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 تشکر و قدردانی

که نگارنده را در طریق کسب علم و دانش قرار داد. طرح حاضر با حمایت  پروردگاریحمد و سپاس به درگاه 

هماهنگی امور اقتصادی و منابع استانداری جناب آقای جو و معاونت استاندار محترم جناب آقای اکبر بهنام

 ارژنگ عزیزی انجام پذریفته که در همین مجال نهایت امتنان از حضور ایشان بعمل می آورم. همچنین

ی و سخاوتمندانه استاد فاضل و ادیب، جناب آقای دکتر های استادانهدریغ و راهنماییبی زحمات سطهبوا

-نگارنده بر خود الزم می ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری،، مدیر کل دفتر برنامهوادیسید مهدی ج

بهنام کریمی دارد. همچنین از آقای  اعالم را خود قدردانیهای ارزشمندشان کمال همشاورداند از زحمات و 

در این  همه سرورانی کهکه زحمت نظارت پروژه را عهده دار بوده اند نیز تشکر می نمایم. از قره خان بیگلو 

 طرح به نوعی کمک کرده اند کمال تقدیر و تشکر را دارم.
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 چکیده

 
می تواند فصل جدیدی در حوزه های مطالعاتی  در مورد قلعه های استان اردبیلمطالعات باستان شناسی 

باستان شناسی،  تاریخی و همچنین تاثیر آن در گردشگری استانباز نماید. استان اردبیل با توجه به قرار 

گیری در مسیر قفقاز به فالت ایران و به خصوص با داشتن پتانسیل های زیست محیطی مناسب می توانسته 

 و نظامی باشد.مرکز تحوالت سیاسی، اجتماعی 

قلعه ها که از نشانه های بارز وجود کشمکش های نظامی می باشد از شمال استان تا جنوب استان از دوره 

های مختلف پیش از تاریخ، تاریخی و اسالمی  به صورت پراکنده در جهت دفاع از مردمان ساکن در منطقه 

تاریخی می باشد. نقش خود را به عنوان  ساخته شده است. این قلعه ها که هر کدام دارای اهمیت بسزای

محل دفاعی در منطقه را به بهترین نحو ممکن ایفا نموده است. این قلعه ها می توانند در حوزه گردشگری 

استان نقش اساسی داشت باشند. و با شناسایی و مطالعه این قلعه ها و همچنین بازسازی آنها می تواند 

 گر کمک کند.استان اردبیل را در جهت جذب گردش

 

 ، باستان شناسی، تاریخ، دوره پیش از تاریخ، دوره تاریخی،دوره اسالمیقلعه هااستان اردبیل، ها: کلید واژه
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 بیان مساله 9-9

ی دفاع در برابر دشمنان همراه بوده است و قلعه ها، از مظاهر بارز  آغاز خانه سازی بشر همواره با اندیشه

( انسان همیشه در حفاظت و نگهداری خود و اموالش در 15:1377ی دفاعی انسان هستند. )کیانی؛ اندیشه

آنها را تهدید کند، در فکر دفاع بوده است و به همین سبب،  مقابل تمامی خطرات احتمالی که می توانسته

ترین آن در های دور زندگی بشری تا پیشرفتهترین حالت آن در گذشتهبه ساختن بناهای مختلف از ساده

های مستحکم در اطراف محیط زندگی خود شد و این قلعهدوران امروزی روی آورد و موفق به ساخت قلعه

 ها بوده است. ها سال در گذشتهانسان در طول صدها محل سکونت 

غرب ایران که در موقعیّت خاصّ جغرافیایی و استراتژیکی قرار گرفته و دارای مناطق کوهستانی شمال

های های دایمی و فصلی، دریاچههای وسیع و حاصلخیز، منابع آبی فراوان، رودخانهمختلف و همچنین، دشت

غرب و شرایط آب و هوایی متفاوت بوده است، از به دریا از سمت شرق و شمال کوچک و بزرگ و دسترسی

توانسته محل پذیرش های قبل از آن میق م( و دوره 551-1511های دور، به ویژه عصر آهن )حدودگذشته

