iran 
Email: 
shaahin.dashteh@gmail.com 

 

Saray is a common name in the dictionary of Iranian architecture that 
has been used in the historical texts of the Ilkhanate era to refer to the 
residential complexes of the patriarchs in Iran and the Mongol dynasty in 
China and Mongolia. The term Gong is also used in Yuan historical texts 
to refer to the residential complexes of the Mongol dynasty in China and 
Mongolia. The simultaneous use of these two words in Iranian and Chinese 
sources for two dynasties with common cultural roots, leads to theories 
about the existence of similarities and possible effects between them. This 
study tries to answer the questions based on the latest archaeological 
documents and historical sources. What are the characteristics of the royal 
collections of the Mongol khans in Mongolia and the Ilkhans in Iran?  What 
are the similarities and differences between these two groups? The data of 
this article were collected by documentary methods, visual observation, 
and comparison of the obtained findings. Then the data were categorized 
by comparative studies between the Mongol dynasty's Gongs in China and 
Mongolia and the Ilkhanate dynasty's Sarays in Iran. The results of this 
study showed that the Mongol Gongs and Ilkhanate Sarays were similar to 
each other in terms of general structures and location in cities or outside 
the cities, and the only difference between them was in the way the 
buildings were arranged. Iranian Sarays were designed with four porches, 
and in Mongolian Gongs, the form of curran was used. 

 

Keywords: Royal buildings, Seasonal settlements, Periodic settlements, 
Gong, Saray, Mongol Empire, Ilkhanid Dynasty 

 

 

Copyright © 2022. This open-access journal is published under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License which 
permits Share (copy and redistribute the material in any medium or format) and Adapt (remix, transform, and build upon the material) under the Attribution-

NonCommercial terms. 
 

 
 
 
 
 

 
 

Garakani Dashteh, S., & Mortezaei, M. (2022). Gong and Saray, A Study of the Royal Collections 
of the Mongol Emperors and Ilkhanid Dynasty in the Thirteenth and Fourteenth Centuries AB. 
Athar, 42(4), 450-469. 
 

How to Cite This Article: 
 

 

 

 
 
 

 پژوهشی مقالۀ    
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 1400/ 08/ 09 :رشیپذ

 1400/ 10/ 25 :نیآنال انتشار
 

 

نامۀ معماري ایران بوده که در متون تاریخی عهد ایلخانی براي اشاره به سراي، یک اسم عام در واژه 
هاي اقامتی ایلخانان در ایران و خانان مغول در چین و مغولستان استفاده شده است. گونگ نیز مجموعه 

متون تاریخی عهد یوآن،   نامۀ معماري چینی است. از این واژه نیز درهمچون سراي، یک اسم عام در واژه 
زمان از هاي اقامتی خانان مغول در چین و مغولستان استفاده شده است. استفاده هم براي اشاره به مجموعه 

اند، فرضیاتی این دو واژه در منابع ایرانی و چینی، براي دو دودمانی که داراي ریشۀ فرهنگی مشترك بوده 
سازد. این پژوهش سعی دارد ها به ذهن متبادر می مالی میان آن ها و تأثیرات احترا مبنی بر وجود مشابهت 

هاي شناسی و منابع تاریخی، به این سؤاالت پاسخ دهد که مجموعه تا با اتکاء به آخرین مستندات باستان 
ایلخانان در ایران داراي چه ویژگی  بوده و این دو دسته، چه سلطنتی خانان مغول در مغولستان و  هایی 

با یکدیگر داشته تفاوت   ها وشباهت  بصري و با روش اطالعات این مقاله  اند؟  هایی  اسنادي، مشاهدة  هاي 
انجام مطالعات تطبیقی با در نظرگرفتن شباهت   شده، گردآوري و سپس هاي حاصل مقایسۀ یافته  ها و با 

بندي و با دسته  هاي ایلخانان در ایران،هاي خانان مغول در چین و مغولستان و سراي ها میان گونگ تفاوت 
هاي ایلخانی هاي مغولی و سراي که گونگ   دهداین پژوهش نشان می نتایج  . یکدیگر تطبیق داده شده است 

از لحاظ ساختارهاي کلی و نحوة قرارگیري در شهرها و یا خارج از محیط شهرها، داراي مشابهت با یکدیگر 
هاي ایرانی از ساختار اي مجموعه بوده که در سراي ها، در نحوة چیدمان بناهاند و تنها تفاوت میان آن بوده 

 .هاي مغولی از فرم مرکزگراي کوران تبعیت شده است چهارایوانی و در گونگ 
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 مقدمه 
واژه به گونگ  است که  را  اي چینی  معناي کاخ  تنهایی، 

) نیز در زبان چینی، گویاي   工رساند. شکل این واژه (  می
کاخ مجموعۀ  آن،  اساس  بر  که  بوده  امپراطوران  فرمی  هاي 

می  استقرار  یوآن  واژة )Masuya, 2002(اند  یافتهمغولی   .
به با کلمۀ چنگ  نیز   1چنگصورت گونگ گونگ در ترکیب 

ربرد داشته است. چنگ در زبان چینی، هم به معنی حصار  کا
و هم شهر است. که در این ترکیب معناي محوطۀ محصور  

. همین )Steinhardt, 1988(رساند  هاي سلطنتی را میکاخ
با واژة ژینگ به  2گونگصورت ژینگ طور گونگ در ترکیب 

توان نیز به کار رفته است. کلمۀ ژینگ را در این ترکیب می
ه معنی موقت تعبیر کرد که در نهایت، معناي این ترکیب ب

کند. وجود را به کاخ موقت یا استقرارگاه موقت نزدیک می
بناي   یک  وجود  گویاي  که  ترکیب  این  در  کاخ  کلمۀ 

گیري دچار تردید  واره است، پژوهشگران را در نتیجه ساخت
به ژینگساخته،  ماسویا،  توموکو  که،  به  صورتی  را  گونگ 

مجموعه معنا در  ي  چون  که  کرده  تعبیر  سلطنتی  هاي 
اي و در فاصلۀ کمی از شهرها قرار هاي دورهمسیرهاي حرکت

آنداشته  اقامت در  بهاند،  بوده  ها   ,Masuya(صورت موقت 

هارت نیز این احتمال را مطرح ساخته که  و اشتاین    )2013
شده که عمدة  هایی اطالق میگونگ به مجموعهعنوان ژینگ 

هاي چادري برپا  صورت موقت و با سازهقرارها در آن بهاست
 .)Steinhardt, 1988(شده است می

اي فارسی است که از ریشۀ َسر به معنی احاطه  سراي، کلمه 
صورت عمده براي  کردن و پوشاندن آمده است. از این واژه به 

استفاده    امیدن خانه در لفظ عوام و کاخ در لفظ سلطنتین 
است   در  )Hassandoust, 2020(شده  واژه  این  همچنین   .

کلمه با  کاروانترکیب  مانند  دیگر  حرمهایی  و  نیز سرا  سرا 
عنوان محل استقرار یا  هاي فوق، سرا بهآمده که در ترکیب

است   داده  معنی   Beheshti & Qayyoomi(اقامت 

Bidhendi, 2009( تنهایی به معنی  . از طرفی، کلمۀ سراي به
باز یا  مسقف ارچه قیصریه  حیاط  یک  گرد  در  که  است  اي 

هاي  ین واژه از طریق زبان . ا)Shams, 2010(است    مستقر بوده 

صورت َسرَبق  فارسی شرقی به زبان ترکی ایغوري وارد شده و به 
معناي حصار،   ایغوري  ترکی  در  واژة سربق  است.  یافته  تغییر 

 ,Hassandoust( رسانده است  مانند و دژ را می محوطۀ میدان 

. همچنین واژة سراي در معماري عثمانی نیز به کار برده  ) 2020
هاي امپراطوران  شده است. در معماري این دوره، مجموعۀ کاخ 

 . ) Goodwin, 2009( اند  شده عثمانی با پسوند سراي نامیده می 
فضلخواجه  واژة  رشیدالدین  از  التواریخ،  جامع  در  اهللا 

مجموعه  نامیدن  براي  بار  چندین  خانان  هاسراي  اقامتی  ي 
هاي ایلخانان  مغول در مغولستان و چین، و همچنین اقامتگاه

. در )Hamedani, 1994(مغول در ایران استفاده کرده است  
امپراطوران   تاریخ  به  اختصاص  که  یوآن  دورة  چینی  متون 

اقامتگاه تمامی  برابر  در  داشته،  که  مغول  هایی 
اد کرده، از عنوان  ها با عنوان سراي یرشیدالدین از آن خواجه 

است   شده  استفاده  هم)Yuan, 1976(گونگ  این  نشینی  . 
دو  می این  میان  معماري  ساختارهاي  نزدیکی  گویاي  تواند 

واژة   تنها میان دو  این همخوانی  باشد.  ایرانی و چینی  واژة 
جامع در  است.  نداده  رخ  گونگ  و  سایر سراي  التواریخ 

مغواقامتگاه و  چین  در  مغول  خانان  عنوان هاي  با  لستان 
این  )Hamedani, 1994( اند  کوشک معرفی شده برابر  در    .

واژه نیز در متون دورة یوآن از دو واژة دیان و تینگ استفاده  
 . )Yuan, 1976(شده که به معنی سالن و کوشک بوده است 

هایی  هدف پژوهش: از آنجایی که امروزه تمامی اقامتگاه
ا عنوان گونگ یاد شده، مورد  ها بکه در متون دورة یوآن از آن

توان به کمک مستندات اند، میقرار گرفته  شناسایی و کاوش
حاصلباستان ساختارهاي  شناسی  به  حدودي  تا  شده، 

مجموعه این  پیمعماري  مغول  دورة  سلطنتی  در  هاي  برد. 
مجموعه از  اندکی  بسیار  حجم  تنها  اما،  اقامتی  مقابل  هاي 

منابع   در  ایلخانان که  با  دورة  آنها  از  ایلخانان  عهد  تاریخی 
اند.  عنوان سراي یاد شده، شناسایی و مورد کاوش قرار گرفته 

تببین ساختار  و  بررسی  با  تا  است  آن  پی  پژوهش در  این 
هاي خانان مغول در چین و مغولستان، این فرم را با  گونگ

سراي و  شکل  مقایسه  مورد  ایران  در  مغول  ایلخانان  هاي 

 

 

داده   قرار  شناسایی  تطبیق  بر  عالوه  بتواند  آن  کمک  به  تا 
تفاوتشباهت و  آنها  میان  موجود  احتمالی  شکل  هاي  ها، 

هاي اقامتی ایلخانان مغول در ایران را نیز ها یا مجموعهسراي 
 تبیین نماید. 

هاي محوري این پژوهش که بر مبناي هدف اصلی آن  سؤال 
نان مغول که  هاي خا مطرح شده از این قرار است:  الف) اقامتگاه 

آن  از  چینی  متون  جامع در  در  و  گونگ  عنوان  با  التواریخ  ها 
ها با عنوان سراي نام برده شده به چه صورت بوده؟  رشیدي از آن 

ها  هاي ایلخانان مغول که در منابع تاریخی از آن ب) فرم اقامتگاه 
ج)   است؟  بوده  صورت  چه  به  شده  برده  نام  سراي  عنوان  با 

تفاوت شباهت  فرم سراي در معماري  ها و  احتمالی میان  هاي 
 خانان مغول و ایلخانان در چیست؟ 

 پیشینۀ پژوهش 
هاي فصلی خانان مغول  در مورد مطالعۀ جایگاه استقرارگاه 

سرزمین  داخل  وسیعی  در  مطالعات  تاکنون  مغولستان،  هاي 
اولیۀ   پایتخت  قراقوروم،  شناسایی  به  منجر  که  گرفته  انجام 

آن   سلطنتی  اقامتگاه  و   ;Bemmann et al., 2011( مغوالن 

.Bemmann & Reichert, 2021; Hüttel, 2009; Hüttel & 

Erdenebat, 2011; Pohl, 2007, 2010; Pohl et al., 2012( . 
اي  هاي دورهو همچنین شناسایی و معرفی دیگر اقامتگاه

 ,Boyle( خانان مغول در دو گونۀ ثابت و غیر ثابت شده است  

1972; Shiraishi, 2004(انجام مطالعات  روي  .  شده 
چین  اقامتگاه در  مغول  امپراطوري  دورة  شهرهاي  و  نیز  ها 

اند عالوه بر  ها توانسته بسیار گسترده بوده است. این پژوهش
زیاد   بسیار  تعداد  شانگدو،  و  دایدو  دو شهر  مطالعۀ ساختار 

دورهاقامتگاه امروزي  هاي  چین  خاك  در  نیز  را  مغوالن  اي 
 ;Masuya, .2013; Rogers, 2017(مورد بررسی قرار دهند  

Steinhardt, 1983, 1988, 1999; Waugh, 2010(  .
اي و  هاي دورهشده در خصوص استقرارگاههاي انجامپژوهش

توان به چند محوطۀ اصلی ثابت ایلخانان در ایران را نیز می
می  را  آن  که  محوطه  اولین  دانست.  مهممحدود  ترین توان 

محوطۀ دورة ایلخانی نامید، شهر تاریخی سلطانیه است که  
دامنه مطالعات  شناتاکنون  خصوص  در  ساختار داري  سایی 

استقرارهاي   و  است  حومه شهر  شده  انجام  آن   ,Blair(اي 
1993; Hatef Naiemi, 2020; Mirfattah, 1991, 1995, 
2006; Mohajerinejad, 2009; Rezvan Ghahfarokhi & 

Karimain, 2017(دومین سلطانیه    .  از  پس  که  محوطه 
انجام شده، تخت سلی مطالعات گسترده  با آن  مان  اي در رابطه 

کاوش  انجام است.  روشن هاي  ضمن  سلیمان،  تخت  در    شده 
سازي، شکل و فرم ابنیۀ دورة  هاي مختلف ساختمان ساختن دوره 

