
طرخان چال    آباد آثار ساساني عشق

خسرو پوربخشنده

تاريخ كھن ري و سیر پیشرفت تمدن در اين خطه نیاز: گروه اجتماعی  
 به بحثي گسترده دارد كه در اين مختصر، مجال آن نیست منظور از

يابي يكي از آثار با ارزش باستاني ري نوشتن اين مقاله كوتاه مكان  
 است كه تاكنون با وجود كامال مشخص بودن محل آن در معرفي مكان
 آثار اشتباھي وجود داشته است كه اين خطا در تحقیقات بعدي كه با

ري از دوران. استناد به گزارش حفار صورت گرفته اثر گذاشته است  
 پیش از تاريخ و در تمامي دوران تاريخي و اسالمي تا به امروز در صحنه

شناسي ھاي باستان تاريخ و فرھنگ ايران حضور داشته است و حفاري  
ھا مدارك مستدلي را ارايه داده است، در اين مقاله از تمامي اين دوران  

 صرفنظر از دوران پیش از تاريخ و اوايل دوران تاريخي صرفا از دوره
ساساني به طور مختصر بحث خواھد شد

با) میالدي 223(اردشیر اول بنیانگذار سلسله ساساني در سال   
 شكست دادن اردوان پنجم حكومت ساساني را براساس وحدت

ھاي گذاري كرد، در اين دوره آتشكده مذھبي و ستايش اھورامزدا پايه  
 مھمي در نقاط مختلف ايران با تفكر خاصي ساخته شدند كه ھر كدام

از اين دوره آثار قابل توجھي در. اند اي خاص اختصاص داشته به طبقه  
ھاي داخل و خارج از كشور بخش موزه ري بر جاي مانده است كه زينت  

ھاي بسیار زيبايي است كه از بري باشند از جمله اين آثار گچ مي  
آباد به دست آمده و آن را به اشتباه از آثار محوطه باستاني عشق  

اند، اين انتساب غلط معرفي كرده) آباد طرخان عشق چال(طرخان يا  چال  
نظر معرفي مكان كشف با مكان واقعي آنھا كه ھیچ ارتباطي از نقطه  

 ندارد در جايگاه معرفي آنھا در موزه ملي ايران به تبع گزارش حفار تكرار
لذا ضمن ارايه توضیح كوتاھي از آثار برجاي مانده در. شده است  

آباد به منظور سھولت در دستیابي به اين محوطه باستاني عشق  
 محوطه باستاني و با ارزش فرھنگي و تاريخي ضمن توضیح موقعیت

نمايد روستاھاي مورد نظر مكان دقیق آن را مشخص مي

چال تلخان)طرخان  روستاي چال ):

باشد كه در ده جزو دھستان قلعه نو بخش كھريزك شھرستان ري مي  
دقیقه عرض جغرافیايي و در 30درجه و  35دقیقه طول و  28درجه و  51  

متر از سطح دريا واقع شده و در حدود چھار كیلومتري جنوب 983ارتفاع   
 غرب قلعه نو خالصه قرار گرفته است، در محدوده روستا دو تپه از اواخر

ھاي تپه شغالي و تپه دوره تاريخي و اواسط دوره اسالمي به نام  
اند اند كه متاسفانه تپه شغالي را تسطیح كرده موشي وجود داشته

آباد روستاي عشق :
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باشد كه در ده جزو دھستان قلعه نو، بخش كھريزك شھرستان ري مي  
دقیقه عرض جغرافیايي و در 27درجه و  35دقیقه طول و  30درجه و  51  

آباد در حدود عشق. متري از سطح دريا واقع شده است 935ارتفاع   
نو و حدود چھارده كیلومتري جنوب شرق ري يازده كیلومتري جنوب قلعه  

آباد كه از آباد با توجه به وجود آثار قلعه عشق قرار دارد، نام عشق  
آباد اواسط دوره تاريخي تا اوايل دوره اسالمي قدمت دارد احتماال اشك  

تواند ريشه در آباد شده است كه اين نام نیز مي بوده كه تبديل به عشق  
دوره تاريخي داشته باشد

و) چال تلخان(طرخان  با توجه به موقعیت مكاني دو روستاي چال  
كیلومتر با ھم فاصله دارند و در میان اين دو 5/4آباد كه در حدود  عشق  

آباد، روستاي نظرآباد قرار گفته است تر به روستاي عشق روستا و نزديك  
يابي از نام نظرآباد و توانسته به منظور سھولت در مكان حفار مي  

كیلومتري شرق 5/1آباد و يا روستاي حمیدآباد در حدود  عشق  
نظرآباد و(ترين فاصله نسبت به دو روستاي ديگر  آباد كه در نزديك عشق  

آباد قرار دارد استفاده نمايد كه در اين صورت يافتن به عشق) طرخان چال  
شده است محل آثار با اشكال كمتري مواجه مي

ھا مندان به مطالعه آثار دوره ساساني كه فقط در كتاب محققان و عالقه  
ھاي معرفي شده به نام بري طرخان آشنا شده و گچ با نام چال  