ر توانسته دهای شرقی شمال غرب ایران میهای مختلف انسانی در جای جای خود باشد؛ زیرا بخشگروه

طول هزاران سال، معبر و گذرگاه اقوام شمالی و مهاجر و مهاجم به فالت مرکزی و بین النّهرین باشد. در 

آهن، در شمال غرب ایران، ق م( و شروع عصر1611-2111همین راستا، در اواخر عصر مفرغ متاخّر )حدود

ای شدت گرفت و به اقتضای شرایط های  قومی و قبیلهجاییآذربایجان و به تبع آن استان اردبیل جابه

محیطی و کمبود منابع طبیعی در این حوزه، برخوردهای زیادی بین اقوام مختلف بومی و کوچرو زیست 

های مختلف اعم از کوچک و بزرگ در نقاط مختلف و ی این برخوردها، تاسیس قلعهروی داد و نتیجه

ی بود، شد. این قلعه ها، به صورت پراکنده و متمرکز های زیست محیطی خوباستراتژیکی، که دارای پتانسیل

ش در 1382تا 1379های هایی که در طی سالدر استان اردبیل قابل شناسایی و بررسی بوده و در بررسی

ها هایی که به صورت گسترده در جای جای این استانهای اردبیل و آذربایجان شرقی انجام شده، قلعهاستان

های ها، از نظر معماری و آثار سطحی دارای ویژگیبود، شناسایی گردید. اکثریت این قلعهپراکنده شده 

ها، وجود گورستانی متشکل از گورهای چهار چینه خرسنگی با سنگ مشترک هستند. از جمله این ویژگی

ندگی انسان و در های اولیّه ز(. این قلعه ها، در دوره2:1386چین مدوّر در کنار این قلعه هاست )رضالو؛ 

دوران ابتدایی شکل گیری به صورت کوچک و ابتدایی ساخته می شدند و رفته رفته و با توجّه به تجربیّات 

های های بزرگ چند هکتاری با دیوارهای عظیم شدند. حاکمان سیاسی و مالک قلعهروز افزون تبدیل به قلعه

های مرکزی و ساکنان آن، می بایست  در اطراف و لعهبزرگ دریافته بودند که برای اداره و دفاع بهتر از ق

 های اقماری بزنند. فواصل مختلف دست به ساختن قلعه هایی با مساحت کم به عنوان قلعه
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غرب ایران و همچنین های شرقی از شمالبر همین اساس، با توجه به مطالعات صورت گرفته در بخش

چایی که توسط نگارنده مورد ی رود مشگینمرکزی و اقماری حوزههای شناختی، قلعهبررسی میدانی باستان

دهد که در عصر مفرغ متاخر و نیز آهن، در این حوزه، برخوردهای زیادی بین مطالعه قرار گرفته، نشان می

یابی به بهترین مکان برای سکونت روی داده است و بدون تردید در این امر، قلعهاقوام مختلف برای دست

های مردمی ایفای نقش ی مرکزی به عنوان جایگاهی برای حفاظت از مردم و همچنین سازماندهی گروهها

ی حفظ حدود و ثغور قلمرو این مراکز را به عهده داشته و از ورود های اقماری هم وظیفهکرده و قلعهمی

آهن، از ادوار مهم پیش از تاریخ های مفرغ و کرده است. الزم به ذکر است که دورهاقوام جدید جلوگیری می

های دوران مفرغ ایران از نظر تاریخی به طور نسبی اوایل هزاره سوم و اواسط هزاره ایران بوده است. فرهنگ

 (. 39:1385گیرد )طالیی؛ سال را در بر می 1511دوم ق. م یعنی حدود 

روند تغییرات گسترده فرهنگی اجتماعی  ی سوم برای اغلب مناطق ایران نشان ازاین میان، آغاز هزاره در

آورند و از اهم این تغییرات بر مبنای ی مفرغ اولیه به حساب میهای شروع دورهاست که اغلب آن را از نشانه

توان به تغییرات تکنولوژیکی و بافت جمعیتی، ارتباطات تجاری فرا منطقهشناسی میشواهد و مدارک باستان

 (. 1391: 34خستین جوامع مبتنی بر حکومت اشاره نمود )مترجم و نیکنامی؛ گیری نای و شکل

