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پژوهشی در زمینۀ ساختار ارگ و تپه منار در شهر بلقیس )اسفراین کهن( 
با تأکید بر یافته های هفتمین فصل کاوش های باستان شناختی

Research on the Structure of the Citadel and Tappeh Minār of Shahr-e Belqeys (the 
Old Esfarāyen) with Emphasis on the Results of the Seventh Season of Archaeological 
Excavations 
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هفتمین فصل کاوش های باستان شناختی در محوطۀ اسالمی شهر بلقیس اسفراین در اردیبهشت و خرداد 1394 در دو بخش ارگ و شارستان با 
هدف شناخت بیشتر فضاهای کشف شده در فصل های پیشین و تکمیل اطالعات مربوط به آنها و روشن سازی ادامۀ بنای ستوندار صورت گرفت. 
حاصل این کاوش ها، عالوه بر مشخص کردن ساختار و کاربری برخی از فضاها در داخل ارگ منجر به روشن شدن بخشی از ساختار معماری و 

گاهنگاری و کاربری آثار تپه منار گردید. 

کلیدواژگان : اسفراین، شهر بلقیس، ارگ، تپه منار، بنای ستون دار

The seventh season of archaeological excavations at the Islamic city of Belqeys in North Khorasan province in April-May 2015 
concentrated on the citadel and the lower town was aimed at clearing up some ambiguities in quarters exposed in previous 
seasons of excavations, especially unearthing the remaining part of a columned structure exposed before. Not only we reached a 
better understanding of the structure and function of some spaces within the citadel, we also cleared parts of the architecture thus 
discerning the function and chronology of the Tappeh Minar area.
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1. پایگاه شهر بلقیس اسفراین

2. ادارۀ کل میراث فرهنگی 
خراسان شمالی
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درآمد
خراسان  جنوب  در  اسفراین  شهر  مرکزیت  به  اسفراین   شهرستان  
شهرستان  این  است.  قرارگرفته  ایران  شرقی  شمال  در  و  شمالی 
و  شیروان   بجنورد،  شهرستان های   به  شرق  شمال  و  شمال   از 
و  جنوب   از  نیشابور،  و  قوچان   به  شهرستان های   غرب  از  فاروج، 
جنوب  غرب  به  شهرستان  سبزوار و از غرب به  شهرستان  بجنورد 
یکی  اسفراین  1384()تصویر1(.  )بی نا  می شود  محدود  جاجرم  و 
از شهر های کهن خراسان بزرگ پیش از اسالم )اواخر ساسانی( 
احداث شده است. این شهر در سال 31 هجری قمری به دست 
عبدالله بن عامر گشوده شد و مردم آن به تدریج به اسالم گرویدند 
تخریب  و  مغول  حمالت  با  هم زمان   .)159  :1364 )بالزری 
اهمیت  و  رونق  از  برای مدتی  و  ویران  اسفراین هم  نیشابور شهر 
ثبات  ایجاد  و  ایلخانان  سلسلۀ  آمدن  کار  روی  با  کاسته  شد.  آن 
و  کاسته  نیشابور  نقش  آن  در  که  ارتباطی  شبکۀ  تغییر  و  سیاسی 
اقتصادی  نظر  از  ویژه  به  اسفراین  شد،  افزوده  توس  اهمیت  بر 
سکه  ضرب  با  و   )61:1389 )وحدتی  یافت  ویژه ای  موقعیت 

استقالل نسبی به دست آورد. از این پس تا دورۀ صفوی، اسفراین 
بهنام  و  گفتار  )نیک  بود  خراسان  در  سکه  ضرب  مهم  مراکز  از 
شاه  سلطنت  اواخر  در  اسفراین  شهر   .)41 تا   27  :1388 فر 
 1131 سال  در  یعنی  نادرشاه  حکومت  ابتدای  و  دوم  طهماسب 
هـ. ق بار دیگر و این بار به دست افغان ها ویران شد. با وجود این، 
فضاهای  در  قاجار  دورۀ  اواخر  تا  مستقل  به طور  زاغه نشین هایی 

ارگ بیتوته می کرداند )وحدتی و نیک گفتار161:1388(.
به  کنونی(  بلقیس  )شهر  اسفراین  تاریخی  شهر  خرابه های   
شرق  و  اسفراین  فعلی  شهر  غرب  جنوب  کیلومتری  سه  فاصلۀ 
با  بلقیس،  تاریخی  شهر  است.  گرفته  قرار  جوشقان  روستای 
شهر  یک  کامل  ویژگی های  و  شرایط  وسعت،  هکتار   150 حدود 
اسالمی را دارد که متشکل از سه بخش ارگ، شارستان و ربض 
که  دارد  مساحت  مترمربع   52000 حدود  ارگ   .)2 )تصویر  است 
در زمان آبادانی)دورۀ سلجوقی -ایلخانی( 30 برج در اندازه های 
و  آثار  بیشترین  که  شارستان  می کرد.  حفاظت  آن  از  متفاوت 
بقایای معماری در آن قرار دارد در دورۀ صفوی حدود 90 هکتار 
به  استناد  با  است.  شده  مرّمت  و  تخریب  بارها  و  داشته  وسعت 
بناهای  بخش  این  در  باستان شناختی،  شواهد  و  تاریخی  متون 
قرار  گورستان  و  رباط  مسجد،  حمام،  بازار،  قبیل  از  عام المنفعه 
موقعیت  باستان شناختی،  های  پژوهش  درپی  که  است  داشته 
دارد.1  ادامه  همچنان  آنها  بررسی  و  مشخص شده  آنان  از  برخی 
پژوهشگرانی  نظریات  مرور  ضمن  می شود  تالش  مقاله  این  در 
رهگذر  از  کرده اند،  بررسی  و  کاوش  محوطه  این  در  پیشتر  که 
پیشنهادات  کاوش،  فصل  هفتمین  از  حاصل  جدیِد  یافته های 