 ,Huff, .1987(ایلخانی این محوطه را مشخص ساخته است  

2002, 2006; Masuya, 2002; Sarfaraz & Kiani, 1968(. 
کاوش  نیز  بیستون  کوه  پاي  شناسایی  در  براي  هایی 

آباد چمچال انجام شده که به پدیدار  محوطۀ تاریخی سلطان
شدن بقایاي دو بناي متعلق به عهد ایلخانی انجامیده است  

)Kleiss, 2006; Luschey, 1990( اي نیز که . آخرین محوطه
ار  هاي اخیر مورد بررسی قرشده در سالهاي انجامبا کاوش

در این محوطه، تاکنون منجر به   گرفته، اوجان است. حفاري
شناسایی حدود تقریبی شهر اوجان و بنایی با ساختار مربع  

است   شده  آن   & Velayati et al., 2019; Velayati(در 

Saadatirad, 2018(  مطالعات حجم  اینکه  به  توجه  با   .
ایلخانانجام و  ان  شده در حوزة هر دو حکومت خانان مغول 

چشم آن  نسبتاً  صدد  در  مطالعاتی  اندك  اما  بوده،  گیر 
مانده از این اند تا به مقایسۀ تطبیقی میان مآثر برجايبرآمده

نشأت   فرهنگی  ریشۀ  یک  از  هردو  که  حکومت،  دو 
اند، بپردازند. در این میان شاید بتوان به پژوهشی گرفتهمی
ره کرد  تازگی انجام داده اشابه  )Hatef Naiemi  )2019که  

بر  چینیان  شهرسازي  که  احتمالی  تأثیراتی  به  آن  در  که 
اند  جوامع مغولی و متعاقب آن شهرسازي دورة ایلخانی داشته

به و  شنب پرداخته  ساختار  و  سلطانیه  ارگ  مشخص  طور 
هاي استقراري مغوالن مفروض داشته غازان را متأثر از فرم

جموعۀ نیز که مطالعات وسیعی در م  )Masuya  )2002است  
هاي موجود در این  تخت سلیمان انجام داده، بعضی از سازه

هشت بناهاي  همچون  بناهاي  محوطه،  با  را  آن  ضلعی 
  Beckerسلطنتی در شهر داید و مورد مقایسه قرار داده است.  

بقایاي معماري   )2012( و  قراقوروم  تحلیل شهر  نیز ضمن 
استقرارگاه   ماندة آن، به تأثیرات و تأثرات احتمالی این برجاي
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داده   قرار  شناسایی  تطبیق  بر  عالوه  بتواند  آن  کمک  به  تا 
تفاوتشباهت و  آنها  میان  موجود  احتمالی  شکل  هاي  ها، 

هاي اقامتی ایلخانان مغول در ایران را نیز ها یا مجموعهسراي 
 تبیین نماید. 

هاي محوري این پژوهش که بر مبناي هدف اصلی آن  سؤال 
نان مغول که  هاي خا مطرح شده از این قرار است:  الف) اقامتگاه 

آن  از  چینی  متون  جامع در  در  و  گونگ  عنوان  با  التواریخ  ها 
ها با عنوان سراي نام برده شده به چه صورت بوده؟  رشیدي از آن 

ها  هاي ایلخانان مغول که در منابع تاریخی از آن ب) فرم اقامتگاه 
ج)   است؟  بوده  صورت  چه  به  شده  برده  نام  سراي  عنوان  با 

تفاوت شباهت  فرم سراي در معماري  ها و  احتمالی میان  هاي 
 خانان مغول و ایلخانان در چیست؟ 

 پیشینۀ پژوهش 
هاي فصلی خانان مغول  در مورد مطالعۀ جایگاه استقرارگاه 

سرزمین  داخل  وسیعی  در  مطالعات  تاکنون  مغولستان،  هاي 
اولیۀ   پایتخت  قراقوروم،  شناسایی  به  منجر  که  گرفته  انجام 

آن   سلطنتی  اقامتگاه  و   ;Bemmann et al., 2011( مغوالن 

.Bemmann & Reichert, 2021; Hüttel, 2009; Hüttel & 

Erdenebat, 2011; Pohl, 2007, 2010; Pohl et al., 2012( . 
اي  هاي دورهو همچنین شناسایی و معرفی دیگر اقامتگاه

 ,Boyle( خانان مغول در دو گونۀ ثابت و غیر ثابت شده است  

1972; Shiraishi, 2004(انجام مطالعات  روي  .  شده 
چین  اقامتگاه در  مغول  امپراطوري  دورة  شهرهاي  و  نیز  ها 

اند عالوه بر  ها توانسته بسیار گسترده بوده است. این پژوهش
زیاد   بسیار  تعداد  شانگدو،  و  دایدو  دو شهر  مطالعۀ ساختار 

دورهاقامتگاه امروزي  هاي  چین  خاك  در  نیز  را  مغوالن  اي 
 ;Masuya, .2013; Rogers, 2017(مورد بررسی قرار دهند  

Steinhardt, 1983, 1988, 1999; Waugh, 2010(  .
اي و  هاي دورهشده در خصوص استقرارگاههاي انجامپژوهش

توان به چند محوطۀ اصلی ثابت ایلخانان در ایران را نیز می
می  را  آن  که  محوطه  اولین  دانست.  مهممحدود  ترین توان 

محوطۀ دورة ایلخانی نامید، شهر تاریخی سلطانیه است که  
دامنه مطالعات  شناتاکنون  خصوص  در  ساختار داري  سایی 

استقرارهاي   و  است  حومه شهر  شده  انجام  آن   ,Blair(اي 
1993; Hatef Naiemi, 2020; Mirfattah, 1991, 1995, 
2006; Mohajerinejad, 2009; Rezvan Ghahfarokhi & 

Karimain, 2017(دومین سلطانیه    .  از  پس  که  محوطه 
انجام شده، تخت سلی مطالعات گسترده  با آن  مان  اي در رابطه 

کاوش  انجام است.  روشن هاي  ضمن  سلیمان،  تخت  در    شده 
سازي، شکل و فرم ابنیۀ دورة  هاي مختلف ساختمان ساختن دوره 

 ,Huff, .1987(ایلخانی این محوطه را مشخص ساخته است  

2002, 2006; Masuya, 2002; Sarfaraz & Kiani, 1968(. 
کاوش  نیز  بیستون  کوه  پاي  شناسایی  در  براي  هایی 

آباد چمچال انجام شده که به پدیدار  محوطۀ تاریخی سلطان
شدن بقایاي دو بناي متعلق به عهد ایلخانی انجامیده است  

)Kleiss, 2006; Luschey, 1990( اي نیز که . آخرین محوطه
ار  هاي اخیر مورد بررسی قرشده در سالهاي انجامبا کاوش

در این محوطه، تاکنون منجر به   گرفته، اوجان است. حفاري
شناسایی حدود تقریبی شهر اوجان و بنایی با ساختار مربع  

است   شده  آن   & Velayati et al., 2019; Velayati(در 

Saadatirad, 2018(  مطالعات حجم  اینکه  به  توجه  با   .
ایلخانانجام و  ان  شده در حوزة هر دو حکومت خانان مغول 

چشم آن  نسبتاً  صدد  در  مطالعاتی  اندك  اما  بوده،  گیر 
مانده از این اند تا به مقایسۀ تطبیقی میان مآثر برجايبرآمده

نشأت   فرهنگی  ریشۀ  یک  از  هردو  که  حکومت،  دو 
اند، بپردازند. در این میان شاید بتوان به پژوهشی گرفتهمی
ره کرد  تازگی انجام داده اشابه  )Hatef Naiemi  )2019که  

بر  چینیان  شهرسازي  که  احتمالی  تأثیراتی  به  آن  در  که 
اند  جوامع مغولی و متعاقب آن شهرسازي دورة ایلخانی داشته

به و  شنب پرداخته  ساختار  و  سلطانیه  ارگ  مشخص  طور 
هاي استقراري مغوالن مفروض داشته غازان را متأثر از فرم

جموعۀ نیز که مطالعات وسیعی در م  )Masuya  )2002است  
هاي موجود در این  تخت سلیمان انجام داده، بعضی از سازه

هشت بناهاي  همچون  بناهاي  محوطه،  با  را  آن  ضلعی 
  Beckerسلطنتی در شهر داید و مورد مقایسه قرار داده است.  

بقایاي معماري   )2012( و  قراقوروم  تحلیل شهر  نیز ضمن 
استقرارگاه   ماندة آن، به تأثیرات و تأثرات احتمالی این برجاي
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به است.  پرداخته  ایران  شرقی  نواحی  سه  بر  این  از  غیر 
شده در حوزة فرهنگ و تمدن  پژوهش، سایر مطالعات انجام

مند بوده  تر به تأثیرات و تأثرات فوق عالقهدورة ایلخانی، کم
این نگرش از  ها، ساختار معماري و شهرسازي دورة و فارغ 

رده و یا آن را در امتداد صورت مستقل بررسی کایلخانی را به
هاي پیشین در ایران، مانند دورة سلجوقی  روند معماري دوره

. پژوهش پیش رو  )Blair, 1993; Wilber, 1986( اند  دانسته 
براي اولین بار سعی دارد تا با توجه به کلمۀ مشترك سراي  
که میان چند اقامتگاه خانان مغول و ایلخانان مورد استفاده  

هاي این  ه مقایسۀ و تطبیق این فرم از اقامتگاهقرار گرفته، ب
هم پژوهش  این  بپردازد.  ضمن  عهد  بار،  اولین  براي  چنین 

تاکنون مهجور مانده،  معرفی محوطه  ایلخانی که  هاي دورة 
سراي  میان  احتمالی  تأثرات  و  و  تأثیرات  مغول  خانان  هاي 

 . ایلخانان را تشریح کرده است

 روش بررسی 
هاي اسنادي،  در مرحلۀ اول با روش  هاي این پژوهشداده

یافته مقایسۀ  بصري و  هاي حاصله، گردآوري شده  مشاهدة 
هاي  ها و تفاوتمنظور تبیین شباهتاست. در مرحلۀ دوم، به

هاي خانان مغول در چین و مغولستان احتمالی میان گونگ
ایران، یافتهو سراي ایلخانان در  هاي حاصل در مرحلۀ هاي 

ي شده و بعد از آن مورد مقایسه و تطبیق قرار بنداول، دسته
 گرفته است. 

 هاي تحقیق یافته 
هاي سلطنتی امپراطوران مغول که با نام چینی  مجموعه 

هاي اصلی  توان حاِئز این ویژگیاند را میگونگ شناخته شده
کوران  مرکزگراي  فرم  از  تبعیت  الف)  سنتی  دانست:  هاي 

لی در مرکز مجموعه. مغولی، به معنی قرارگیري کوشک اص
دورتادور   در  اصلی  و  فرعی  ساختمان  چندین  استقرار  ب) 
تحدید   اقامتی. ج)  و تشکیل یک مجموعۀ  کوشک مرکزي 
نامگذاري  در  تفاوت  د)  تدافعی.  دیوار  یک  با  مجموعه 

هاي سلطنتی بر اساس تعداد ابنیۀ اصلی مستقر در مجموعه 
 ی. ها از شهرهاي اصلآن و یا فاصلۀ قرارگیري آن 

هاي سلطنتی ایلخانان مغول در ایران که با نام  مجموعه 
گرفته  قرار  اشاره  مورد  میسراي  نیز  را  داراي اند  توان 

هاي مغولی دانست. با این حال،  هاي مرکزگراي گونگویژگی
هاي ایلخانی  هاي مغولی و سرايیک تفاوت اصلی میان گونگ

انی در نحوة حائز اهمیت است و آن نیز تبعیت از فرم چهارایو
 هاي سلطنتی ایلخانان است.استقرار ابنیۀ مجموعه 

 بحث 

 هاي سلطنتی هاي ثابت تا مجموعه از استقرارگاه 
اي  هاي دورههاي مغوالن را در حرکت اساس استقرارگاه

اردوگاه میساالنه،  تشکیل  موقتی  برپایی    دادههاي  با  که 
از فرمچادرها شکل می شده  هاي شناختهگرفته است. یکی 

استقرارگاه در  بوده است. برپایی چادرها  هاي موقت، کوران 
فضلخواجه  جامعرشیدالدین  در  به  اهللا  را  کوران  التورایخ، 

اي عنوان داشته صورت دایرهحلقه معنی کرده و فرم آن را به
می قرار  خان  بزرگ  چادر  آن  میان  در  است که  گرفته 

)Hamedani, 1994(  نیز در تشریح اردوگاه . ویلیام دِ روبروك
اشاره کرده و او نیز    3باتو، نوة چنگیز به کوران با عنوان کوریا

آن را به معنی حلقه یا در میانه، دانسته و تصریح کرده که  
نام این  بهعلت  در  گذاري  اصلی  استقرارگاه  قرارگیري  دلیل 

 ,Rubruck(هاي مردمان مغول بوده است  میان سایر اقامتگاه

مارک)1990 شاهانه  .  اردوي  گزارش  هنگام  در  نیز  وپولو 
مرکز   در  قاآن  چادر  استقرار  به  اشاره  قاآن، ضمن  قوبیالي 
اردو، به قرارگیري چادرهاي افراد خانواده و خویشان قاآن در 
کوران   فرم  یادآور همان  که  داشته  اشاره  او  چادر  گرداگرد 

است   مغولی  گزارش)Polo, 1984( سنتی  میان  در  هاي  . 
واخر عهد ایلخانی نیز، گزارش محمدبن هندوشاه  مورخین ا

روشنی نحوة استقرار اردوي ایلخان به شکل یک نخجوانی، به 
قابل نکتۀ  است.  کرده  تشریح  را  مغولی  در  کوران  توجه 

توضیحات او تفاوتی است که در تبیین شکل کوران با گزارش 
 رشیدالدین دارد. او فرم کوران را نه بر اساس دایره کهخواجه 