های ایرانی را ی دوم ق. م تا تشکیل نخستین حکومتعصر آهن در ایران، به لحاظ زمانی، از ثلث آخر هزاره

شصت در آثار ی شناختی، این دوره در دههای از انباشت مدارک باستانگیرد. در پی دوران طوالنیدر بر می

ی عصر های دایسن، کایلریانگ و واندنبرگ، به سه دوره تقسیم شده و تاریخ هریک از ادوار سه گانهو نوشته

ق. م؛  751/811-1111در حدود  2ق. م؛ عصر آهن  1111-1311/1251در حدود  1آهن شامل عصر آهن 

، که شامل IVواخیراً لوین، آهن (. 38:1383ق. م است. )مدودسکایا؛  551-751در حدود  3وعصر آهن 

( در 55:1386بندی اضافه کرده است )طالیی؛ دوره تاریخی هخامنشی و اوایل پارت بوده، به این تقسیم

های دیگر مجموعه حاضر به آنها پرداخته شده )ر ک به: مجموعه، ادامه، گذشته از دژهایی که در بخش

های اردبیل )پیش ازاسالم، براساس یافته"همان، مدخل؛ "ی پیش ازتاریخ(اردبیل )دوره"حاضر، مدخل

  های یادشده می پردازیم.(، در این مدخل، به بحث پیرامون برخی از دژهای مربوط به دوره"باستان شناسی

 :فرضیات و سواالت تحقیق  2-9

 های تحقیقسوال -الف

 در مطالعات باستان شناختی استان اردبیل چیست؟ قلعه هاجایگاه  -1

 فعلی چیست؟ های در موقعیتهای استان اردبیل عوامل مکان گزینی قلعه  -2

 ؟فازهای مهم قلعه ها در دورهای مختلف چطور بوده است -3
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 در محدوده مورد مطالعه شامل چه مواردی است؟ قلعه هایمهمترین یافته های مرتبط با  -4

 های تحقیقفرضیه -ب

اردبیل و سایر شهرهای واقع در این استان از جمله  با توجه به این که مسیر ارتباطی باستانی شهر -1

شده لذا برزند، ورثان و غیره با مناطق مرکزی فالت ایران، همچون ری و قزوین از این معبر میسر می

و علل ذکر نام آن در جایجای متون جغرافیایی تاریخی از ضروریات پژوهشهای ها تبیین جایگاه این قلعه 

 بیل می باشد. باستان شناسی استان ارد

، موقعیت قلعه هافراهم بودن پنج شاخصه ماده، انرژی، فضا، زمان و تنوع ملزومات استقرار در محوطه  -2

 می باشد.  قلعه هااستراتژیک منطقه ای و فرا منطقه ای مهمترین عوامل مکان گزینی 

قلعه ها در دوره های در این فراهم بودن پنج شاخصه ماده، انرژی، فضا، زمان و تنوع ملزومات استقرار  -3

ارتباطی و انباشت ثروت در کنار عوامل پیش گفته باعث مخلتف تاریخ در دوره های مختلف تاریخی 

توسعه، رونق و اوج محوطه گردیده است. در نهایت فاز فروپاشی این محوطه به گواه کتاب نزهه القلوب با 

ز آن نیز محوطه هرچند به صورت بسیار ضعیفی حمله ایلخانان مغول به منطقه همزمان بوده و بعد ا

 حیات در آن ادامه یافته اما محوطه هیچ گاه رونق پیشین را نیافته است.  

قالع استحکاماتی، کاروانسراها، راه نشان ها و پل ها مهمترین یافته های در ارتباط با جاده های  -4

این مناطق طراحی و  تامین امنیت و قالع در جهت حفظ تجاری و مواصالتی در منطقه می باشند.

 ساخته شده اند.