جدیدی برای ساختار ارگ و تپه منار ارائه کنیم.

پیشینۀ دورۀ پژوهشی
در نوشته های سیاحان اروپایی اشاراتی به بقایای شهر بلقیس پیدا 
می شود که گاه اطالعات ارزشمندی از وضعیت این اثر تاریخی در 
سده های پیشین به دست می دهد. از جمله فریزر، سیاح انگلیسی، 
در سفر به خراسان در سال های 1821 و 1822 میالدی در مسیر 
خود از اسفراین گذشته و به شهر قدیمی اسفراین اشاره کرده که در آن 
دو مناره و خرابه هنوز باقی بوده است )Frazer 1825: 45(. پس از او، 
1- این مجموعه بزرگ تاریخی که با توجه به غنا و ارزش های تاریخی، فرهنگی و معماری در سال 
1380 به شماره 4497 به ثبت آثار ملی درآمده است، در سال 1387 پایگاه میراث فرهنگی مصوب شد 

و کار آن از سال 1389 با راه اندازی تشکیالت اداری پایگاه، برنامه های پژوهشی و مرمتی آغاز شد. 

تصویر1. نقشه خراسان 
شمالی و موقعیت شهرستان 

اسفراین

تصویر2. موقعیت شهر 
بلقیس و محدوده کاوش های 

باستان شناسی فصل هفتم 
در ارگ و شارستان )مآخذ: 

گوگل ارث، 1396(

تصویر3. نقشه سایکس 
)Sykes 1911 :1911 )مآخذ
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سر پرسی سایکس نیز شهر بلقیس را دیده و نقشه ای کلی از بقایای 
شهر ترسیم کرده است )Sykes 1911()تصویر 3(. 

توجه  اسالمی  شهر  این  بقایای  به  که  باستان شناسی  نخستین 
کرد، اریخ اشمیت است که در پرواز بر فراز شهرهای ایران در 11 می 
سال 1937 م تصاویر هوایی از این بقایا تهیه کرده )اشمیت، 1376: 

139 و 140( )تصویر 4(.
میدانی  فعالیت های  شمسی   1340 دهۀ  اوایل  تا  این،  وجود  با 
مستقیم در شهر بلقیس انجام نشده بود. نخستین بار در سال 1346 
گروهی  بلقیس،  در شهر  غیرمجاز  اخبار حفریات گستردۀ  پی  در  و 
از باستان شناسان به سرپرستی محمد مشیرپور، از سوی دفتر فنی 
این  در  گمانه زنی  مأمور  باستانی خراسان  آثار  ی حفاظت  مّلّ سازمان 
اسناد  مرکز  بایگانی  در  آن  از  مختصری  گزارش  که  شدند  محوطه 
 ،6431 )مشیرپور  است  دست  در  کشور  فرهنگی  میراث  سازمان 
بلقیس  شهر  محوطۀ  نه تنها  ازاین،  پس   .)19  :1386 وحدتی 
فعالیت  هیچ گونه  مدت ها  تا  بلکه  شد،  سپرده  فراموشی  بوتۀ  به 
باستان شناختی در شهرستان اسفراین انجام نشد. مدت ها بعد، زمانی 
آب  تأمین  به منظور  بیدواز  سد  پایاب  آب رسانی  کانال های  حفر  که 
کشاورزی اراضی قصبۀ اسفراین آغاز گردید و باعث تخریب بخشی 
تاریخی شد، زمینه انجام کاوش های باستان شناختی در  اثر  از این 
شهر بلقیس فراهم آمد. ابتدا در بهار 1386 علی اکبر وحدتی با هدف 
تعیین عرصه و پیشنهاد حریم محوطۀ باستانی به مدت دو ماه در این 
محوطه گمانه زنی و محدودۀ آثار را میله کوبی کرد )وحدتی 1389(. با 