صورتی که چادر خان در  صورت یک مربع تشریح کرده، بهبه
اقامتگاه سایر  و  نقطهمیانه  در  هرکدام  در  ها  و  اي مشخص 

 

 

. اشارة )Nakhjavani, 1976(اند  گرفتهجهتی معین قرار می
او مطابقت دارد با گزارش جوینی از اردوگاه گیوك قاآن، که  

صورت مربع ه بهمطابق با کالم جوینی، نه به شکل دایره، بلک
یافته است   توان  . در مجموع می)Joweyni, 2008( تشکیل 

که  نمود،  تفسیر  صورت  این  به  را  میانه  در  واژة  از  منظور 
می قرار  کوران  میانه  در  خان  چادر،  خرگاه  سایر  و  گرفته 

بر می در  را  او  معنی وجود  گرفتهخرگاه  به  لزوماً  این  و  اند 
 ه است.شکل دایره در هندسۀ کوران نبود 

توان هاي اقوام ترك و مغول را نمیحال، استقرارگاهبا این
اردوگاه کوران به  یا  موقت  برپایی  هاي  دانست.  منحصر  ها 
صورت ثابت در بعضی  هایی با مصالح بنایی که بهاستقرارگاه

اند نیز، دستۀ دیگري از مقاصد ییالقی و قشالقی قرار داشته 
اقامتگاه تاز  را  اقوام  این  میهاي  آن  دادهشکیل  از  ها  که 

استقرارگاهمی عنوان  با  اساس  توان  بر  کرد.  یاد  ثابت  هاي 
باستان در  مستندات  ثابت  اقامتگاه  اولین  ساخت  شناسی، 

امپراطوران  حکمرانی  دورة  به  مغول،  و  ترك  اقوام  میان 
هسیونگ یا  (قرن  ژیانگنو  قرن    2نو  تا  مربوط    2پ.م  م) 

صورت  ها عمدتاً بهاستقرارگاه  . این)Rogers, 2017( شود  می
شده، احداث گردیده و به غیر از حصار، عمدة  طراحی ازپیش

شده است. در میان  صورت موقت برپا میساختارها در آن به
دروازه دیوار  مرکز  هر  به  خیابانی  آن  از  که  داشته  قرار  اي 

صورتی که زمین داخل حصار را به  شده بهمحوطه منتهی می
 ,.Rogers et al(کرده است وي تقسیم میچهار قسمت مسا

شناسی، در متون کهن چینی  . عالوه بر شواهد باستان)2005
اند،  هاي امپراطوران ژیانگنو اشاره کردهنیز که به استقرارگاه

نامۀ  ها پی برد. در متن تاریختوان به فرم این استقرارگاهمی
تاریخ91(  4شیجی طور  همین  و  شوق.م)  هان  هو   5نامۀ 

اشاره شده    6ها با عنوان النگ چِنگم) به این اقامتگاه111(
طور مشخص کلمۀ چِنگ در این ترکیب به معناي شهر  که به

. همانطور که گفته  )Masuya, 2013(یا اقامتگاه محصور است  
شده، فارغ طراحی ها در این فضاي ازپیشتر استقرار شد، بیش

اي چادرها به شکل  هاي معماري بوده و استقرار دورهاز سازه
محوطه  این  به  موقت  کوران،  شهرك  یک  بوي  و  رنگ  ها 

محوطهمی این  ساخت  است.  در  داده  ثابت  استقراري  هاي 
هاي  هاي بعدي نیز پیگیري شده و با اضافه شدن سازهدوره

تدریج به فرم یک دژ یا قلعه نزدیک شده  معماري در آن، به
د)Rogers, 2017(است   که  است  آن  از  پس  از  .  بعضی  ر 

هاي ثابت، خرگاه خان جاي خود را به ساختمانی استقرارگاه
هاي دیگر  تدریج ساختمانبرپا شده با مصالح بنایی داده و به

شده اضافه  اولیۀ  ابنیۀ  جمع  به  را  نیز  آن  که  فرم  این  اند. 
توان یک دژ سلطنتی با ابنیۀ محدود تعبیر کرد، هستۀ می

امپراطوري  شهرهاي  ااولیۀ  می هاي  تعریف  را  کرده  ستپی 
نمونهبه در  که  خربالگاسصورتی  مانند  متعددي،  و    7هاي 

توان به شواهد استقرار در اطراف ، می8خرخول خانی بالگاس
برقراري  بر  است  شاهدي  که  داشت  اشاره  مرکزي  دژ 

. در )Rogers et al., 2005( اي در اطراف آن  هاي دورهاردوگاه
وان هسته یک استقرارگاه عمل  عنواقع دژ یا قلعۀ مرکزي به

استپی می امپراطوران  شهرهاي  اولین  آن  کنار  در  و  کرده 
 تشکیل شده است.

 هاي سلطنتی در دورة امپراطوري مغوالن مجموعه 
م) در    1370-1206با تشکیل امپراطوري فراگیر مغول (

العادة اراضی تحت تصرف  میالدي، گستردگی فوق   13قرن  
ازپیش این اقوام  نشینی بیشهمهاي مغول و همچنین  قاآن

با فرهنگ شهرنشینی، آن تا  کوچ نشین  بر آن داشت  را  ها 
اقامتگاه ساخت  بر  حومۀ عالوه  یا  داخل  در  سلطنتی  هاي 

اقامتگاه  پایتخت چند  و  چندین  ساخت  به  اصلی،  هاي 
اي اقدام کنند. از آنجایی  هاي دورهراهی در مسیر حرکت میان

ها نیست، در  تمامی این اقامتگاهکه هدف مقالۀ فوق بررسی  
استقرارگاه از  دسته  آن  تنها  پژوهش  مغول  این  خانان  هاي 

از مورد بررسی قرار گرفته اند که در متون چینی و مغولی 
صورت مستقیم با عنوان گونگ و در متون فارسی با  آنها به

 عنوان سرا یا سراي یاد شده است.
بزرگ  اردوگاه بزرگ چنگیز در مغولستان:   اردوگاه 

هاي  چنگیز یکی از چهار اردوگاه اصلی او در داخل سرزمین 
شده که نقش مرکزیت را در میان  اصلی مغوالن محسوب می

اقامتگاه اقامتگاه در  سایر  این  داشته است. شکل  هاي دیگر 
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صورت یک حصار گلین بوده که  ابتداي دورة حکمرانی چنگیز به 
می  قرار  آن  میان  در  خان  زمان  گر خرگاه  این  در  است.  فته 

صورت برپایی  استقرار اطرافیان خان در اطراف خرگاه اصلی، به 
چادر در دو سوي حصار مرکزي بوده است. شاید به همین دلیل  

رشیدالدین به اقامتگاه خان،  التواریخ، خواجه باشد که در جامع 
عنوان  با  «یورت  تنها  و  چنگیز»  بزرگ  «اردوي  همچون  هایی 

رده و از به کاربردن کلمه سراي در عنوان این  اصلی» اشاره ک 
شی نیز  . در یواآن ) Hamedani, 1994( اقامتگاه پرهیز کرده است  

تا  1203هاي  از اردوگاه اصلی چنگیز در ابتداي حکومت او (سال 
یاد شده    9تینگ م )، نه با عنوان گونگ، بلکه با عنوان النگ 1210
توان به  آن را می   تینگ که در چینی . النگ ) Yuan, 1976( است  

با کلمۀ النگ کوشک  تعبیر کرد،  چنگ، در متون کهن  شاهانه 
نشینی طوالنی داشته است. مورخان چینی از هر دو  چینی هم 

اند  رو استفاده کرده عنوان براي اشاره به استقرارگاه یک خان کوچ 
می  برقرار  گلین  حصار  یک  درون  مشخصًا  است  که  شده 

 )Masuya, 2013 ( کاوش تاریخی  انجام   هاي .  محوطۀ  در  شده 
ِخنتی   10آوراگا  منطقۀ  گمان    11در  که  مغولستان،  شرق  در 

رود، همان محل اردوگاه چنگیز باشد، مؤید این فرض است.  می 
در این محوطه، انبوهی از بقایاي ساختمانی به دست آمد که در  
دو سوي سکویی بزرگ که به سکوي شمارة یک موسوم است  

گرفته  ای قرار  در  اند.  چنگیر  اقامت  محل  احتماال  که  سکو  ن 
اردوگاه بوده در قسمت مرکزي محوطه قرار داشته و بر اساس  

به  آن  دورتادور  محصور  شواهد،  گلین  حصار  یک  بوده  وسیلۀ 
ها در محل سکوي شمارة یگ گویاي وجود چهار  است. حفاري 

دورة متفاوت ساختمانی است. دورة اول مربوط به حدود زمانی  
گزارش 1220تا  1190هاي  سال  اساس  بر  است.  هاي  م 

شناسی، در این دورة زمانی تنها بقایاي یک ساختمان در  باستان 
شده  ده می مرکز حصار قرار داشته که سقف آن با چادر پوشی 

است. همچنین در بیرون از محوطۀ حصار، بقایایی از این دوره  
است    به دست آمده که مربوط به سکوهاي برقراري چادر بوده 

 )Shiraishi, 2006 ( . 
اردوگاه چنگیز در ادامۀ دورة حکمرانی او به استقرارگاهی  

صورتی که عالوه بر تغییر ساختمان  بسیار بزرگ تبدیل شده، به 
در کنار حصار  خرگاه   تشریفاتی  یا  اداراي  بناي  مرکزي، چند 

تا سال    1210اصلی برپا شده است. از این دوره بوده (از سال  
گونگ  شی به اردوگاه بزرگ او با نام ژینگ م ) که در یوآن 1227

. استفاده از این عنوان در این  ) Yuan, 1976( اشاره شده است  
هیت اردوگاه چنگیز  زمان را شاید بتوان به گسترش و تغییر ما 

مربوط دانست. اردوگاهی که عالوه بر خرگاه و چادرهاي موقت،  
هاي «ِهی  داراي چندین بنا و ساختمان اداري بوده است. گزارش 

از مالقات با اوگتاي، تنها پنج سال بعد از مرگ     12دا شی لوئه» 
است   اردوگاه  این  در  متعدد  بناهاي  وجود  گویاي  نیز  چنگیز 

 )Shiraishi, 2006 ( شناسی نیز این تحوالت  هاي باستان . گزارش
اي  آمده از دوره دست صورتی که بقایاي به کنند، به را تأیید می 

.م مربوط است،  1270تا    1210هاي  حدود تقریبی سال که به 
گویاي ساخت بنایی با شکوه در مرکز حصار بر جاي بناي محقر  

گزارش  این  است.  بناه قبلی  بقایاي  به  همچنین  اشاره  ها  ایی 
اند که در این دورة زمانی در دو سوي حصار برپا شده بودند  کرده 

 
 (Shiraishi, 2006: 507). اردوي بزرگ چنگیز در محوطه تاریخی آوراگا 1شکل

 

 

قرار داشته  برقراري چادر   ,Shiraishi( اند  و در کنار سکوهاي 

 ). 1ل شک (   ) 2006
تا پیش از برپایی شهر قراقوروم توسط  سراي قراقوروم:  

م، این محوطه  1235م)، به سال    1241- 1229اوگتاي قاآن ( 
هاي چهارگانه چنگیز بوده و همانند  محل برپایی یکی از اردوگاه 

حصار   یک  بر  مبتنی  مغولستان،  شرق  در  او  اصلی  اردوگاه 
برقرار  چهارگوش گلین می  شده که خرگاه خان در داخل آن 

در کتاب تاریخ سري مغول، از این اردوگاه در گزارشی    است.   بوده 
تینگ قراقوروم یاد شده  م با عنوان النگ 1233مربوط به سال  

.  ) Masuya, 2013( که قرابت با عنوان اردوگاه اصلی چنگیز دارد  
الدین نیز به این اردوگاه، تا پیش از برقراري شهر،  رشید خواجه 

یورت قراقوروم اشاره کرده  همانند اردوي بزرگ چنگیز با عنوان  
. جوینی نیز در گزارش بنیاد نهادن  ) Hamedani, 1994( است  

به   به بقایاي دیواري اشاره کرده، موسوم  اوگتاي،  شهر توسط 
اردوبالیغ یا شهراردو که تا پیش از برپایی شهر در این محوطه  

است   داشته  شهر  ) Joweyni, 2008( قرار  شواهد،  مبناي  بر   .
ن شهرهاي کهن نواحی استپی، در شمال این  قراقوروم همچو 

تینگ کهن، بنیاد نهاده شده است. اوگتاي پیش از ساخت  النگ 
صورت یک  تینگ را بازسازي کرده و آن را به شهر، محوطۀ النگ 

 Garakani Dashteh( استقرارگاه سلطنتی برقرار ساخته است  

& Mortezayi, 2020 ( ک  صورت ی . اقامتگاه سلطنتی قراقوروم به
اي  حصار چهارگوشه طراحی شده که در میان هر دیوار دروازه 

قرار داشته است. در مرکز این اقامتگاه نیز کاخ اصلی قاآن واقع  
به  ساختمانی بوده  که  در  صورتی  متعددي  تشریفاتی  هاي 

  اند. گرفته دورتادور آن قرار می 
یوآن  وان در  عنوان  با  قراقوروم  در  قاآن  اقامتگاه  آن  شی 

است    13گونگ  شده  معرفی  ابدي»  آرامش  «کاخ  معنی  به 
 )Yuan, 1976 .(   جامع با  در  سلطنتی  اقامتگاه  این  به  التواریخ 

عنوان «سرایی عالی بنیان» اشاره شده که در همان محل سابق  
است.   شده  برپا  ختایی  مهندسان  توسط  قراقوروم  یورت 

محو خواجه  این  مرکز  در  قاآن  کاخ  استقرار  به  طه  رشیدالدین 
اشاره کرده و چنین افزوده که به دستور او، وابستگان قاآن در  

یافته  استقرار  آن  نیز  ) Hamedani, 1994( اند  حوالی  جوینی   .