اند در يافتن محل كشف طرخان را در موزه ملي ايران مشاھده كرده چال  
اند، لذا در اين مقاله وضعیت فعلي آثار آثار ھمیشه دچار مشكل بوده  

شود آباد توضیح داده مي عشق

آباد عشق) تپه(قلعه  :

12متر و به ارتفاع حدود  80×80آباد به وسعت حدود  تپه يا قلعه عشق  
اي با چھار برج با باشد كه به صورت قلعه متر از سطح دشت مي  

اي متر روي مصطبه سانتي 20×20×10و  40×40×10ھاي  خشت  
رسد كه پنھاي باروھا در پايین به سه متر مي. خشتي قرار گرفته است  

متري نیز استفاده سانتي 50×50×15ھاي  ھايي از خشت در قسمت  
ھا و شده است، محوطه داخلي قلعه در باال به كلي درھم ريخته و برج  

آباد در دوره قلعه عشق. اند ھا تخريب شده باروھا نیز در بیشتر قسمت  
 اسالمي نیز مورد استفاده قرار گرفته است كه آثار اين دوره را به صورت

توان متر در بخش شرقي قلعه مي سانتي 21×21×7ھاي  خشت  
 .مشاھده كرد

ھاي بدون آباد، به تعداد انگشت شمار سفال عشق) تپه(در سطح قلعه   
ھاي سبز و آبي ھاي لعابدار به رنگ لعاب ساده آجري و نخودي و سفال  

باشند اوايل دوره اسالمي پراكنده مي
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شھر ري نظیرتوان با آثار مشابه ديگر در محدوده  آباد را مي قلعه عشق  
آباد كه از نظر مصالح و حكیم) قلعه سرخ(آباد و قلعه كامین  قلعه طالب  

در حدود. باشند در ارتباط دانست سبك معماري نزديك به ھم مي  
آباد آثار معماري به صورت حصاري از  يكصدمتري شمال قلعه عشق  

متري بر جاي مانده كه تاالري ستون دار سانتي 40×40×10ھاي  خشت  
متر را محصور كرده است، در طول تاالر آثار 30×20به وسعت در حدود   

متري و سانتي 30×30×7سه ستون آجري در يك رديف كه با آجرھاي   
متر از ھم ساخته 10مالت ساروج با پي از سنگ الشه به فاصله   

متر بوده و سانتي 210ھا  اند بر جاي مانده است، قطر دايره ستون شده  
چین در پیرامون دايره كار چین روي دو رگ آجر خفته آجرھا به صورت نره  

ھاي ھوايي بر عكس. اند سطح دايره نیز با آجر فرش شده است شده  
ھا را در دو رديف جاي مانده از عملیات پاكسازي و پالن حفاري، ستون  

دھند كه در مجموع، اين تاالر داراي شش ستون سه تايي نشان مي  
در گزارش. اند كامل بوده كه احتماال مجددا در زير خاك مدفون شده  

ھايي روي ديوارھاي دور تاالر اشاره شده است حفاري به وجود گچ بري  
كه امروزه ھیچ اثري از آنھا بر جاي نمانده است

 در بخش شمال غربي تاالر آثار با ارزشي از خشت به صورت مجموعه
ھايي بر جاي مانده كه از خاك انباشته شده است، اما با توجه به اتاق  

ھاي كاوش اين بخش نیز داراي تاالري سراسري در جھت نقشه  
شرقي، غربي بوده است

 متاسفانه در اثر مرور زمان و عدم توجه به اين آثار محوطه باستاني
آباد را مجددا خاك زمان پوشانده است ولي اين بار آنچه كه عشق  
ھا در دل خاك امین با نیمه جاني از گذشته به سالمت مانده بود سال  

 با سر بر آوردن از دل خاك به كمك باستان شناسان ھمچون بسیاري از
ھاي ديگر باستاني به نابودي كشانده شده است محوطه

آباد و روستايیان اطراف، اين باور وجود دارد كه در بین اھالي عشق  
آباد يك معبد زرتشتي بسیار مقدس بوده است كه اين محوطه عشق  

داند در اين مقاله الزم مي. تواند از حقیقت به دور باشد  باور نمي  
ھاي باستاني شھر ري در قسمتي از متن گزارش بررسي محوطه  

آباد را تكرار نمايد خصوص محوطه باستاني عشق

آباد محوطه باستاني عشق
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مندان به آثار باستاني اگر قصد تحقیق در بسیاري از محققان و عالقه  
تلخان را داشته باشند مورد آثار به دست آمده از محلي معروف به چال  

 شايد با تحقیقات محلي نتوانند به راحتي به محل آثار موردنظر خود
شود كه علت اين امر از اشتباه بزرگي ناشي مي. دسترسي پیدا كنند  

 در معرفي محل آثار از زمان حفاري اشمیت تاكنون توسط حفار و ديگر
آباد را به تبعیت محققاني كه بدون كنجكاوي آثار عظیم روستاي عشق  

محلي كه. باشد اند، مي از گزارش حفار به نام چال طرخان معرفي كرده  
به نام چال طرخان كه) 1936(شمسي  1315اشمیت در تابستان سال   

