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 نگاهي به آثار تاريخي و فرهنگي ختالن

نويسان و سياحان در قرون مختلف ذكر  نگاران و جغرافي هاي تاريخ ختالن در نوشته
، كتاب مؤلف نامعلوم 6-5هاي  سدهتوان از مĤخذ چيني  از ميان اين آثار مي. شده است

، )1021- 934(ابوالقاسم فردوسي » شاهنامه« تأليف گرديده است، 983كه سال » العالم حدود«
، )1000- 947(مقدسي » االقاليم  �����التقاسم في  احسن«، )10سدة (هاي منجيِك ترمذي  سروده

، )1073- 1005(اسدي طوسي » نامه گرشاسب«، )1088-1004(آثار ناصر خسرو 
، )1229- 1179(ياقوت حموي » البلدان ، معجم)1167- 1113(سمعاني » االنساب كتاب«
توان  را مي... و) 16سدة (حفيظ تنيش » نامه عبداهللا«، )1349- 1281(مستوفي قزويني » ظفرنامه«

در اين آثار مردم اين سرزمين دلير و زيبا و صاحبان اسبهاي خوب معرفي شده كه در . نام برد
هايي از قبيل منْك، هلبوك، بِك، پرغَر، اَنديچراغ، تَمليعات، سكَندره،  ا و آباديشهره

  .نمودند بود و باش مي.... برسريچ، كاوبنج، جزان، هيالورد، ليوكَند و
در طول تاريخ و بر اثر حوادث روزگار اكثر اين شهرها رو به نيستي نهادند و طي حفريات 

  .اند ماندة آنها كشف گرديده كه امروزه افتخار اين سرزمين  از آثار باقيشناسان برخي باستان
  :توان به چند دسته تقسيم كرد اند، مي آثار فرهنگي كه از قعر قرنها تا به امروز باقي مانده

  .زيارتي. 4 ؛آثار معماري. 3آثار تاريخي؛ . 2آثار باستاني؛ . 1
هاي هلبوك، صياد، سكسناخور، زال  در ميان آثار باستاني و تاريخي شهر و شهرك

  .آباد نقش مهم دارند زرد، كفترخانه، منك، پوشنگ، مؤمن
هاي  اي است در روستاي قربانشاه ناحية واسع كه در سده  بقاياي شهر قديمه– هلبوك

چيليتكوف كشف . ا. توسط و20 قرن 30بقاياي اين شهر در دهة .  پايتخت ختالن بود11- 9



 

٣٠ 

. اوا آغاز يافت غالم. شناسان لتوينسكي و ا  به بعد كار حفاري توسط باستا1952شد و از سال 
قصر هلبوك در . اين شهر از قسمتهاي شهرستان، ارك، رباط و گورستان عبارت بوده است

در بسياري از قسمتهاي آن نقش و . داخل ارك شهر جاي داشته، بسيار زيبا آرايش يافته است
 سالگي شهر 2700اين قصر به مناسبت . ز باقي مانده استنگار و رنگهاي آن تا به امرو

  .كوالب بازسازي شده است
 كه 10- 9اي در ناحية همداني واليت ختالن متعلق به قرون   بقاياي شهر قديمه- صياد 

ديوارهاي بناها خشتي و آجري بوده با آجر فرشپوش .  به بعد حفاري شده است1970از سال 
  .از شهر صياد اشياء گوناگون پيدا شده است. اند  شدهديوارهاي آنها گچكاري. است

هاي   شهركي است در هفت كيلومتري شمال شهر فرخار و متعلق به سده- سكْسناخور
هايش از   هكتار بوده، ستونهاي مجتمع قصر و معبد5مساحت آن حدود .  قبل از ميالد2- 3

ون از جمله زر و زيورهاي طاليي در اين موضع اشياء گوناگ. اند سنگ ساخته شده و آرا يافته
  .پيدا شده است

هاي ميرسيد علي همداني، دامال اكرام،  در ميان آثار معماري اين سرزمين مقبره
الدين، حضرت سلطان و چند تن از  الدين، موالنا عابد يارمحمد ولي، شاه خاموش، موالنا تاج