صورت باغی تصویر کرده که در  اقامتگاه قاآن در قراقوروم را به 
است   داشته  قرار  قاآن  کوشک  آن  .   ) Joweyni, 2008( مرکز 

روبروك (قرن   ِد  ا   13ویلیام  به م)،  را  صورت  قامتگاه سلطنتی 
اي با حصار آجري تشریح کرده که کاخ قاآن در مرکز  محوطه 

آن قرار داشته و ابنیۀ تشریفاتی دیگر در اطراف آن مستقر بوده  
هاي تاریخی بر  . قسمت اعظم این گزارش ) Rubruck, 1990( اند  

شناسی در محل محوطۀ  پایۀ مستندات حاصل از عملیات باستان 
پذیرش است. بر پایۀ این مستندات، شهر قراقوروم  قابل   قراقوروم 

ازپیش به  محوطۀ  یک  و  طراحی صورت  گردیده  احداث  شده، 
است   بوده  استوار  هم  بر  عمود  خیابان  دو  روي  شهر  هستۀ 

 )Bemmann & Reichert, 2021; Pohl, 2010; Pohl et al., 

. در جنوب محوطۀ شهر، بقایاي حصاري چهارگوش به  ) 2012
می   دست  که  وان آمده  بقایاي  باشد.  آن تواند  قراقوروم  گونگ 

اي  دیوارهاي محوطه بسیار عریض بوده و در میان هرکدام دروازه 
شده  قرار داشته و از هر دروازه، خیابانی به مرکز آن منتهی می 

اکنون  هایی که هم . کاوش ) Hüttel & Erdenebat, 2011( است 
ر پی یافتن بقایاي کاخ  در مرکز این محوطه در جریان است، د 

توان در مورد  مرکزي قاآن بوده، که تا روشن شدن نتایج، نمی 
بایست  ناچار می ساختار احتمالی آن نظري به قطعیت داد. و به 

 ). 2کل هاي تاریخی اتکا نمود (ش برهمان گزارش 
 

 
 . شهر قراقوروم و استقرارگاه قاآن در جنوب آن 2شکل

 (Pohl, 2007: 523) . 
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قرار داشته  برقراري چادر   ,Shiraishi( اند  و در کنار سکوهاي 

 ). 1ل شک (   ) 2006
تا پیش از برپایی شهر قراقوروم توسط  سراي قراقوروم:  

م، این محوطه  1235م)، به سال    1241- 1229اوگتاي قاآن ( 
هاي چهارگانه چنگیز بوده و همانند  محل برپایی یکی از اردوگاه 

حصار   یک  بر  مبتنی  مغولستان،  شرق  در  او  اصلی  اردوگاه 
برقرار  چهارگوش گلین می  شده که خرگاه خان در داخل آن 

در کتاب تاریخ سري مغول، از این اردوگاه در گزارشی    است.   بوده 
تینگ قراقوروم یاد شده  م با عنوان النگ 1233مربوط به سال  

.  ) Masuya, 2013( که قرابت با عنوان اردوگاه اصلی چنگیز دارد  
الدین نیز به این اردوگاه، تا پیش از برقراري شهر،  رشید خواجه 

یورت قراقوروم اشاره کرده  همانند اردوي بزرگ چنگیز با عنوان  
. جوینی نیز در گزارش بنیاد نهادن  ) Hamedani, 1994( است  

به   به بقایاي دیواري اشاره کرده، موسوم  اوگتاي،  شهر توسط 
اردوبالیغ یا شهراردو که تا پیش از برپایی شهر در این محوطه  

است   داشته  شهر  ) Joweyni, 2008( قرار  شواهد،  مبناي  بر   .
ن شهرهاي کهن نواحی استپی، در شمال این  قراقوروم همچو 

تینگ کهن، بنیاد نهاده شده است. اوگتاي پیش از ساخت  النگ 
صورت یک  تینگ را بازسازي کرده و آن را به شهر، محوطۀ النگ 

 Garakani Dashteh( استقرارگاه سلطنتی برقرار ساخته است  

& Mortezayi, 2020 ( ک  صورت ی . اقامتگاه سلطنتی قراقوروم به
اي  حصار چهارگوشه طراحی شده که در میان هر دیوار دروازه 

قرار داشته است. در مرکز این اقامتگاه نیز کاخ اصلی قاآن واقع  
به  ساختمانی بوده  که  در  صورتی  متعددي  تشریفاتی  هاي 

  اند. گرفته دورتادور آن قرار می 
یوآن  وان در  عنوان  با  قراقوروم  در  قاآن  اقامتگاه  آن  شی 

است    13گونگ  شده  معرفی  ابدي»  آرامش  «کاخ  معنی  به 
 )Yuan, 1976 .(   جامع با  در  سلطنتی  اقامتگاه  این  به  التواریخ 

عنوان «سرایی عالی بنیان» اشاره شده که در همان محل سابق  
است.   شده  برپا  ختایی  مهندسان  توسط  قراقوروم  یورت 

محو خواجه  این  مرکز  در  قاآن  کاخ  استقرار  به  طه  رشیدالدین 
اشاره کرده و چنین افزوده که به دستور او، وابستگان قاآن در  

یافته  استقرار  آن  نیز  ) Hamedani, 1994( اند  حوالی  جوینی   .

صورت باغی تصویر کرده که در  اقامتگاه قاآن در قراقوروم را به 
است   داشته  قرار  قاآن  کوشک  آن  .   ) Joweyni, 2008( مرکز 

روبروك (قرن   ِد  ا   13ویلیام  به م)،  را  صورت  قامتگاه سلطنتی 
اي با حصار آجري تشریح کرده که کاخ قاآن در مرکز  محوطه 

آن قرار داشته و ابنیۀ تشریفاتی دیگر در اطراف آن مستقر بوده  
هاي تاریخی بر  . قسمت اعظم این گزارش ) Rubruck, 1990( اند  

شناسی در محل محوطۀ  پایۀ مستندات حاصل از عملیات باستان 
پذیرش است. بر پایۀ این مستندات، شهر قراقوروم  قابل   قراقوروم 

ازپیش به  محوطۀ  یک  و  طراحی صورت  گردیده  احداث  شده، 
است   بوده  استوار  هم  بر  عمود  خیابان  دو  روي  شهر  هستۀ 

 )Bemmann & Reichert, 2021; Pohl, 2010; Pohl et al., 

. در جنوب محوطۀ شهر، بقایاي حصاري چهارگوش به  ) 2012
می   دست  که  وان آمده  بقایاي  باشد.  آن تواند  قراقوروم  گونگ 

اي  دیوارهاي محوطه بسیار عریض بوده و در میان هرکدام دروازه 
شده  قرار داشته و از هر دروازه، خیابانی به مرکز آن منتهی می 

اکنون  هایی که هم . کاوش ) Hüttel & Erdenebat, 2011( است 
ر پی یافتن بقایاي کاخ  در مرکز این محوطه در جریان است، د 

توان در مورد  مرکزي قاآن بوده، که تا روشن شدن نتایج، نمی 
بایست  ناچار می ساختار احتمالی آن نظري به قطعیت داد. و به 

 ). 2کل هاي تاریخی اتکا نمود (ش برهمان گزارش 
 

 
 . شهر قراقوروم و استقرارگاه قاآن در جنوب آن 2شکل

 (Pohl, 2007: 523) . 
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فو (در منابع فارسی) یا  کیمینفو:  سراي شهر کیمین
(در منابع چینی)، نام شهري است که قوبیالي    14فوکیپینگ 
م و پیش از رسیدن به قدرت بنیاد نهاد. بعد  1256در سال  

م و انتقال پایتخت 1260از بر تخت نشستن قوبیالي در سال  
نام آن    به دایدو ، این شهر به پایتخت تابستانی قاآن تبدیل و

. کیمین فو از  )Steinhardt, 1999(تغییر یافت    15به شانگدو 
صورت سه حصار تو در  اساس بر بنیاد شهرهاي چینی و به

ترین  حال اقامتگاه قاآن که در داخلیتو طراحی شد. با این
هاي کهن  حصار قرار داشت، مطابق با فرم مرکزگراي کوران 

شکل بوده مربعطراحی گردید. این محوطه، شامل حصاري  
اقامتگاه همچون  آن  مرکز  در  اردوگاه  که  و  قراقوروم  هاي 

بزرگ چنگیز، کوشک مرکزي قرار داشته است. دورتادور این 
ساختمان نیز  را  میکوشک  فرا  متعددي  در  گرفتههاي  اند. 

بنا، ساختمان کاخ بارعام قاآن است  ها بزرگمیان آن ترین 
روي کوشک در روبه که چسبیده به دیوار شمالی و درست  

   مرکزي واقع شده است.
التواریخ، اقامتگاه قاآن در شهر  رشیدالدین در جامع خواجه 

فو را، با عنوان سراي شهر معرفی کرده و ابنیۀ داخل آن  کیمین 
به  او  است.  دانسته  منحصر  کوچک  کوشکی  به  به  را  وضوح 

ر  خیابانی اشاره کرده که این کوشک را مستقیمًا به بنایی که د 
 ,Hamedani( ساخته است  حومۀ شهر قرار داشته مرتبط می 

با عنوان گونگ ) 1994 اقامتگاه  این  به  چنگ  . در منابع چینی 
شده   مجموعۀ    ) Yuan, 1976( اشاره  یک  وجود  گویاي  که 

رشیدالدین  ساختمانی محصور است که بر خالف گزارش خواجه 
است  به  بوده  نیز  دیگري  مهم  ابنیۀ  شامل  کوشک  از  غیر 
 )Steinhardt, 1988 ( شاعر    16ُبقی . همچنین در شعري که از ژو

توان اشاره به بناي دو کاخ و یک  دربار قوبیالي برجاي مانده، می 
کوشک در داخل این محوطه را پیگیري کرد. اولین بنا موسوم  

کوشک  دیان شیشه به  شویجینگ  یا  کاخ    17اي  دیگر  بناي   ،
ا کاخ بارعام بوده که به  ی   19جه و آخرین بنا داآن   18جه کویژانگ 

هاي شاهان سونگ برپا شده است  گفتۀ او بر اساس الگوي کاخ 
 )Steinhardt, 1999 ( و    20شده در طول قرون  هاي انجام . کاوش

در    20نور غربی ِدلون م در فاصلۀ پنج کیلومتري حومۀ شمال 21

بقایاي   کشف  به  منجر  داخلی،  مغولستان  امروزي  منطقۀ 
یا  رود همان کیمین استقرارگاهی بزرگ شده که گمان می  فو 

کاوش  باشد.  مغول  دورة  گزارش شانگدو  مؤید  فوق  هاي  هاي 
تاریخی است. بر مبناي این مستندات محوطۀ شهر داراي سه  

سراي  ترین حصار همان محوطۀ  درتو بوده که داخلی حصار تو 
قاآن یا گونگ چنگ است. در داخل محوطۀ فوق بقایاي چندین  

اند. این بنا  بنا قرار داشته که حول یک بناي مرکزي مستقر بوده 
صورتی واقع شده که سه  که ساختمان نسبتًا کوچکی است، به 

شوند، که همین گویاي  خیابان اصلی اقامتگاه به آن منتهی می 
شمال   در  است.  فوق  بناي  نیز  اهمیت  قاآن  اقامتگاه  محوطۀ 

بنایی  باستان    Uبقایاي  نظر  طبق  که  آمده  دست  شناسان  به 
 ,Masuya, 2013; Steinhardt( تواند همان کاخ بارعام باشد  می 

 . ) 3کل  ش (   ) 1999
 

 
چنگ  هوآنگ_2داچنگ _1فو (شانگدو) . شهر کیمین3شکل

 کوشک مرکزي _5جه  داآن _4چنگ گونگ_3
 (Masuya, 2013: 240).   

 
شهر دایدو یا پایتخت  :  (Dadu)سراي معظم قاآن در دایدو 

م توسط قوبیالي قاآن در شمال شرق  1267زمستانی در سال  
هبی سرزمین  استان  در  چینی  گردید    21هاي  احداث 

 )Steinhardt, 1983 (  دایدو نیز همچون شانگدو بر اساس اصول .
بوده   تودرتو  داراي سه حصار  و  است.  شهرهاي چینی طراحی 

 

 

ترین حصار شهر  چنگ، داخلی اقامتگاه اصلی خان یا همان گونگ 
شده و همچون اقامتگاه قاآن در شانگدو در منطقۀ  محسوب می 

جنوب شهر قرار داشته است. این اقامتگاه در دل دو دیوار دفاعی  
یا   سلطنتی  شهر  حصار  اولی  که  بوده  محصور  پیشین 

یا دا چ   22چنگ هوانگ  بیرونی  بوده است    23نگ و دومی حصار 
 )Steinhardt, 1983 ( التورایخ به اقامتگاه اصلی قاآن در  . در جامع

شهر دایدو با عنوان «سرایی به غایت با عظمت» اشاره شده و  
عالوه بر اینکه به استقرار آن در داخل شهر اشاره گردیده، محصور  

 . ) Hamedani, 1994( بودن آن به صراحت ذکر شده است  
شده در محل شهر امروزي  اختی انجام شن مطالعات باستان 

پایتخت زمستانی قوبیالي را آشکار ساخت.   اولیۀ  پکن، شکل 
این شهر همانند آنچه در منابع تاریخی بدان اشاره شده بود،  
داراي سه حصار تودرتو بوده است. حصار میانی یا شهر شاهی،  

معروف    24چی آب و دریاچۀ مصنوعی، که به تائی وسیلۀ یک راه به 
 ,Masuya( شده  وده به دو قسمت شرقی و غربی تقسیم می ب 

چنگ یا سراي معظم او،  و اقامتگاه قاآن یا همان گونگ   ) 2013
در شرق دریاچه قرار داشته است. در داخل حصار این اقامتگاه  

ها با  بناي دو کاخ بزرگ واقع بوده که در منابع تاریخی به آن 
یان نام  جه هاي  دیان   25چون  دامینگ  است    26و  شده  اشاره 