كند و آثار دوره تلخان است معرفي مي نام محلي و اصیل آن به نام چال  
در حدود پنج. شناساند ساساني به دست آمده را به نام آن روستا مي  

آباد قرار دارد كه كیلومتري شمال محل اصلي آثار يعني روستاي عشق  
تلخان فقط در محدوده چال. ھیچ ارتباطي میان اين دو منطقه وجود ندارد  

اند كه تپه ھاي تپه شغالي و تپه موشي وجود داشته دو تپه به نام  
تلخان اند و اساسا اھالي چال شغالي را در چند سال اخیر تسطیح كرده  

الذكر در از وجود آثار منسوب به روستاي خود به غیر از دو تپه فوق  
در حد فاصل میان روستاي. باشند تلخان بي اطالع مي محدوده چال  

روستاي نظرآباد قرار گرفته است) اشك آباد(آباد يا  تلخان و عشق چال  
توانسته با استفاده از نام اين روستا محل آثار را نزديك به كه حفار مي  

آباد آباد در محدوده روستاي عشق تپه يا قلعه عشق. آن معرفي نمايد  
تلخان قرار گرفته و از گذشته دور نیز ھیچ گاه اين محل جزو چال  

تلخان نیز با اين آثار بنام شده است و حتي اھالي چال  محسوب نمي  
آباد از اين آثار به كھنساالن عشق. باشند روستاي خود بیگانه بوده و مي  
برند و نسل حاضر نیز اين محل را با ھمین عنوان آتشكده و معبد نام مي  

تلخان قائل آباد و چال شناسند و ھیچ ارتباطي میان عشق عنوان مي  
تلخان تاالر ھا و تصاوير مورد استفاده در كتاب چال در نقشه. نیستند  

داري با شش ستون آجري در دو رديف سه تايي نشان داده شده ستون  
ھا و ديوارھا با ستون. است كه با ديوارھايي خشتي محصور شده است  

 پوششي از گچ با نقوش قالب زده تزيین شده بودند، از آن آثار امروزه
اند و ديوارھاي باشند بر جاي مانده فقط دو ستون كه در حال تخريب مي  

اند خشتي نیز نسبت به زمان حفاري صدمه بسیار ديده

 ھمان طوري كه اشاره شد، معرفي محل اين اثر باارزش از ابتدا اشتباه
 بوده و محققان بعدي نیز بدون توجه به اين اشتباه و به تبعیت از گزارش

اند به گونه در معرفي اين محل اين اشتباه را تكرار كرده) اشمیت(حفار   
ھا نیز به نام آباد، حتي در فرھنگ اي كه آثار به دست آمده از عشق  

اند تلخان يا چال طرخان معرفي شده چال

مطابق با ھشتم) 30/3/1315(آباد در تاريخ  محوطه باستاني عشق  
.در فھرست آثار ملي به ثبت رسیده است) 255(به شماره  1936ژوئن   

اند در پرونده ثبتي مشخصات بنا را چنین نوشته

سطح زمیني به شعاع سیصدمتر كه مركز آن وسط تپه: مشخصات بنا  
تلخان باشد بزرگي معروف به چال

 با توجه به اينكه حتي در معرفي نام تپه نیز اشتباه شده است، لذا به
گردد منظور پیشگیري از اشتباه آيندگان موارد زير پیشنھاد مي
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جھت رفع اين خطا ضروري است كه پرونده مطالعاتي محوطهاول    
نسبت به تعیین عرصه و پیشنھاد حريم تپه  آباد تھیه و باستاني عشق  

آباد اقدام گردد و نام ثبتي آباد تحت عنوان محوطه باستاني عشق عشق
آباد اصالح گردد تلخان به عشق اثر از چال

پس از انجام پیشنھاد فوق به مديريت موزه ملي ايران پیشنھاددوم    
تلخان به شود تا نسبت به اصالح زيرنويس آثار مكشوفه منسوب به چال  

اقدام نمايند) آباد عشق(نام واقعي آن  . 
 در محدوده شھرستان ري آثار بسیار با ارزشي از ديدگاه تاريخي و

 فرھنگي و به خصوص گردشگري وجود دارد كه بسیار ناشناس مانده و
آباد از جمله آثاري اما محوطه باستاني عشق. باشند در حال تخريب مي  

با. است كه روي آن مطالعه شد، اما به حال خود رھا شده است  
توان با آباد مي ھاي وارده بر محوطه عشق ھا و آسیب تمامي تخريب  

 توجه به آثار باقي مانده از ديوارھا با كمترين ھزينه ممكن ضمن
ھاي آن اقدام پاكسازي محوطه نسبت به مرمت و احیا بسیاري از بخش  

نموده و اين محوطه با ارزش باستاني را در معرض ديد و مطالعه قرار داد

آباد در صورت مرمت و محصور شدن به علت محوطه باستاني عشق  
تواند از ديدگاه گردشگري ھمجواري با مجموعه باستاني تپه میل مي  

بسیار مورد توجه قرار گیرد
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