انتشار نتایج حاصل از گمانه زنی در قالب کتاب و چند مقاله، توجهات 
به سوی این مجموعه جلب و در سال 1388 مجموعۀ شهر بلقیس 
به عنوان پایگاه میراث فرهنگی مصوب شد. فصل دوم کاوش نیز در 
همان سال با هدف تعیین گاهنگاری ارگ به انجام رسید )وحدتی و 
نیک گفتار 1388(. فصل سوم کاوش ها در سال 1389 )فرجامی و 
ستوده 1389( و سپس فصل چهارم در سال 1390 با دو هدف عمدۀ 
پی کاوی دیوار شارستان و شناخت فضاها در محدودۀ ارگ و شارستان 
گفتار 1390(.  نیک  و  )فرجامی  گرفت  صورت  منار  تپه  بر  تأکید  با 
پنجمین فصل کاوش در سال 1391 با هدف شناخت ساختارهای 
شهری در بخش شارستان )نیک گفتار 1391( و سپس فصل ششم 
با هدف شناخت ساختار داخلی ارگ در بخش ارگ  در سال 1393 

انجام شد )نیک گفتار 1393(.

روش  کاوش
روش کار در فصل هفتم همانند فصل های پیشین، ثبت یافته ها در 
بافت های جداگانه )context( بود. در این روش تمام انباشت ها و 
ساختارهای مکشوفه و تمامی یافته ها، به ویژه سفالینه ها در جداول 
هر  با  روش  این  در  ضبط شد.  و  ثبت  مشخص  فرم های  و  سفالی 
تغییر فیزیکی در نهشته ها و پیدایی هرگونه سازۀ جدید یا یافته ای که 
اطالعات نسبتًا کامل و بافت منسجمی دارد، به آن شمارۀ خاصی 
نوع میدانی-  از  این تحقیق  به طورکلی روش کار در  داده می شود. 

کتابخانه ای است.

شکل4. عکس هوایی شهر 
تاریخی بلقیس در سال 1937 

)Schmidt 1940, pl. 60(

ازبینی
جهت ب
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یافته ها
الف( معماری:

آثار معماری آشکارشده در داخل ارگ:
:AP-AQ 125-124 ترانشۀ

کاوش در این ترانشه، منجر به کشف بقایای چهار فضای مسکونی 
شد که در این بین یک فضا در محدودۀ کاوش قرار داشت )تصویر 
5( و به طور کامل از خاک بیرون آمد. این فضا )بنای مسکونی( پالن 
ابعاد 360×820 سانتی متر دارد و در جهت شمالی- به  مستطیلی 
جنوبی ساخته شده است. در این بنا سه درگاه شناسایی شد: درگاه 
اصلی )شماره1( در ضلع شمال که جهت دسترسی به حیاط احداث 
اتاق های  به  راه دسترسی  شده، درگاه دوم )شماره2( در شرق که 
شرقی است، و درگاه سوم )شماره 3( در غرب که راه دسترسی به 

اتاق های غربی است که پیشتر در سال 1393 کاوش شدند.
عرض درگاه اصلی این بنا 120 سانتی متر و درگاه های دیگر بین 
دیوارهای  بخش  ها  سایر  مانند  بنا  این  است.  سانتی متر  تا100   90
خشتی با پی سنگی و مالط گل دارد. در کف سازی فضاها، از گچ 
و گل کوبیده و برای اندود دیوارها از گچ و گل ُاخری استفاده  شده 
است. تنورهای کوچکی در وسط بنا پیدا شد که احتماال برای گرم 
کردن فضا استفاده می شده است. دیوارها و کف این بنا حداقل سه 

مرحله با گچ تجدید اندود شده است.

آثار معماری آشکارشده در داخل ارگ در ترانشۀ 124-123 
:AP-AQ

به یک حیاط  ترانشه می توان  این  در  به دست آمده  آثار  مهم ترین  از 
کشف  مسکونی  های  اتاق  بازشوهای  تمام  که  کرد  اشاره  مرکزی 
این حیاط مرکزی،  باز می شود.  این حیاط  به  شده در فصل ششم 
در اصل با آجرهایی به ابعاد 5×21×21 سانتی متر آجرفرش شده بود 
 320×270 ابعاد  به  حوضی  همچنین  شد.  پیدا  آجرها  داغ  آثار  که 
از  دیواری  که  شد  پیدا  مرکزی  حیاط  در  سانتی متر   150 عمق  با 
داخلی  سطح  دارد.  سانتی متر   25 ضخامت  به  شفته آهک  جنس 
با توجه به  با آجر ساخته شده است.  با اندود ساروج و کف آن  دیوار 
شواهد آب از طریق تنبوشه های سفالی وارد یک برکه شده و پس 
از رسوب گذاری گل والی و زالل شدن، از مجرای دیگر وارد حوض 
می شده است)تصویر 5(. منبع تأمین آب ارگ هنوز شناسایی نشده و 

کاوش های گسترده تر می طلبد )تصاویر 6 و 16(.