 )Steinhardt, 1983 ( اصل کوشک  یا  اقامتگاه  کوشک  .  قاآن  ی 
چون که  دامینگ بوده که در مرکز محوطه قرار داشته و کاخ یان 

عنوان کاخ پذیرایی کاربرد داشته در سمت شمالی آن واقع  به 
کاري وسیعی با  چمن   بوده است. در شرق کاخ دامینگ، محوطۀ 

تاریخی،   منابع  بنابر  که  بوده  واقع  ملکه»  یازده  «اردوي  نام 
ا محوطه  یادمانی جهت  قاآن اي  ها و شاهزادگان  ستقرار خرگاه 

 . ) Masuya, 2013( شده است  مردة مغولی محسوب می 
چنگ یا سراي معظم قاآن، در غرب دریاچۀ  غیر از گونگ به 

شاهی، دو محوطۀ محصور دیگر  چی و در داخل حصار شهر تائی 
و در    27شنگ گونگ اند. در سمت شمال ژینگ نیز قرار داشته 

النگ  آن  گونگ جنوب  دو     ) Steinhardt, 1999(   82فو  این  به 
ژینگ   است.  نشده  اشاره  ایرانی  تاریخی  منابع  در  محوطه 

شده که در  گونگ، اقامتگاه اختصاصی ولیعهد محسوب می شنگ 
ساختمان   چندین  میان  در  ولیعهد  اقامتی  کوشک  آن،  مرکز 

فو گونگ نیز، اقامتگاه  خدماتی کوچک قرار داشته است. النگ 
یز عینًا مطابق با فرم اقامتگاه ولیعهد، مشتمل  ملکه بوده و آن ن 

که   بوده  محصور  محوطۀ  میانۀ  در  مستقر  کوشکی  بر 
داشته ساختمان  قرار  آن  اطراف  در  دیگر  تشریفاتی  اند  هاي 

 )Steinhardt, 1983 (   ) 4ل شک  .( 
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ترین حصار شهر  چنگ، داخلی اقامتگاه اصلی خان یا همان گونگ 
شده و همچون اقامتگاه قاآن در شانگدو در منطقۀ  محسوب می 

جنوب شهر قرار داشته است. این اقامتگاه در دل دو دیوار دفاعی  
یا   سلطنتی  شهر  حصار  اولی  که  بوده  محصور  پیشین 

یا دا چ   22چنگ هوانگ  بیرونی  بوده است    23نگ و دومی حصار 
 )Steinhardt, 1983 ( التورایخ به اقامتگاه اصلی قاآن در  . در جامع

شهر دایدو با عنوان «سرایی به غایت با عظمت» اشاره شده و  
عالوه بر اینکه به استقرار آن در داخل شهر اشاره گردیده، محصور  

 . ) Hamedani, 1994( بودن آن به صراحت ذکر شده است  
شده در محل شهر امروزي  اختی انجام شن مطالعات باستان 

پایتخت زمستانی قوبیالي را آشکار ساخت.   اولیۀ  پکن، شکل 
این شهر همانند آنچه در منابع تاریخی بدان اشاره شده بود،  
داراي سه حصار تودرتو بوده است. حصار میانی یا شهر شاهی،  

معروف    24چی آب و دریاچۀ مصنوعی، که به تائی وسیلۀ یک راه به 
 ,Masuya( شده  وده به دو قسمت شرقی و غربی تقسیم می ب 

چنگ یا سراي معظم او،  و اقامتگاه قاآن یا همان گونگ   ) 2013
در شرق دریاچه قرار داشته است. در داخل حصار این اقامتگاه  

ها با  بناي دو کاخ بزرگ واقع بوده که در منابع تاریخی به آن 
یان نام  جه هاي  دیان   25چون  دامینگ  است    26و  شده  اشاره 

 )Steinhardt, 1983 ( اصل کوشک  یا  اقامتگاه  کوشک  .  قاآن  ی 
چون که  دامینگ بوده که در مرکز محوطه قرار داشته و کاخ یان 

عنوان کاخ پذیرایی کاربرد داشته در سمت شمالی آن واقع  به 
کاري وسیعی با  چمن   بوده است. در شرق کاخ دامینگ، محوطۀ 

تاریخی،   منابع  بنابر  که  بوده  واقع  ملکه»  یازده  «اردوي  نام 
ا محوطه  یادمانی جهت  قاآن اي  ها و شاهزادگان  ستقرار خرگاه 

 . ) Masuya, 2013( شده است  مردة مغولی محسوب می 
چنگ یا سراي معظم قاآن، در غرب دریاچۀ  غیر از گونگ به 

شاهی، دو محوطۀ محصور دیگر  چی و در داخل حصار شهر تائی 
و در    27شنگ گونگ اند. در سمت شمال ژینگ نیز قرار داشته 

النگ  آن  گونگ جنوب  دو     ) Steinhardt, 1999(   82فو  این  به 
ژینگ   است.  نشده  اشاره  ایرانی  تاریخی  منابع  در  محوطه 

شده که در  گونگ، اقامتگاه اختصاصی ولیعهد محسوب می شنگ 
ساختمان   چندین  میان  در  ولیعهد  اقامتی  کوشک  آن،  مرکز 

فو گونگ نیز، اقامتگاه  خدماتی کوچک قرار داشته است. النگ 
یز عینًا مطابق با فرم اقامتگاه ولیعهد، مشتمل  ملکه بوده و آن ن 

که   بوده  محصور  محوطۀ  میانۀ  در  مستقر  کوشکی  بر 
داشته ساختمان  قرار  آن  اطراف  در  دیگر  تشریفاتی  اند  هاي 

 )Steinhardt, 1983 (   ) 4ل شک  .( 
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 هاي سلطنتی امپراطوران مغول تحلیل ساختار مجموعه 
هاي سلطنتی امپراطوران مغول که در متون چینی با  مجموعه 

ر فارسی با عنوان عمومی سراي مورد اشاره  عنوان عمومی گونگ و د 
صورتی که  به   اند، عمدتاً داراي یک ساختار مرکزگزا بوده، قرار گرفته 

گرفته است. این  ساختمان اصلی مجموعه در میان محوطه قرار می 
هاي کهن تلقی  توان در راستاي فرم مرکزگراي کوران فرم را می 

این دوره را بر اساس    کرد. عالوه بر این، مجموعه هاي سلطنتی 
توان به سه دستۀ اصلی تقسیم نمود که عبارتند  عنوان و کاربرد می 

 ها.  ها و گونگ چنگ ها، گونگ گونگ از: ژینگ 
هاي سلطنتی که در این  در میان مجموعه ها:  گونگ ژینگ 
ها پرداختیم، تنها به اردوي بزرگ چنگیز در متون  مقاله بدان 

تر اشاره  ده است. همانطور که پیش چینی با این عنوان اشاره ش 
تواند به معنی اقامتگاه سلطنتی باشد  گونگ هم می شد، ژینگ 

اي قرار داشته  که در خارج از شهرها و در میان مسیرهاي دوره 
صورت  توانسته معناي اقامتگاهی که استقرار در آن به و هم می 

یوآن  . در متون عصر ) Steinhardt, 1988( موقت بوده را برساند 
اقامتگاه به  به  چنگیز  اردوگاه  از  عنوان  غیر  با  نیز  دیگري  هاي 

به ژینگ  است.  شده  اشاره  می گونگ  مثال  دو  عنوان  به  توان 
اشاره    30گونگ و لیولین ژینگ   29گونگ شان ژینگ اقامتگاه جین 

اند. بر مبناي متون تاریخی،  کرد که در حومۀ دایدو قرار داشته 
به  مجموعه،  مح هردو  هردو  صورت  در  و  شده  ساخته  صور 

اي قرار داشته که بعضًا در طول دورة  مجموعه ابنیۀ ساختواره 
بودند   شده  برپا  را  ) Masuya, 2013( یوآن  چنگیز  اردوگاه   .

عنوان  نمی  همانند  را  آن  و  نامید  سلطنتی  شهر  یک  توان 
می گونگ ژینگ  مسیر  ها،  در  که  دانست  اقامتگاهی  توان 

و دور از شهرها قرار داشته است. در  اي چنگیز  هاي دوره حرکت 
توان گفت که واژة  واقع بر مبناي شکل اردوگاه بزرگ چنگیز، می 

تواند به معنی اقامتگاهی سلطنتی باشد که در  گونگ می ژینگ 
هم   آن،  در  استقرار  و شکل  داشته  قرار  از شهرها  دور  فاصلۀ 

ا و  صورت برپایی چادره صورت ساخت ابنیۀ ساختواره و هم به به 
از عنوان سراي در  خرگاه  هاي بزرگ بوده است. عدم استفاده 

در متون ایرانی، احتماًال برتري داشتن فرم  اشاره به این مجموعه  
صورت،   این  غیر  در  بوده،  آن  موقتی  شکل  و  اردوگاهی 

هاي امپراطوران  توان، در دستۀ سراي ها را نیز می گونگ ژینگ 
 بندي نمود. مغول دسته 
شهر  ا:  ه ِچنگ گونگ  دو  در  قاآن  اصلی  اقامتگاه  دو  تنها 

هاي  اند. در این اقامتگاه شانگدو و دایدو با این عنوان معرفی شده 
به  بناي  شاهانه  چند  یا  یک  اصلی،  کوشک  یا  کاخ  بناي  جز 

تشریفاتی نیز، مانند سالن پذیرایی یا همان ِجه قرار داشته که در  
بوده  محصور  معظم  دفاعی  دیوار  یک  ساختار    اند. میان  در 

گرایی و استقرار بناي کاخ اصلی در مرکز  هاي فوق، مرکز مجموعه 
ها در متون تاریخی  مجموعه موردتوجه بوده است. به این مجموعه 

 دورة ایلخانی با عنوان سراي یا سراي معظم اشاره شده است. 
مجموعه اقامتی قاآن در حومۀ شهر قراقوروم و  ها:  گونگ 

ولیعه  اقامتی  مجموعۀ  در  دو  شاهی  شهر  داخل  در  ملکه  و  د 
ها،  اند. در این شکل از مجموعه دایدو، با این عنوان خوانده شده 

، تنها بناي یک کوشک یا کاخ در مرکز  چنگ بر خالف گونگ 
مجموعه قرار داشته و سایر ابنیه با کاربري خدماتی و در ابعاد  

  اند. تر در داخل محوطۀ محصور مجموعه واقع بوده بسیار کوچک 
هاي  در متون تاریخی عهد ایلخانی نیز به این فرم از مجموعه 

 اقامتی با عنوان عمومی سراي اشاره شده است. 
 هاي سلطنتی در دورة ایلخانان مغول مجموعه 

مستندات تاریخی عهد ایلخانان حکایت از آن دارند که از  
  663  - 651زمان برقراري این حکومت در ایران به دست هالکو ( 

تا   ( هـ.ق)،  بهادر  ابوسعید  با مرگ  آن  زوال    736  - 716زمان 
ویژه در  هـ.ق)، چندین و چند اقامتگاه فصلی در نقاط مختلف به 

غربی فالت ایران، توسط آنان برپا  نواحی شمال، غرب و شمال 
اقامتگاه  این  هاي فصلی گویاي آن است که  شده است. وجود 

سلو  همچنان  مغول،  امپراطوران  همانند  نیز  ك  ایلخانان 
اي و سرکشی به مناطق مهم  هاي دوره وآمد نشینی و رفت کوچ 

اند. عالوه بر  کرده تحت تصرفشان را به طور ساالنه رعایت می 
مجموعه اقامتگاه  فصلی،  حومۀ  هاي  در  واقع  سلطنتی  هاي 

توان دستۀ  شهرهاي قدیمی و یا در داخل شهرهاي جدید را، می 
سوب کرد. در متون  هاي فصلی ایلخانان مح دیگري از اقامتگاه 

هاي فصلی پرشمار، با  تاریخی این عهد به بعضی از این اقامتگاه 
می عنوان  که  شده  اشاره  کوشک  و  سراي  عمومی  تواند  هاي 

 

 

سازه  وجود  بر  آن داللت  در  ساختواره  و  ثابت  باشد  هاي  ها 
 )Hamedani, 1994; Kashani, 1969; Mustawfi, 2002 (  .

عنوان  این  نتایج مقایسۀ  با  سراي ها  بررسی  از  که  هاي  ی 
امپراطوران مغولی یوان به دست آمد، شاید بتواند به روشن شدن  

هاي عهد ایلخانان در  هاي سلطنتی یا همان سراي فرم مجموعه 
هاي سلطنتی  هاي فصلی و مجموعه ایران کمک کند. اقامتگاه 

ها با پیشوند سراي یاد  عهد ایلخانی که در متون تاریخی از آن 
ند از: سراي اولجایتو در سلطانیه، سراي سغورلوق در  شده عبارت 

تخت سلیمان، سراي آالتاغ، سراي منصوریه، سراي سیاه کوه،  
سراي سجاس و سراي ارومیه. فقر منابع اطالعاتی، هم در متون  

باستان  مستندات  در  هم  و  تحلیل  تاریخی  از  را  ما  شناختی، 
ین دلیل، از  هم هاي فوق ناتوان ساخته است. به تمامی مجموعه 

آن  می میان  تنها  سغورلوق،  ها  آالتاغ،  مجموعۀ  چهار  توانیم 
ها داراي اطالعات  منصوریه و سلطانیه را که نسبت به دیگر نمونه 

هاي  عنوان نمونه تري هستند، به شناختی بیش تاریخی و باستان 
 موردي، بررسی و تحلیل نماییم. 