  .انندزمين و كل تاجيكست بزرگان ديگر جاي دارند كه افتخار ختالن
آرامگاه .  بوده، در شهر كوالب جاي دارد15مقبرة ميرسيد علي همداني متعلق به قرن 

قسم اساسي و قديمترين آن را .  ميالدي بارها ترميم گرديده است12عارف بزرگ قرن 
در مركز گورخانه . دهد دار تشكيل مي گورخانة كوچك و زيارتخانة سه طرفش پيشطاق

 در نزد پيشطاق اساسي 16در سدة . شده جاي دارد كاري ندهرنگ ك سنگ مرمرين خاكستري
 سالگي شهر كوالب 2700مقبره بار آخر به مناسبت جشن . اند تاالر بزرگ گنبدپوش ساخته

  .تعمير و ترميم شده است
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 بوده، در روستاي لَنگر 19 و اوائل قرن 18مقبرة دامال اكرام متعلق به اواخر قرن 
در . آرايشند نماهايش خيلي عادي بوده و بي. اي جاي دارد   باالي تپهآباد، در كالن ناحية مؤمن

  .دهد سمت چپ درآمدگاه مقبره محرابي واقع است و طاق آن را مقرنس منقش آرا مي
 بوده، در روستاي بهارك ناحية همداني جاي 15مقبرة يارمحمد ولي متعلق به سدة 

نماي عمومي مقبره . پاخسه ساخته شده استاين مقبره بسيارگنبد بوده، از خشت خام و . دارد
سراي، پيشطاق و درآمدگاه  مقبره از سه اتاق مربع گنبددار عبارت بوده، ميانه. دار است رواق
بعداً در دو طرف مقبره دو اتاق گنبدي . هاي ديوارهاي تاالر غربي پرنقش و نگارند كتيبه. دارد

  .تشده اس اند كه به عنوان مسجد استفاده مي ساخته
آباد   بوده در روستاي لنگر كالن ناحية مؤمن17- 16مقبرة شاه خاموش متعلق به قرن 

ستون دو طرف آن ايواندار عبارت بوده،  اين آرامگاه از تاالر بزرگ شش. جاي دارد
داخل مسجد با اسلوب خاصي نقش و نگار شده، ديوارش . اند كاري شده هايش كنده ستون

  . آرايش جالب داردمحرابش نيز. گچكاري شده است
در ..  كيلومتري شمال شهرك خاولينگ واقع گرديده است18مزار حضرت سلطان در 

 متر جاي داشته از 6 متر و عرض 21با طول ) 657-592(آن مقبرة حضرت سلطان اويس قرني 
  .باشد  گنبد مي2مقبره داراي . قسمت آرامگاه و زيارتگاه عبارت است

ريخي و فرهنگي بوده، داراي مسجد، طهارتخانه، حاال اين موضع جزء ميراث تا
- 2003مقبرة حضرت سلطان در بين سالهاي . كتابخانه و ديگر تأسيسات خرد و بزرگ است

  . آغاز شده است2004 از نو ساخته شده، حراست از آن از سال 2006
اند،  از ديگر آثار باستاني و تاريخي و معماري و زيارتي كه تا به امروز كشف شده

گاه مكان مار متعلق به هزارة دوم تا ابتداي هزارة اول قبل از ميالد  توان از قورغان و مسكن يم
هاي   در ناحية دنغره، شهرك14- 9هاي  در ناحية فرخار، مجمع معماري قبر قزاق متعلق به سده
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 در ناحية واسع، مقبرة خواجه اسحاق در 12- 11هاي  امامعلي و دشت دلي متعلق به سده
 در ناحية خاولينگ، 7 و 6هاي   شهر كوالب، عبادتگاه بودايي چيپيوال متعلق به سدهنزديكي

 در ناحية شورآباد، مسكنگاه عصر برنجي 12مقبرة امام جعفر صادق متعلق به سدة 
  .نام برد... كَنْگورتوت متعلق به هزارة دوم پيش از ميالد در ناحية تيمورملك و

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        