 معماری آشکارشده در تپه منار در ترانشۀ
:DJ-DL 118-119

کاوش در این ترانشه به کشف 6 ستون آجری به ابعاد 1×1 متر منجر 
شد. این ستون ها در بخش شمالی بنا، در امتداد ستون های کشف 
شده در فصول سوم و چهارم پیدا شد. در مجموع در این بخش طی 
چند فصل کاوش شانزده ستون آشکار شده است )تصویر 7(. مصالح 
استفاده شده در این ستون ها آجرهای مستعملی است که ظاهرًا از 
بنایی دیگر کنده شده و مجدداً استفاده شده است. این ستون ها در 
چهارسو نما ندارد و در دل دیوارهای خشتی قدیمیتر کار شده اند، به 
نحوی که یک سوی ستون ها زبره کار شده و مشخص است که در 
دید نبوده است. بنای خشتی مورد نظر از داالن های موازی تشکیل 
سده های  در  احتمااًل  و  نیست  مشخص  فعال  آن  کاربری  که  شده 
آغازین دوران اسالمی )سده های 3 و 4 هجری قمری( ساخته شده 
ایجاد  و  آن  دیوارهای  دل  در  آجری  ستون های  احداث  با  بعدها  و 
تغییراتی، مسقف شده و دوباره مورد استفاده قرار گرفته است. در ضلع 
شرقی این بنای ستوندار، بخشی از یک سیستم آب رسانی پیدا شد که 
احتمااًل در دورۀ سلجوقی و پس از متروک شدن بنای خشتی با داالن 

تصویر5. نقشه بقایای 
معماری مکشوفه در داخل 

ارگ )مآخذ: نیک گفتار، 
)1394

تصویر6. دورنمایی از حوض 
انبار، برکه آب و سیستم 

آب رسانی مکشوفه از داخل 
ارگ)مآخذ: نیک گفتار، 

)1394
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های موازی ایجاد شده است. این سازه با استفاده از آجر ساخته شده 
و مشابه آن در فصل پنجم کشف شده بود. الزم به ذکر است که این 
سازه نسبت به سازه های پیش گفته در ارتفاع باالتری قرار دارد. برای 
روشن شدن بخش های دیگر فضای ستوندار به ادامه کاوش های 

باستان شناختی نیاز هست )تصویر 8 و 9(.

118-119 ترانشۀ  در  منار  تپه  در  آشکارشده   معماری 
:DP-DS 

که  است  اتاق  و  راهرو  تعدادی  ترانشه  این  از  به دست آمده  ساختار 
روی الیه های سده های 5-3 هـ ق ساخته شده است. بخشی از این 
سازه  ها در ضلع شمال شرقی تپه منار در کاوش ها کشف شده که از 
قرار معلوم متعلق به یک بنا بوده و با هم ارتباط دارند. این سازه ها 
عبارت اند از بقایای ایوان ورودی که آجر فرش شده، بخشی از صحن 
در  که  بنا  غربی  و  شرقی  بخش  رواق های  و  حوضچه  یک  حیاط، 

اطراف حیاط قرار داشته اند.
کف ایوان این بنا با روش خفته -راسته آجرفرش شده است. این 
ایوان دارای تزئینات گچ بری خاص متعلق به قرون 8-6 ه.ق است. 
مصالح  است.  شده  مرمت  و  بازسازی  دوره  دو  در  احتمااًل  بنا  این 
به کاررفته در آن آجر و مالط گچ و پی آن با قلوه سنگ و مالط گچ 

ساخته شده است )تصویر 10(.
با توجه به آثار مکشوفه از جمله ایوان آجرفرش با تزئینات نفیس 
این  زد  راهرو، می توان حدس  برهشته در دیوارهای  نوع  از  گچ بری 
احتمااًل  و  داشته  المنفعه  عام  کاربری  پالن  نوع  به  توجه  با  سازه 
»مسجد – مدرسه« بوده است که پس از تخریب )به دالیل نامشخص( 
تبدیل شده  به یک فضای صنعتی  آن  از  دوره قسمت هایی  در یک 
است. این فضاهای صنعتی شامل کارگاه تولید سفال و ذوب فلزات و 
آهنگری است که بقایایی از کوره های آنها در کاوش های فصول قبل 
آشکارشده است. برای دستیابی به اطالعات دقیقتر، باید کاوش های 

گسترده تری در این بخش انجام شود )تصویر 11(.

ب( سفال: تنها مجموعه سفال  به دست آمده از کاوش ها که از بستر 
قابل اطمینان پیدا شده و می توان در تاریخ گذاری و تغییر کاربری بنا 
ترانشۀ  از  به دست آمده  استخراج کرد، سفال های  آنها  از  اطالعاتی 