ترکیه و در    اقامتگاه ییالقی آالتاغ، در شرق سراي آالتاغ:  
توان  که آن را می   ) Huff, 2006( شمال دریاچۀ وان قرار داشته  

اند.  اولین استقرارگاه ثابتی دانست که ایلخانان در ایران بنا کرده 
اي  توان این اقامتگاه را مجموعه بر اساس مکتوبات تاریخی می 

مرکزي   کاخ  یا  اصلی  بناي  جمله،  از  بنا  چندین  بر  مشتمل 
شت. اظهار نظر در مورد ساختار این مجموعه  مجموعه عنوان دا 

شناسی تنها در حد فرضیه بوده و  دلیل نبود مستندات باستان به 
اثبات نیست، اما با توجه به زمان ساخت آن و همین طور  قابل 

هایی  توان شباهت هاي سلطنتی خانان مغول، می سابقۀ مجموعه 
این مجموعه و مجموعه  قائل  میان  پیشین ذکرشده  بود،  هاي 

مانند مرکزگرایی و استقرار مجموعۀ بناها دورتادور کاخ مرکزي،  
 در داخل یک حصار. 

اقامتگاه را به هالکو نسبت  رشید خواجه  این  الدین ساخت 
آالتاغ   از  دیدارش  اولین  در  هالکو  که  داشته  عنوان  و  داده 
مجذوب آن شده و آن را لبتاساغوت نام کرده و در انجا سرایی  

التواریخ لبتاساغوت را مرکب  ححان کتاب جامع ساخته است. مص 
از ریشۀ ساغو به معنی   از دو کلمۀ لبتا به معنی کامل و ساغوت 

دانسته  آکانجی ) Hamedani, 1994( اند  اقامتگاه  گریگور   .31  
نویسندة ارمنی نیز ساخت اقامتگاه در آالتاغ را به هالکو نسبت  

، اما از طرفی، مستوفی که جایگاه  ) Blake & Frye, 1949( داده  
این اقامتگاه را در ارمنستان آورده، ساخت سراي در این محوطه  

.  ) Mustawfi, 2002( را به ارغون، نوة هالکو، منتسب کرده است  
ن محوطه را مربوط به عهد آباقا،  شامی نیز ساخت سراي در ای 

ها شاید  این تناقض  . ) Shami, 1984( فرزند هالکو دانسته است 
دلیل اهمیت این محوطه باشد، زیرا بر اساس مستندات، این  به 

-Al( اقامتگاه مهم در زمان حکومت تمامی ایلخانان، مانند آباقا 

Rugadi, 2011; Hamedani, 1994 (    تگودار )Budge & 

Budge, 1928 (  اولجایتو و  غازان   ، )Hamedani, 1994; 

Kashani, 1969 (    .مورد اهمیت و استفاده بوده است 
 ,Hamedani( عنوان عمومی سراي در منابع مختلف  اشاره ه 

1994; Mustawfi, 2002; Shami, 1984 (  بر دائر  را  ما  ظن   .
وجود یک مجموعۀ اقامتی، مشتمل بر چندین سازة ساختواره  

آالت  محوطۀ  می در  افزایش  ساخت  اغ  به  اشاره  طرفی  از  دهد. 
سراي در آالتاق در زمان سه ایلخان اولیه، این احتمال را مطرح  

ساز در این مجموعه، تا نیمۀ عمر  و سازد که برنامۀ ساخت می 
وجود، اکثر   حکومت ایلخانان مغول در جریان بوده است. با این 

ساختمان  نوع  مورد  در  فارسی،  مستقر  منابع  این  هاي  در 
توان  اند. تنها سندي که به کمک آن می مجموعه سکوت کرده 

برد، گزارشی است که  به وجود بناي کاخ مرکزي در مجموعه پی 
صراحت به ساخت کاخی  در یک متن ارمنی آمده و در آن به 

 Blake(   32باشکوه در محل آالتاغ توسط هالکو اشاره شده است 

& Frye, 1949 ( متن نسطوري «راهبانی    . عالوه بر این، به کمک
توانیم به وجود دو ساختمان  نیز می    33از دربار قوبیالي قاآن» 

بناها ساختمان   این  از  یکی  ببریم.  پی  مجموعه  این  در  دیگر 
ساخته   توسط دوغوز خاتون همسر هالکو  که  است  کلیسایی 

و بناي دیگر ساختمانی است    ) Budge & Budge, 1928( شده  
 Budge( زان در آن اقامت داشته است  خانه که غا با نام شراب 

& Budge, 1928 ( . 
سغورلوق:   در  سراي  سغورلوق،  ییالقی  اقامتگاه 

شرقی ایران و جنوب دریاچۀ ارومیه، در جایی قرار داشته  شمال 
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سازه  وجود  بر  آن داللت  در  ساختواره  و  ثابت  باشد  هاي  ها 
 )Hamedani, 1994; Kashani, 1969; Mustawfi, 2002 (  .

عنوان  این  نتایج مقایسۀ  با  سراي ها  بررسی  از  که  هاي  ی 
امپراطوران مغولی یوان به دست آمد، شاید بتواند به روشن شدن  

هاي عهد ایلخانان در  هاي سلطنتی یا همان سراي فرم مجموعه 
هاي سلطنتی  هاي فصلی و مجموعه ایران کمک کند. اقامتگاه 

ها با پیشوند سراي یاد  عهد ایلخانی که در متون تاریخی از آن 
ند از: سراي اولجایتو در سلطانیه، سراي سغورلوق در  شده عبارت 

تخت سلیمان، سراي آالتاغ، سراي منصوریه، سراي سیاه کوه،  
سراي سجاس و سراي ارومیه. فقر منابع اطالعاتی، هم در متون  

باستان  مستندات  در  هم  و  تحلیل  تاریخی  از  را  ما  شناختی، 
ین دلیل، از  هم هاي فوق ناتوان ساخته است. به تمامی مجموعه 

آن  می میان  تنها  سغورلوق،  ها  آالتاغ،  مجموعۀ  چهار  توانیم 
ها داراي اطالعات  منصوریه و سلطانیه را که نسبت به دیگر نمونه 

هاي  عنوان نمونه تري هستند، به شناختی بیش تاریخی و باستان 
 موردي، بررسی و تحلیل نماییم. 

ترکیه و در    اقامتگاه ییالقی آالتاغ، در شرق سراي آالتاغ:  
توان  که آن را می   ) Huff, 2006( شمال دریاچۀ وان قرار داشته  

اند.  اولین استقرارگاه ثابتی دانست که ایلخانان در ایران بنا کرده 
اي  توان این اقامتگاه را مجموعه بر اساس مکتوبات تاریخی می 

مرکزي   کاخ  یا  اصلی  بناي  جمله،  از  بنا  چندین  بر  مشتمل 
شت. اظهار نظر در مورد ساختار این مجموعه  مجموعه عنوان دا 

شناسی تنها در حد فرضیه بوده و  دلیل نبود مستندات باستان به 
اثبات نیست، اما با توجه به زمان ساخت آن و همین طور  قابل 

هایی  توان شباهت هاي سلطنتی خانان مغول، می سابقۀ مجموعه 
این مجموعه و مجموعه  قائل  میان  پیشین ذکرشده  بود،  هاي 

مانند مرکزگرایی و استقرار مجموعۀ بناها دورتادور کاخ مرکزي،  
 در داخل یک حصار. 

اقامتگاه را به هالکو نسبت  رشید خواجه  این  الدین ساخت 
آالتاغ   از  دیدارش  اولین  در  هالکو  که  داشته  عنوان  و  داده 
مجذوب آن شده و آن را لبتاساغوت نام کرده و در انجا سرایی  

التواریخ لبتاساغوت را مرکب  ححان کتاب جامع ساخته است. مص 
از ریشۀ ساغو به معنی   از دو کلمۀ لبتا به معنی کامل و ساغوت 

دانسته  آکانجی ) Hamedani, 1994( اند  اقامتگاه  گریگور   .31  
نویسندة ارمنی نیز ساخت اقامتگاه در آالتاغ را به هالکو نسبت  

، اما از طرفی، مستوفی که جایگاه  ) Blake & Frye, 1949( داده  
این اقامتگاه را در ارمنستان آورده، ساخت سراي در این محوطه  

.  ) Mustawfi, 2002( را به ارغون، نوة هالکو، منتسب کرده است  
ن محوطه را مربوط به عهد آباقا،  شامی نیز ساخت سراي در ای 

ها شاید  این تناقض  . ) Shami, 1984( فرزند هالکو دانسته است 
دلیل اهمیت این محوطه باشد، زیرا بر اساس مستندات، این  به 

-Al( اقامتگاه مهم در زمان حکومت تمامی ایلخانان، مانند آباقا 

Rugadi, 2011; Hamedani, 1994 (    تگودار )Budge & 

Budge, 1928 (  اولجایتو و  غازان   ، )Hamedani, 1994; 

Kashani, 1969 (    .مورد اهمیت و استفاده بوده است 
 ,Hamedani( عنوان عمومی سراي در منابع مختلف  اشاره ه 

1994; Mustawfi, 2002; Shami, 1984 (  بر دائر  را  ما  ظن   .
وجود یک مجموعۀ اقامتی، مشتمل بر چندین سازة ساختواره  

آالت  محوطۀ  می در  افزایش  ساخت  اغ  به  اشاره  طرفی  از  دهد. 
سراي در آالتاق در زمان سه ایلخان اولیه، این احتمال را مطرح  

ساز در این مجموعه، تا نیمۀ عمر  و سازد که برنامۀ ساخت می 
وجود، اکثر   حکومت ایلخانان مغول در جریان بوده است. با این 

ساختمان  نوع  مورد  در  فارسی،  مستقر  منابع  این  هاي  در 
توان  اند. تنها سندي که به کمک آن می مجموعه سکوت کرده 

برد، گزارشی است که  به وجود بناي کاخ مرکزي در مجموعه پی 
صراحت به ساخت کاخی  در یک متن ارمنی آمده و در آن به 

 Blake(   32باشکوه در محل آالتاغ توسط هالکو اشاره شده است 

& Frye, 1949 ( متن نسطوري «راهبانی    . عالوه بر این، به کمک
توانیم به وجود دو ساختمان  نیز می    33از دربار قوبیالي قاآن» 

بناها ساختمان   این  از  یکی  ببریم.  پی  مجموعه  این  در  دیگر 
ساخته   توسط دوغوز خاتون همسر هالکو  که  است  کلیسایی 

و بناي دیگر ساختمانی است    ) Budge & Budge, 1928( شده  
 Budge( زان در آن اقامت داشته است  خانه که غا با نام شراب 

& Budge, 1928 ( . 
سغورلوق:   در  سراي  سغورلوق،  ییالقی  اقامتگاه 

شرقی ایران و جنوب دریاچۀ ارومیه، در جایی قرار داشته  شمال 
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وجود   اساس  بر  است.  معروف  سلیمان  تخت  به  امروزه  که 
شناسی و همچنین گزارش هاي منابع مکتوب،  مستندات باستان 

این مجموعۀ سلطنتی را اقامتگاهی عنوان داشت که    توان می 
تحت  کرده ایلخانان  احداث  ایرانی  معماري  اصول  با  تأثیر  اند. 

هاي خانان مغول  حال حضور قواعد اصلی در ساخت اقامتگاه این 
قابل  آن  آن در  نفوذ  و  حضور  گویاي  که  بوده  در  پیگیري  ها 

مجموعه  اقا طراحی  این  است.  عصر  این  سلطنتی  متگاه،  هاي 
هاي سلطنتی پیشین خانان مغول مشتمل بر  همچون مجموعه 

اي از بناها بوده که در داخل یک حصار مرکزي تحدید  مجموعه 
نزهت می  در  مستوفی  است.  بزرگ  شده  سراي  القلوب ساخت 

 ,Mustawfi( هـ.ق) نسبت داده  680–   668سغورلوق را به آباقا ( 

هیچ   ) 2002 در  که  است  حالی  در  این  گزارش و  از  هاي  کجا 
التواریخ، اشارة روشنی به اقامت آباقا در این مجموعه نشده  جامع 

راغب  سغورلوق  در  اقامت  به  ارغون  مقابل،  در  نظر  است.  به  تر 
به می  خواجه آمده،  که  گزارش  صورتی  ضمن  رشیدالدین 

عنوان محل  ا به هاي چندباره او در این مجموعه، سغورلوق ر اقامت 
 . ) Hamedani, 1994( نسب سعدالدوله به وزارت اعالم کرده است  

الدین این اقامتگاه را همچون آالتاق با عنوان  رشید خواجه 
است   داده  قرار  خطاب  سراي  .  ) Hamedani, 1994( عمومی 

تر این مجموعه را تشریح کرده، فرم  مستوفی که اندکی مفصل 
به  را  با آن  بزرگ  نموده    صورت سرایی  تصویر  مرکزي  صحنی 

شده  شناسی انجام هاي باستان . کاوش ) Mustawfi, 2002( است 
در محوطۀ تخت سلیمان، مؤید تصویري است که مستوفی ارائه  

هاي  کرده. ایلخانان در داخل یک حصار وسیع، روي بقایاي سازه 
اي از چندین ساختمان  دورة ساسانی در این محوطه، مجموعه 

متر    120در  140یک حیاط مرکزي با ابعاد را در چهار سمت  
برپا ساختند. در میان حیاط مرکزي، دریاچۀ بزرگی قرار داشته  

هاي متقارنی  وسیلۀ ایوان هاي اصلی مجموعه نیز به و ساختمان 
داشتند   راه  مرکزي  حیاط  اصلی  ) Huff, 2006( به  محور  در   .