تصویر7. آثار معماری 
به دست آمده از تپه منار، 

ساختار )مآخذ: نیک گفتار 
1394( ستون دار

تصویر8. سیستم آب رسانی 
)مآخذ: نیک گفتار 1394(

تصویر9. سیستم آب رسانی 
مکشوفه از تپه منار دریچه 
الیروبی )مآخذ: نیک گفتار 

)1394

تصویر10. آثار معماری 
به دست آمده از تپه منار 

 مسجد-مدرسه( 
ً
)احتماال

)مآخذ: نیک گفتار 1394(

تصویر11. نقشه بقایای 
معماری مکشوفه در تپه منار 

 مسجد-مدرسه( 
ً
)احتماال

)مآخذ: سالمتی 1394(

ازبینی
جهت ب
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بیشتر  لعاب دار شاخص  این سفال های  است.   DP-DS118-119
از نوع نقاشی زیر لعاب با فن  نقوش سیاه در زمینۀ آبی فیروزه ای و 
گاهی نقوش مشکی و در زمینۀ شیری و نخودی است. این ظروف 
خمیره قرمز آجری و نخودی دارند. پخت تمام قطعات سفالی کافی 
تعدادی  و  نوع گیاهی  از  این سفال ها  اکثر  در  به کاررفته  و شاموت 
شاموت کانی دارند که این نوع سفال ها از لحاظ قدمت به قرون 7-8 
ه ق تاریخ گذاری می شود. کشف سه پایه های سفالی و مخروطی ها 
و  می شده  تولید  شهر  خود  در  سفال ها  نوع  این  که  می دهد  نشان 

محلی بوده است )تصویر 12(.

ج ( سه پایه: بیش از 50 سه پایه از ترانشۀ DP-DS118-119 پیدا 
شد. این سه پایه ها برای قرار دادن سفال بر روی آن ها در کوره های 

سفال گری استفاده می شده است )تصویر 13(.

عدد مخروط  از 50  بیش  د( اشیاء سفالی مخروطی شکل: 
به  توجه  با  شد.  پیدا   DP-DS118-119 ترانشۀ  از  هم  سفالی 
استفاده  تولید سفال  با سه پایه  ها که در  این مخروط ها  همجواری 
می شد، به نظر می رسد این مخروطی ها نیز با سفال گری و کوره های 

پخت سفال ارتباط داشته باشند )تصویر 14(.

و   DP-DS(118-119 ترانشۀ  یافته های  دیگر  از  گچ بری:  هـ( 
DP-DR117-119 می توان به گچ بری  ها اشاره کرد که در نوع خود 
منحصربه فردند. با توجه به محل کشف، این گچ  بری  ها به احتمال 
در ایوان بنا به کار رفته بود که پس از تخریب بنا به صورت توده های 
آوار فروریخته اند. با توجه به فن ساخت، گچ بری ها از نوع برهشته 
به  نقوش هندسی  اغلب  این گچ بری ها  در  به کاررفته  نقوش  است. 
اشکال مثلث، چهارضلعی، پنج ضلعی و ستاره ای هستند که در بین 
آنها نقوش اسلیمی و نقش گل از نوع شش پر نیز یافت می شود. از 
روی سبک گچ بری ها و مواد هم بستر با آنها، می توان تاریخی بین 
سده های 6 تا 8 هجری قمری را برایشان پیشنهاد کرد )تصویر 15(.

بحث و بررسی
با توجه به کاوش های انجام شده در ارگ و شارستان شهر بلقیس تا 
قبل از سال 1393، پژوهشگران نظریاتی طرح می کردند که در این 
بخش ضمن مرور این نظریات، صحت آنها را بر اساس پژوهش های 

جدید بررسی و ارزیابی می کنیم.

1( ارگ
آن  بر  و  کرد  باز  گمانه  ارگ چند  داخل  در  در سال 1352  مشیری 
اساس بنای ارگ را بر اساس سفال به دورۀ صفوی نسبت داد.وی 
سپس چنین عنوان کرد که نتایج کاوش نمی تواند نقطه مبهمی را 
روشن سازد و این قلعه خشت و گلی ارزش هنری ندارد )مشیرپور، 

.)1346
ایجاد  ارگ  داخل  در  گمانه  چند  نگارندگان  که   1388 سال  در 
کردند، به دلیل حفاری های غیرمجاز و محدود بودن سطح کاوش، 

تصویر12. نمونه سفال های به دست آمده از تپه منار از ترانشه  )DP-DS 118-119()مآخذ: نیک گفتار، 1394(

تصویر13. نمونه سه پایه های سفالی به دست آمده از تپه منار از ترانشه )DP-DS 118-119( )مآخذ: نیک گفتار، 1394(

تصویر14. نمونه اشیای مخروطی شکل به دست آمده از تپه منار از ترانشه )DP-DS 118-119()مآخذ: نیک گفتار، 1394(
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معماری شاخص و منسجمی در داخل ارگ به دست نیامد. با وجود 
ه.ق  به سده های 6-7  ارگ  احداث  تاریخ  اساس شواهد،  بر  این، 
نسبت داده شد که تا ابتدای حکومت نادر سکونت در آن وجود داشته 

است )نیک گفتار و وحدتی 1388(.
در سال 1390 که ورودی ارگ کاوش شد به جز چند سازۀ موقت، 
آثاری شاخص از نظام شهری به دست نیامد )فرجامی و نیک گفتار 
ارگ  داخل  در  کاوش  سطح  که  هفتم  و  ششم  فصول  در   .)1390
بود )نیک گفتار 1393( مشخص شد که برخالف نظر  تر  گسترده 
مشیری در داخل ارگ معماری منظم و منسجمی وجود دارد در آن 
اتاق  هایی به صورت تودرتو و با پالن مربع -مستطیل در ابعاد مختلف 
با  خشت هایی  با  و  قطور2  اتاق ها  این  دیوارهای  است.  ساخته شده 
بیشتر  با مالط گل ساخته شده است.  و  سانتی متر  ابعاد 5×25×25 
اتاق ها چند ورودی دارند که در جهات شمالی، شرقی و جنوبی قرار 
نظر  به  درب، چنین  آجری  پاشنه  چند  به کشف  توجه  با  گرفته اند. 

می رسد که اتاق ها درب چوبی یک لت داشته اند.
تنورهای  اتاق ها  این  داخل  در  باستان شناختی  کاوش های  در 
کوچکی کشف شد که این شاید کاربری گرمایشی یا پخت وپز یا کاربری 
توأمان داشته است. در تزئین دیوارها از اندود کاه گل، گل اخری و گچ 
یک  بقایای  مسکونی،  منازل  شمالی  بخش  در  است.  استفاده شده 
سیستم آب رسانی شامل تنبوشه ها، حوض انبار و برکه پیدا شد که در 
داخل یک حیاط مرکزی ایجاد شده است. اغلب در و پنجره های منازل 

مسکونی به این فضای مرکزی باز می شود )تصویر 16(.

2( تپه منار )کاربری-قدمت(
اشارات مورخان و سفرنامه نویسان به مسجد شهر

قدیمترین اشارات تاریخی به مسجد شهر اسفراین را می توان در دورۀ 
ایلخانی، در نزهة القلوِب حمدالله مستوفی دید که ذکر کرده در مسجد 
اسفراین کاسه بزرگی از جنس روی وجود دارد که بزرگ تر از این کاسه 
او،  از  پس  )مستوفی149:1362(.  است  نشده  ساخته  پیش ازاین 
ی به  کالویخو در سفر به دربار تیمور از اسفراین گذشته و اشاراتی کلّ
خانه های شخصی و مسجد اسفراین کرده )کالویخو 1374:،188-

187(، ولی جزییات بیشتر از موقعیت مسجد ارائه نمی کند.

2- می توان حدس زد دلیل ضخامت زیاد دیوارها دوطبقه بودن خانه ها و باربر بودن دیوارهای پایینی 
بوده یا شاید نقش عایق بودن دیوارها و استحکام بیشتر مورد نظر بوده است.

در دورۀ صفوی، در حملۀ عبدالمومن خان ازبک به اسفراین که 
باعث خرابی های گسترده شد، دربارۀ مسجد اسفراین مطالبی به این 
شرح نقل شده است: »... چون قلعۀ اسفراین از محاصره ُازبک بسیار 
خراب شده بود چه نقب ها پیش برده بودند که اکثر خندق پرشده بود و 
حوال ها از جانب بلند گردیده بود و ُازبکان نابکار برگشته روزگار خشت 
آورده حوال ها ساخته  و  بردند  کنده  از مسجد جامع  بهنت حوال ها 

بودند ...« )منجم 1366: 137(
از   1822 و   1821 سال  در  انگلیسی  سیاح  فریزر،  بیلی  جیمز 
نام  از شهر قدیمی اسفراین  اسفراین عبور کرده و در سفرنامه خود 
 Frazer 1975:( برده که در آن دو مناره و خرابه هنوز باقی بوده است
نقشه  و  دیده  را  بلقیس  شهر  سایکس  پرسی  سر  او،  از  پس   .)45
ای کلی از شهر ترسیم کرده که در آن موقعیت مسجد را به خوبی 
این مسجد  می گوید  قدیمی  منبع  یک  از  نقل  به  و  کرده  مشخص 
جامع پنجاه سال قبل تخریب شده است )Sykes 1911(. امروزه از 
یاد  تپه  منار  بانام  کرده  نام مسجد مشخص  به  که سایکس  محلی 

می شود )روشنی زعفرانلو 1366: 176(.

پژوهش ها و نظریات باستان شناسان در مورد ساختار تپه 
منار

در  بر وجود مسجد جامعی  تاریخی مبنی  اشارات متون  به  توجه  با 
شهر اسفراین و احتمال انطباق آن با منار تپه، با هدف کشف آثاری 
محدودۀ  در  باستان شناختی  کاوش  فصل  چندین  مسجد  این  از 
منار تپه صورت گرفت )وحدتی1386: 279؛ وحدتی و نیک گفتار 
گفتار  نیک  و  فرجامی  1389؛  ستوده  و  فرجامی  185؛   :1388
1390؛ نیک گفتار 1391(. آخرین فصل کاوش در سال 1394 با 