د  رو مجموعه، در جبهۀ شمالی، بناي تاالر اصلی که گمان می 
بقایاي   روي  سازه  این  دارد.  قرار  باشد  مرکزي  کاخ  همان 
ساختمان کهن آتشکدة دورة ساسانی ساخته شده و به عقیدة  

دلیل نوع سازة سقف که با مصالح چوبی و روي  پروفسور هوف، به 

هاي چوبی بنا شده و همچنین ساختار پلکان ورودي بنا،  ستون 
ب می  چینی  تاالرهاي  الگوي  با  باشد  تواند مطابق  ازسازي شده 

 )Huff, 2006 ( .    فرم اساس  بر  مجموعه  ساختار  اینکه  با 
شده، اما سه نکتۀ رعایت  هاي چهار ایوانی ایرانی طراحی حیاط 

هاي سلطنتی  شده در روند بازسازي، ساختار آن را به مجموعه 
خانان مغول نزدیک ساخته است. اول اینکه، بازسازي اقامتگاه و  

اي انجام شده تا  سمت جنوب به گونه   امتداد مجموعه سابق به 
کاخ اصلی تقریباً در محور مرکزي مجموعه قرار بگیرد، که این  
در   معهود  مرکزگراي  فرم  همان  بیانگر  حدودي  تا  امر 

هاي سلطنتی مغولی است. مورد دوم نیز خالی بودن  مجموعه 
سمت جنوبی اقامتگاه از هرگونه بناي اقامتی و اختصاص آن به  

اي  هاي دوره عه بوده که این امر نیز عینًا در اقامتگاه ورودي مجمو 
کوران  همچنین  و  مغولستان  در  شده  قاآن  تکرار  سنتی  هاي 

. بر اساس عقیدة مغوالن، سمت جنوب، نقطۀ مقدسی  34است 
تنگري خداي   به  نیایش  محل  قرارگیري  جایگاه  فقط  و  بوده 

 ,Bemmann & Reichert, 2021; Nakhjavani( اسمان است  

1976; Shiraishi, 2006 ( در دو سوي کاخ مرکزي    . عالوه بر این
در دو جبهۀ غربی و شرقی، دو ردیف ساختمان در امتداد حیاط  

هاي سمت غرب  اند. سرفراز و کیانی ساختمان مرکزي قرار گرفته 
هاي  حیاط را مخصوص اقامت زنان خان فرض کرده و ساختمان 

 Sarfaraz( اند  دانسته سمت شرق را به امرا و سران مغول متعلق  

& Kiani, 1968 (  این فرضیه نیز با شکل استقرار زنان و مردان .
هاي فوق  صورتی که در یورت هاي مغولی مشابه است، به در یورت 

جایگاه خان در مرکز یورت بوده و زنان در یک سمت و مردان در  
 ). 5(شکل   ) Rubruck, 1990( شدند  سمت مخالف مستقر می 
اقامتگاه قشالقی منصوریه در منطقۀ سراي منصوریه:  

ان در شمال آذربایجان یکی از چندجایگاه توقف ایلخانان  ارّ
آمده است. از میزان نشین محبوب به شمار میدر این زمستان

توان حدس زد که این اشارات تاریخی به سراي منصوریه می
هم سراي مجموعه،  اندازة  به  و  بوده،  سغورلوق  سراي  رده 

جامع در  است.  نداشته  اهمیت  نامآالتاق  سراي    التواریخ 
به  از  منصوریه  پس  ارغون،  قشالقی  اقامتگاه  اولین  عنوان 

. بعد از )Hamedani, 1994( دستیابی به سلطنت آمده است  

 

 

التورایخ به اقامت ایلخانان  اشاره فوق، دیگر در سرتاسر جامع
در این سراي پرداخته نشده و تنها به گزارش بعضی از وقایع  

. مانند مرگ تکنا  تاریخی در این مجموعه بسنده شده است
گیخاتو  زمان  در  اران  منصوریه  سراي  در  تغطاول 

)Hamedani, 1994(   و یا شورش ارسالن اغول بر ضد غازان
و پناه گرفتن او در سراي منصوریۀ اران. جایگاه این اقامتگاه  

گزارش  اساس  بر  نیز  میرا  فوق  شمال هاي  حدود  در  توان 
ان فرض کرد؛ زیرا شرقی جمهوري آذربایجسوار در جنوب بیله

در شرح داستان شورش ارسالن اغول، به حرکت او از بیله 
سوار واقع در جنوب اران به سمت سراي منصوریه و سپس  
مصاف میان طرفین در بیلقان که در شمال اران قرار داشته، 

کدام از  وسیلۀ هیچ . به)Hamedani, 1994(اشاره شده است  
م، ساختار و کارکرد ابنیۀ  توان به فرهاي فوق نیز نمیگزارش 

پی منصوریه  سراي  در  گزارش مستقر  به  اتکا  با  تنها  برد. 
هاي سنگین  رشیدالدین که در آن به هزینه کوتاهی از خواجه 

توان این . می)Hamedani, 1994(ساخت این سراي پرداخته  
اي مشتمل بر چندین بنا فرض کرد،  استقرارگاه را مجموعه 

توان در مورد فرم  تر نمیتندات بیشاما تا به دست آمدن مس
 و تعداد ابنیۀ آن نظري ارائه داد.

سراي شهر سلطانیه را شاید  سراي اولجایتو در سلطانیه:  
همچون   ایلخانان  که  دانست  سلطنتی  مجموعۀ  تنها  بتوان 

شهر  مجموعه  یک  داخل  در  چین،  در  قاآن  سلطنتی  هاي 
ل یک محوطۀ  اند. این سراي در داخ شده، ساخته طراحی ازپیش 

 ) اولجایتو  که  داشته  قرار  شهري  قلب  در  و    –   703محصور 
در  716 ایقرئولن هـ.ق)  یا  قنقورالنگ  بود.    چمن  احداث کرده 

منابع مکتوب عهد ایلخانی ضمن اشاره به قرارگیري این محوطه  
سراي   ابنیۀ  ذکر  به  پرداختن  بدون  سلطانیه،  شهر  مرکز  در 

ابواب  ابنیۀ  گزارش  به  تنها  آن،  داخل  سلطانی  سلطان در  البر 
مدرسه،   بر  دارالحفاظ   ، دارالشفاء   ، خانقاه مشتمل  و    دارالضیافه 

. تنها در گزارش  ) Amuli, 2002; Kashani, 1969( اند  اکتفا کرده 
توانیم ردي از  حافظ ابرو (قرن هشتم و نهم هـ.ق) است که می 

ابنیۀ سراي اولجایتو در داخل محوطۀ ارگ سلطانیه بیابیم. در  
البر در داخل ارگ، صراحتًا  این گزارش، عالوه بر مجموعۀ ابواب 

در داخل این    به سرایی اشاره شده که ایلخان جهت خاصه خود، 
محوطه ساخته بوده است. حافظ ابرو صحن میانی این سرا را  

متر) عنوان داشته و به استقرار    45در    45صد گز در صد گز ( 
هایی در دورتادور آن نیز اشاره کرده است. او همچنین به  ایوان 

اولجایتو در سراي   پذیرایی  یا همان کاخ  بناي کاخ دیوانخانه، 
آن را دویست نفر عنوان داشته است    ارگ پرداخته و ظرفیت 

 )Hafiz-i Abru, 1971 ( . 
هاي اخیر در  شده در دهه شناسی انجام هاي باستان کاوش 

محل شهر سلطانیه، منجر به شناسایی دیوارهاي پیرامونی ارگ  
گوش با دو دروازة شمالی و  صورت یک حصار چهار شد که به 

هاي فوق،  جنوبی احداث گردیده بود. عالوه بر این، در کاوش 
گ نیز شناسایی  البر سلطانیه در جنوب محوطه ار مجموعۀ ابواب 

ها حاکی از آن بود که این مجموعه داراي صحنی  شد. کاوش 
به   متصل  و  سلطانیه  گنبد  در شرق  درست  که  بوده  مرکزي 

غیر از گنبد سلطانیه  ورودي دروازة جنوبی قرار داشته است. به 
مانده از کلیت مجموعه بوده،  در غرب حیاط، که تنها بناي باقی 

مستندات، در جبهه  اساس  بناهاي  بر  محوطه،  این  دیگر  هاي 
البر ارگ  دیگري واقع بوده که همگی متعلق به مجموعۀ ابواب 

کاوش ) Mirfattah, 1991, 2006( اند  بوده  ادامۀ  طی  .  در  ها 
، منجر به کشف معبري رواقدار شد  1381تا    1379هاي  سال 

به یک محوطه باز در مرکز ارگ منتهی   از دروازة شمالی  که 
.  ) Rezvan Ghahfarokhi & Karimain, 2017( شده است  می 

ظاهر این محوطه و موقعیت قرارگیري آن در مرکز ارگ و شمال  
ابواب  این احتمال را مطرح می مجموعۀ  سازد که محوطۀ  البر، 

بر اساس    .تواند همان حیاط مرکزي سراي اولجایتو باشد فوق می 
انجام حفاري  تاکنون  که  نمی هایی  کامل  شده،  شکل  به  توان 

برد  یاط فوق و همچنین نوع استقرار ابنیه در اطراف آن پی ح 
 )Blair, 1993; Hatef Naiemi, 2019 (    این به  با  اگر  وجود 

توجه   سلطانیه  ارگ  مجموعۀ  شمال  در  ورودي  رواق  استقرار 
محتمل  جبهۀ  کنیم،  مرکزي،  کاخ  استقرار  براي  مکان  ترین 

فرم با  مشابهت  در  صورت  این  در  که  بوده  صحن    جنوبی 
قرارگیري کاخ اصلی سغورلوق، این کاخ نیز تقریباً در مرکز ارگ  

 ). 6شکل سلطانیه قرار داشته است ( 
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التورایخ به اقامت ایلخانان  اشاره فوق، دیگر در سرتاسر جامع
در این سراي پرداخته نشده و تنها به گزارش بعضی از وقایع  

. مانند مرگ تکنا  تاریخی در این مجموعه بسنده شده است
گیخاتو  زمان  در  اران  منصوریه  سراي  در  تغطاول 

)Hamedani, 1994(   و یا شورش ارسالن اغول بر ضد غازان
و پناه گرفتن او در سراي منصوریۀ اران. جایگاه این اقامتگاه  

گزارش  اساس  بر  نیز  میرا  فوق  شمال هاي  حدود  در  توان 
ان فرض کرد؛ زیرا شرقی جمهوري آذربایجسوار در جنوب بیله

در شرح داستان شورش ارسالن اغول، به حرکت او از بیله 
سوار واقع در جنوب اران به سمت سراي منصوریه و سپس  
مصاف میان طرفین در بیلقان که در شمال اران قرار داشته، 

کدام از  وسیلۀ هیچ . به)Hamedani, 1994(اشاره شده است  
م، ساختار و کارکرد ابنیۀ  توان به فرهاي فوق نیز نمیگزارش 

پی منصوریه  سراي  در  گزارش مستقر  به  اتکا  با  تنها  برد. 
هاي سنگین  رشیدالدین که در آن به هزینه کوتاهی از خواجه 

توان این . می)Hamedani, 1994(ساخت این سراي پرداخته  
اي مشتمل بر چندین بنا فرض کرد،  استقرارگاه را مجموعه 

توان در مورد فرم  تر نمیتندات بیشاما تا به دست آمدن مس
 و تعداد ابنیۀ آن نظري ارائه داد.

سراي شهر سلطانیه را شاید  سراي اولجایتو در سلطانیه:  
همچون   ایلخانان  که  دانست  سلطنتی  مجموعۀ  تنها  بتوان 

شهر  مجموعه  یک  داخل  در  چین،  در  قاآن  سلطنتی  هاي 
ل یک محوطۀ  اند. این سراي در داخ شده، ساخته طراحی ازپیش 

 ) اولجایتو  که  داشته  قرار  شهري  قلب  در  و    –   703محصور 
در  716 ایقرئولن هـ.ق)  یا  قنقورالنگ  بود.    چمن  احداث کرده 

منابع مکتوب عهد ایلخانی ضمن اشاره به قرارگیري این محوطه  
سراي   ابنیۀ  ذکر  به  پرداختن  بدون  سلطانیه،  شهر  مرکز  در 

ابواب  ابنیۀ  گزارش  به  تنها  آن،  داخل  سلطانی  سلطان در  البر 
مدرسه،   بر  دارالحفاظ   ، دارالشفاء   ، خانقاه مشتمل  و    دارالضیافه 

. تنها در گزارش  ) Amuli, 2002; Kashani, 1969( اند  اکتفا کرده 
توانیم ردي از  حافظ ابرو (قرن هشتم و نهم هـ.ق) است که می 

ابنیۀ سراي اولجایتو در داخل محوطۀ ارگ سلطانیه بیابیم. در  
البر در داخل ارگ، صراحتًا  این گزارش، عالوه بر مجموعۀ ابواب 

در داخل این    به سرایی اشاره شده که ایلخان جهت خاصه خود، 
محوطه ساخته بوده است. حافظ ابرو صحن میانی این سرا را  

متر) عنوان داشته و به استقرار    45در    45صد گز در صد گز ( 
هایی در دورتادور آن نیز اشاره کرده است. او همچنین به  ایوان 

اولجایتو در سراي   پذیرایی  یا همان کاخ  بناي کاخ دیوانخانه، 
آن را دویست نفر عنوان داشته است    ارگ پرداخته و ظرفیت 

 )Hafiz-i Abru, 1971 ( . 
هاي اخیر در  شده در دهه شناسی انجام هاي باستان کاوش 

محل شهر سلطانیه، منجر به شناسایی دیوارهاي پیرامونی ارگ  
گوش با دو دروازة شمالی و  صورت یک حصار چهار شد که به 

هاي فوق،  جنوبی احداث گردیده بود. عالوه بر این، در کاوش 
گ نیز شناسایی  البر سلطانیه در جنوب محوطه ار مجموعۀ ابواب 

ها حاکی از آن بود که این مجموعه داراي صحنی  شد. کاوش 
به   متصل  و  سلطانیه  گنبد  در شرق  درست  که  بوده  مرکزي 

غیر از گنبد سلطانیه  ورودي دروازة جنوبی قرار داشته است. به 
مانده از کلیت مجموعه بوده،  در غرب حیاط، که تنها بناي باقی 

مستندات، در جبهه  اساس  بناهاي  بر  محوطه،  این  دیگر  هاي 
البر ارگ  دیگري واقع بوده که همگی متعلق به مجموعۀ ابواب 