تصویر15. گچ بری های 
 
ً
مکشوفه از تپه منار )احتماال

مسجد-مدرسه( )مآخذ: نیک 
گفتار، 1394(

تصویر16. پالن آثار مکشوفه 
در داخل ارگ)مآخذ: نیک 

گفتار، 1394(

ازبینی
جهت ب
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ایجاد سه ترانشه در تپه منار صورت گرفت که اطالعات ارزشمندی از 
نوع معماری و فضاهای موجود در تپه منار در اختیار گذاشت )نیک 
گفتار1394(. به طورکلی، طبق کاوش های صورت گرفته دو نظریه 
برای ساختارهای منار تپه مطرح  شده است: نظریه اول یا »فضای 
از  در سال 1388  کاوش  نخستین فصل  در  نظریه  این  صنعتی«: 
سوی وحدتی ارائه شد. او با توجه به شواهد کشف شده در »کارگاه 
خواناسازی شماره 4« از جمله حجم زیاد خاکستر و سرباره های فلز 
و عدم استفاده از فنون معماری پیشرفته در ساختار تپه منار بر اساس 
برش های اطراف تپه منار و از سویی نبود تزیینات شاخص همچون 
کاشی به این نتیجه رسید که تپه منار حداقل در دورۀ مغول و پس از 
آن کاربری مسجد نداشته و در آن فعالیت های صنعتی انجام می شده 
است )وحدتی 1386: 279(. او مطرح می کند برخالف تصور رایج 
که این تپه را بقایای مربوط به مسجد شهر قدیم اسفراین دانسته اند 
)توحیدی 1374: 74؛ نیز کیانی1374: 314( این خرابه ها ارتباطی 
به مسجد و یا هرگونه بنای مذهبی نداشته و دست کم از قرون میانه 

اسالمی به این سو یک فضای صنعتی بوده است )همان،292(.
نظریه »فضای مرکزی یا عمومی«: این نظریه با توجه نتایج فصل 
از سوی فرجامی و ستوده  تپه منار  سوم کاوش در سال 1388 در 
براساس سفال های  ایشان  و ستوده 1389(.  )فرجامی  مطرح شد 
هـ.ق  به سده های 3-4  را  این سازه   »H5« ترانشۀ از  به دست آمده 
تاریخ گذاری کرده و در مورد ساختار ترانشۀ »H1« و »H4« کاربری 
سازه ها با بنایی مرکزی و عمومی مربوط می دانند که می توانسته یک 
بنای  این  باشد.  دیگر  عام المنفعه  بنای  یا  بنای حکومتی، مسجد، 
عمومی بر اساس سفالینه ها و دیگر یافته ها به سدۀ هشتم هجری 
کارگاه  یک  چون  و  تخریب  آن  از  پس  که  داده شده  نسبت  قمری 

فلزکاری مورد استفاده قرارگرفته است )فرجامی و ستوده 1389(.
حال با توجه به اشارات متون تاریخی، داده های باستان شناختی و 
اطالعات محلی به ارزیابی این سوال می پردازیم که آیا تپه منار محل 

مسجد جامع اسفراین قدیم هست یا نه:
بسیاری از مورخان معاصر و مردم محلی، بقایای توده های آجری 
را که به صورت تپه ای برجسته در اراضی داخل شارستان قرار دارد 
جایی  معنای  به  نخست  نگاه  در  نام  این  می خوانند.  منار«  »تپه 
بیان  است که در آن مناره وجود داشته است. هرچند مردم محلی 
می کنند که به این محل از گذشته )حداقل از حدود 80 سال پیش( 
تپه منار می گویند، ولی دلیل این وجه تسمیه را نمی دانند. از دیگر 
سو، سایکس در سال 1911 میالدی براساس بازدید میدانی، محل 
تپه منار را بقایای مسجد شهر اسفراین معرفی کرده و بیان می کند 
 Sykes( بنای مسجد پنجاه سال پیش از بازدید او تخریب شده است
از جمله دورۀ صفوی )منجم 1366:  تاریخی  1911(بررسی متون 
اسفراین  جامع  مسجد  در  به کاررفته  مصالح  می دهد  نشان   )137
آجر بوده است. بررسی های سطحی در محدودۀ شهر بلقیس نشان 
با  و  دارد  وجود  آن  در  آجر  قطعات  انبوه  که  نقطه ای  تنها  می دهد 
خندق  پرکردن  برای  کرد  تصویر  می توان  ارگ  به  نزدیکی  به  توجه 
از مصالح آن استفاده شد، همین منار تپه است. از سوی دیگر، در 

سبک معماری شهرهای اسالمی، اغلب بازار مرتبط با مسجد بوده 
است )پور احمدی 1390: 30 و 31( و در شهر بلقیس هم بقایای 
بازار در 50 متری شمال منار تپه قرار دارد. از این رو می توان مدعی 
تپه  منار  بلقیس همین  برای مسجد شهر  گزینه  ترین  مناسب  شد 
است. به عالوه و مهمتر از همه، نتایج چند فصل اخیر کاوش های 
باستان شناختی در این محل باعث کشف آثاری ازجمله یک ورودی 
با گچ بری های نفیس و بقایای صحنی با رواق های پیرامونی شده که 