کاوش ) Mirfattah, 1991, 2006( اند  بوده  ادامۀ  طی  .  در  ها 
، منجر به کشف معبري رواقدار شد  1381تا    1379هاي  سال 

به یک محوطه باز در مرکز ارگ منتهی   از دروازة شمالی  که 
.  ) Rezvan Ghahfarokhi & Karimain, 2017( شده است  می 

ظاهر این محوطه و موقعیت قرارگیري آن در مرکز ارگ و شمال  
ابواب  این احتمال را مطرح می مجموعۀ  سازد که محوطۀ  البر، 

بر اساس    .تواند همان حیاط مرکزي سراي اولجایتو باشد فوق می 
انجام حفاري  تاکنون  که  نمی هایی  کامل  شده،  شکل  به  توان 

برد  یاط فوق و همچنین نوع استقرار ابنیه در اطراف آن پی ح 
 )Blair, 1993; Hatef Naiemi, 2019 (    این به  با  اگر  وجود 

توجه   سلطانیه  ارگ  مجموعۀ  شمال  در  ورودي  رواق  استقرار 
محتمل  جبهۀ  کنیم،  مرکزي،  کاخ  استقرار  براي  مکان  ترین 

فرم با  مشابهت  در  صورت  این  در  که  بوده  صحن    جنوبی 
قرارگیري کاخ اصلی سغورلوق، این کاخ نیز تقریباً در مرکز ارگ  

 ). 6شکل سلطانیه قرار داشته است ( 
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 هاي سلطنتی ایلخانان مغول تحلیل ساختار مجموعه 
ایلخانان مغول را که در  هاي سلطنتی  هاي مجموعه ویژگی 

اند از  متون فارسی با عنوان عمومی سراي مورد اشاره قرار گرفته 
 توان تحلیل کرد: قرار زیر می 

از سراي سلطانیه که در داخل  به فاصلۀ قرارگیري:   غیر 
بوده،  واقع  سراي   شهر  آن سایر  به  مقاله  این  در  که  ها  هایی 

از شهرها و در م  هاي  سیر حرکت پرداخته شد، در فاصلۀ دور 
 اند. اي ایلخانان واقع بوده دوره 

شده، در درجۀ  هاي بررسی اکثر سراي ها:  ساختار سراي 
مجموعه  فرعی  اول،  و  اصلی  بناي  چندین  بر  مشتمل  هایی 

جز سراي سغورلوق و سلطانیه که بر پایۀ مستندات  اند. به بوده 
ار  توان به استفاده از ساختار چه شناختی و تاریخی، می باستان 

ها پی برد، از دو مجموعه دیگر اطالعاتی دال بر  ایوانی در آن 
با   نیست.  در دست  ابنیه  چینش  نحوة  در  ساختار  این  وجود 

حال باید به این نکته اشاره کرد، که با اینکه در دو مجموعۀ  این 
ابنیه   استقرار  براي  چهارایوانی  فرم  از  سلطانیه،  و  سغورلوق 

اص  کاخ  استقرار  شده،  همانند  استفاده  مجموعه،  مرکز  در  لی 
هاي سلطنتی خانان مغول، موردتوجه بوده و منجر به  مجموعه 

ارائۀ همان ساختار طراحی مرکزگرا شده است. البته باید به این  
نیازمند   موضوع  این  اثبات  و  پیگیري  که  داشت  اشاره  امر 

 تر است. شناسی بیش مطالعات باستان 
هر دو سراي سلطانیه و سغورلوق را  مسئلۀ محصوریت:  

باستان می  مستندات  مبناي  بر  مجموعه توان  هاي  شناسی، 

آتشکده ساسانی و  _2حیاط مرکزي مجموعه  _1.  سغورلوق 5شکل
 .  (Huff, 2006)تاالر مرکزي مجموعه در دوره ایلخانی 

محل احتمالی حیاط سراي  _1. شهر سلطانیه و ارگ سلطانیه 6شکل
مکان  -5معبر شاهی  _4گنبد سلطانیه  _3البرحیاط ابواب _2اولجایتو 

 احتمالی کاخ مرکزي (نگارندگان). 

 

 

امر   این  که  داشت  عنوان  عظیم  دیوارهایی  داخل  در  محصور 
 تعمیم به دو سراي دیگر نیز هست.  قابل 

مجموعه سراي برپایی   بقایاي  روي  کهن ها    تر: هاي 
ر  آالتاق  سراي  و  سغورلوق  سراي  مجموعۀ  بقایاي  هردو  وي 

هاي یک  اند. سغورلوق روي ویرانه تر برپا شده هاي کهن مجموعه 
م) و آالتاق بر    651  –   224مجموعۀ متعلق به عصر ساسانی ( 

ارمنستان،  ویرانه  اشکانی  شاهان  به  متعلق  مجموعۀ  یک  هاي 
م) احداث شده است    428  – پ.م    53موسوم به آرساسیدها ( 

 )Masuya, 2002 (   ) 7ل شک ( . 
 

 
 هاي سلطنتی دوره ایلخانی (نگارندگان)..  سراي 7شکل

 ي ر ی گ جه ی نت 
هاي سلطنتی امپراطوران مغول را که در منابع  مجموعه 

چینی از آنها با عنوان گونگ و در منابع ایرانی با عنوان سراي 
هایی عنوان کرد که اوالً در توان مجموعه را مینام برده شده 

داشته  قرار  دفاعی  حصار  یک  از داخل  متشکل  ثانیاً  و  اند 
بوده که در گرداگرد یک بناي    چندین بناي اصلی و فرعی 

می مستقر  کاخ  به  موسوم  ساختار،  مرکزي،  این  در  شدند. 
و اصلی محوطه  میانۀ  در  کاخ  استقرار  خصیصه،  ترین 

توان ر ابنیه در دورتادور آن بوده که آن را میقرارگیري سای
هاي مغولی مفروض داشت.  منبعث از فرم مرکزگراي کوران 

هاي فوق بر اساس تعداد ابنیۀ اصلی مستقر در آن مجموعه 
آن قرارگیري  فاصلۀ  یا  نوع،  و  سه  به  اصلی  شهرهاي  از  ها 

 اند. شدهگونگ تقسیم میچنگ و ژینگگونگ، گونگ
از  مجموعه  ایرانی  منابع  در  که  ایلخانان  سلطنتی  هاي 

نامآن  سراي  عنوان  با  میها  نیز  را  شده  همانند  برده  توان 
اقامتگاهمجموعه  مغول،  امپراطوران  از  هاي  متشکل  هایی 

یک   داخل  در  که  کرد  عنوان  فرعی  و  اصلی  بناي  چندین 
می استقرار  منظم  دفاعی  مجموعهیافتهحصار  این  با اند.    ها 

اینکه بر اساس ساختار چهار ایوانی معماري ایرانی طراحی  
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امر   این  که  داشت  عنوان  عظیم  دیوارهایی  داخل  در  محصور 
 تعمیم به دو سراي دیگر نیز هست.  قابل 

مجموعه سراي برپایی   بقایاي  روي  کهن ها    تر: هاي 
ر  آالتاق  سراي  و  سغورلوق  سراي  مجموعۀ  بقایاي  هردو  وي 

هاي یک  اند. سغورلوق روي ویرانه تر برپا شده هاي کهن مجموعه 
م) و آالتاق بر    651  –   224مجموعۀ متعلق به عصر ساسانی ( 

ارمنستان،  ویرانه  اشکانی  شاهان  به  متعلق  مجموعۀ  یک  هاي 
م) احداث شده است    428  – پ.م    53موسوم به آرساسیدها ( 

 )Masuya, 2002 (   ) 7ل شک ( . 
 

 
 هاي سلطنتی دوره ایلخانی (نگارندگان)..  سراي 7شکل

 ي ر ی گ جه ی نت 
هاي سلطنتی امپراطوران مغول را که در منابع  مجموعه 

چینی از آنها با عنوان گونگ و در منابع ایرانی با عنوان سراي 
هایی عنوان کرد که اوالً در توان مجموعه را مینام برده شده 

داشته  قرار  دفاعی  حصار  یک  از داخل  متشکل  ثانیاً  و  اند 
بوده که در گرداگرد یک بناي    چندین بناي اصلی و فرعی 

می مستقر  کاخ  به  موسوم  ساختار،  مرکزي،  این  در  شدند. 
و اصلی محوطه  میانۀ  در  کاخ  استقرار  خصیصه،  ترین 

توان ر ابنیه در دورتادور آن بوده که آن را میقرارگیري سای
هاي مغولی مفروض داشت.  منبعث از فرم مرکزگراي کوران 

هاي فوق بر اساس تعداد ابنیۀ اصلی مستقر در آن مجموعه 
آن قرارگیري  فاصلۀ  یا  نوع،  و  سه  به  اصلی  شهرهاي  از  ها 

 اند. شدهگونگ تقسیم میچنگ و ژینگگونگ، گونگ
از  مجموعه  ایرانی  منابع  در  که  ایلخانان  سلطنتی  هاي 

نامآن  سراي  عنوان  با  میها  نیز  را  شده  همانند  برده  توان 
اقامتگاهمجموعه  مغول،  امپراطوران  از  هاي  متشکل  هایی 

یک   داخل  در  که  کرد  عنوان  فرعی  و  اصلی  بناي  چندین 
می استقرار  منظم  دفاعی  مجموعهیافتهحصار  این  با اند.    ها 

اینکه بر اساس ساختار چهار ایوانی معماري ایرانی طراحی  



 

 

اند، اما بر مبناي شواهد، اصل قرارگیري کاخ مرکزي در  شده
آن در  اقامتگاه،  قابلمیان  نیز  نیازمند ها  که  است  پیگیري 

باستانکاوش بیشهاي  مجموعهشناسی  است.  هاي  تر 
مجموعه  دستۀ  دو  به  ایلخانان  شهر  سلطنتی  داخل  و هاي 

می تقسیم  شهر  از  نمیشدهخارج  و  بسیار اند  تفاوت  توان 
شناسی  دلیل کمی مستندات باستانها، بهمحسوسی میان آن

 بیان داشت.
ها و تشابهات میان این  در نهایت اگر بخواهیم به تفاوت

ها بپردازیم، باید چنین گفت که، گونگ و سراي به  مجموعه 
چندین بناي اصلی و    هایی گفته شده که مشتمل براقامتگاه

بوده محصور  محوطۀ  یک  در  مستقر  اینکه فرعی،  با  اند. 
مرکز میساختار  سراي  و  گونگ  گونۀ  هردو  در  را  توان  گرا 

سراي ساختار  اما  کرد،  فرم  پیگیري  اساس  بر  ایرانی  هاي 
هاي مغولی بر اساس  هاي چهار ایوانی و ساختار گونگ حیاط

شده است. استقرار  میاستقرار کاخ در مرکز محوطه تعریف  
هاي  چنگ سراي سلطانیه، در داخل شهر با فرم استقرار گونگ 

است. همچنین  تا حدودي مشابه  و شانگدو  دایدو  در  قاآن 
سراي  بهقرارگیري  منصوریه  و  سغورلوق  آالتاغ،  دلیل  هاي 

ها،  اي از آناستقرار در فاصلۀ دور از شهرها و استفاده دوره
 .هاي مغولی استگونگقیاس با ژینگقابل
 

 ي سپاسگزار 
 .وجود ندارد

 منابع مالی 
 .وجود ندارد 

 تعارض منافع 
 .بین نویسندگان تعارضی در منافع وجود ندارد

 ها نوشت پی 
1. Gong cheng 宮城 

2. Xinggong 行宮 

3. Curia 

4  .shijiشیجی نام  با  که  بزرگ»  مورخ  «روایت  شناخته  : 
تاریخ  می از  است  روایتی  شامل  در  شود،  که  باستان  چین 

پیش از میالد توسط سیما کیان نگارش آن    91حدود سال
 . ه استبه اتمام رسید

5  .後漢書  مت هان  تاریخ  یا  شو  هان  تاریخ  أ هو  شامل  خر 
م) است که در قرن 220پ.م تا    200دودمان هان شرقی (

وري شده  آیه گردپنجم م بر مبناي منابع کهن به دست فان
 است.

6. Long cheng 龍城 

7. Khar balgas 

8. Khar khul khany balgas 

9. Longting 龍庭 

10. Avraga 

11. Khenti 

12. Heida shilüe 黑韃事略 "Short notes on the Black 
Tartars" is a southern song period 北宋 (1127-1279) 
account on the Mongols and their customs. 

13. Wan'an gong 萬安宮 

14. Kaipingfu 

15. Shangdu 

16. Zhou Boqi 周伯琦 (1298–1369) 
17. Shuijing dian 水井店 

18. Kuizhang Ge 奎章阁 

19. Da'an Ge 大安閣 

20. Dolon-Nor 

21. Hebei 

22. Huang cheng 黄 城 

23. Da cheng   大 城 

24. Taiye Chi 

25. Yanchun ge 延春閣 

26. Daming dian 大明殿 

27. Xingsheng Gong 宫兴生 
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28. Longfu Gong 隆福宮 

29. Jinshan Xinggong 伯亦兒行宮 

30. LiulinXinggong 柳林行宮 

31. Grigor of Akanc 

32. "Then he ordered the palace erected for himself at 
great expense" (Blake & Frye, 1949: 343). 

33. The monks of Kublai Khan 

به34 می.  مثال  اقامتگاهعنوان  به  همچون توان  هایی 
بالگاس، اردوگاه مرکزي چنگیز در آوراگا و همین طور دویتان

و   مغولستان  خاك  در  قراقوروم،  در  قاآن  اصلی  اقامتگاه 
تِن در حومۀ  لنگچنگ قاآن در دایدو و قرشیگونگ همچنین  

شانگدو در خاك چین اشاره کرد که در همگی، سمت جنوبی  
  .خالی از هرگونه بناي اقامتی بوده است

 (Shairaishi, 2004: 110; Masuya, 2103: 244-246) 
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