به نظریۀ مسجد بودن منار تپه قوت می  بخشد.
براساس کاوش های صورت گرفته از دیدگاه گاهنگاری می توان 
داد  اولین سده های اسالم نسبت  به  منار  تپه  را در  استقرار  شروع 
که در این مرحله ساختارهای خشتی با کاربری های نامشخص در 
این محل ایجاد شده است )فرجامی و ستوده 1389(. در سده های 
از  بخشی  در  آجری  ستون  شانزده  احداث  با  هجری  سوم-چهارم 
این ساختار تغیر کاربری صورت گرفته است. به دلیل تخریب های 
صورت گرفته در ضلع غربی و شمالی و قرارگیری الیه های جدیدتر با 
ساختار معماری قوی در ضلع شرقی و شمال شرقی از ادامه فضای 
اما در مورد  ستوندار اطالعاتی حاصل نگردید )نیک گفتار1394(؛ 
عمومی«  یا  مرکزی  »فضای  یا  صنعتی«  »فضای  فوقانی  ساختار 
کرده اند  نظراتی مطرح  آن  کاربری  و  تاریخ  مورد  در  کاوشگران  که 
هفتم  فصل  از  به دست آمده  معماری  ساختار  و  یافته ها  به  توجه  با 
کاوش باستان شناختی چنین به نظر می آید که این ساختار یک بنای 
عمومی، احتماالً مسجد-مدرسه از نوع نظامیه های سلجوقی بوده 
که در دورۀ ایلخانی به دالیل نامشخص به یک کارگاه صنعتی تبدیل 
شده و به  احتمال تا اواخر دورۀ تیموری به این روند بوده است. نظریۀ 
ایلخانی در این بخش یک فضای  وحدتی که معتقد است در دورۀ 
صنعتی ایجاد شده با شواهد جدید مورد تائید است اما در مورد مسجد 
جامع دورۀ صفوی که در متون از آن یادشده می توان گفت بقایای آن 
را شاید بتوان در الیه های فوقانی در ضلع غربی تپه منار ردیابی کرد 

که به کاوش های باستان شناختی نیاز دارد.

نتیجه گیری
با کاوش  در دو بخش ارگ و شارستان شهر تاریخی بلقیس توانستیم 
تا حدودی پرسش های مطرح در ارگ و شارستان و نظریات ارائه شده 
اهداف  و  پرسش ها  مهم ترین  از  یکی  دهیم:  پاسخ  باب  این  در  را 
در محدودۀ ارگ شهر تاریخی بلقیس، به دلیل تخریب ها به دست 
ساختار  به  نمی توان  بخش  این  در  که  بود  این  بر  نظر  سودجویان 
به  هم  ارگ  در  موجود  ساختار  و  دست یافت  معماری  از  منسجمی 
است.  تاریخی  و  معماری  ارزش  فاقد  مشیرپور  محمد  آقای  عقیده 
جهت پاسخگویی به این پرسش و برای مشخص کردن ساختارهای 
موجود در وسط ارگ، دو ترانشه ایجاد شد. آثار به دست آمده از این 
دو ترانشه نشان می دهد ساختار داخلی ارگ ازچندین دوره )قرون6 
تا 12ه.ق(تشکیل شده و صرفًا به دوره صفوی متعلق نبوده و ساختار 
معماری منسجم و منظمی داشته است که با کاوش های باستان 
شناختی درفصول آتی می توان به اطالعات مفید و ارزشمندی از این 
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ساختارها دست یافت. 
به  معروف  در بخش  به شارستان  مربوط  و هدف  مسئله  دومین 
تپه منار بود. همان طور که ذکر شد در مورد ساختار این بخش طبق 
اشارات متون تاریخی و کاوش های باستان شناختی دو نظریه بیان 
شده است. با توجه بررسی متون تاریخی، گزارش سفرنامه نویسان 
و شواهد باستان شناختی به این نتیجه رسیدیم ساختار معماری به 
تغییرات  دلیل  به  کاربری  نظر  از  پنجم  قرن  از  قبل  تا  آمده  دست  
یک  به  خشتی  داالن  چندین  )تبدیل  معماری  ساختار  در  متعدد 
ساختار ستوندار( و ناهمگونی مواد فرهنگی ماهیتی نامشخص دارد، 
اما از قرن 7-5 هجری با توجه به ساختار معماری مکشوفه و دیگر 
قرون  روی ساختار  داد  احتمال  می توان  باستان شناختی  یافته های 
مسجد-مدرسه  احتمااًل  قوی،  معماری  ساختار  یک  سوم-چهارم 
)قرون 7-6 هجری( ساخته شده و پس از تخریب در دورۀ ایلخانی-
تیموری به عنوان یک فضای صنعتی تغییر کاربری یافته است. این 
فضا در نهایت در دورۀ صفویه احتماالً محل مسجد جامع بوده که 
ساختار آن را شاید بتوان در باالترین الیه های منار تپه یافت که روشن 

شدن آن به کاوش های باستان شناختی بیشتر نیاز دارد.

سپاسگزاری
تاریخی بلقیس، به  پایگاه شهر  از جناب آقای نجفی، مدیر محترم 
جهت فراهم نمودن زمینه های کاوش، جناب آقای جعفر خسروی 
معاون هیئت کاوش در فصل هفتم و آقای وظیفه شناس کارشناس 

پایگاه برای برداشت و ترسیم پالن ها تشکر می کنیم.
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