  

 تحقیق: اهمیت و ضرورت 3-9

از اهمیت بسزایی برخوردار است. با توجه به اینکه قلعه ها نقش تاثیر  مطالعات باستان شناسیقلعه ها در 

گزاری در زندگی ادوار مختلف مردمان ساکن منطقه و حفظ امنیت و دفاع از آنها را داشته به اجبار در 

ساخت و مکان یابی آن تالش های زیادی می شده است. قلعه ها محل سکونت حاکمان و در زمان جنگ 

مه مردم بوده است. قلعه ها را در مکان هایی که می تواند به صورت طبیعی غیر قابل نفوذ محل زندگی ه

  باشد می ساخته اند. معماران قلعه همه تالش خود را در جهت غیر قابل نفوذ بودن را به کار می گرفتند.
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 )شامل هدف کلی و اهداف اختصاصی تحقیق و شرح خدمات(بیان اهداف تحقیق   4-9

و موقعیت  آن ها الجیشی ، شرایط سوقها  متون جغرافیای تاریخی دوره اسالمی در ارتباط با قلعهدر 

 قلعه ها  گاهاشارات گوناگونی وجود دارد. با وجود اهمیت موضوع، متاسفانه هیچ قلعه هامناسب ارتباطی این 

ی قرار نگرفته است. تحقیق شناسان مورد بحث و بررسشناسی توسط پژوهشگران و باستاناز منظر باستان

باز می کند. با توجه به اشارات متعدد متون قلعه های استان حاضر باب جدیدی در مطالعات باستان شناسی 

های پش از تاریخ، نقش آن در  الگوی پراکنش آثار دوره های استان جغرافیای تاریخی در ارتباط با قلعه 

 . اسالمی منطقه ضروری استدوره تاریخی و دوره 

 از جمله مهمترین اهداف پژوهش حاضر شامل:

 های ارتباطی.و ارتباط آن با جاده قلعه هاتبیین الگوی پراکندگی آثار  -1

 بررسی و تطبیق یافته های باستان شناختی و منابع تاریخی. -2

 دوره اسالمی منطقه.دوره پیش از تاریخ، دوره تاریخی و مقایسه وتبیین و شناخت سفالهای  -3

بر اساس مطالعات باستان شناسی  های مختلفدر دوره  استان اردبیل ل گاهنگاری تبیین تسلس  -4

 قلعه ها

بر پایه مطالعات زیست بوم  قلعه هاتبیین عوامل زیست محیطی علل انتخاب مکان و مکان گزینی  -5

 شناختی 

قلعه تبیین عوامل زیست بوم شناختی کنت وات )ماده، فضا، زمان، تنوع و انرژی( در مکان گزینی  -6

 ها

 های جغرافیایی در مطالعات باستان شناسیتبیین نقش متغیر -7

 بوم شناسی در مطالعات باستان شناسیهای زیستتبیین نقش متغیر -8

بررسی سابقه مطالعات و تحقیقات در موضوع طرح در ایران یا مناطق ) پیشینه تحقیق 5-9

 :(ات قبلی با طرح فعلیدیگر همراه باذکرمنابع اساسی و همچنین چگونگی ارتباط تحقیق

های پارتی های گورخمرهشناختی از قبیل کاوشهای باستانها و پژوهشقبل از انقالب اسالمی معدود کاوش

(،  1351ی رود ارس ) حریرچیان و کردوانی، های حوزه(، بررسی1377فرد در گرمی مغان ) کامبخش

، (Demorgan 1905:267-305) ات نمین های ژاک دمرگان فرانسوی در ارتفاعزنیبررسی و گمانه

) شهر به سرپرستی چارلز برنی در شهرستان مشکین1976بررسی هیات باستانشناسی انگلیسی سال 

Berney, 1979 ) ، 1967،1968بررسی باستانشناسی هیات آلمانی طی چندین فصل متمادی در سالهای ،

شرقی )در مناطقی چون دشت جلفا، مرند، تبریز، مراغه، در مناطق مختلف آذربایجان 1978و 1977، 1971
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( صورت پذیرفته بود؛ که عموما  Kroll 1984:12-14میانه، سراب، اردبیل، گرمی، اهر و مشکین شهر() 

مطالعات باستان شناسی دوران اسالمی  اردبیل در پیش از  شد.بوط به مطالعات دوران پیش از اسالم میمر

(. بعد از انقالب 1353؛کارگر،1353انقالب محدود به سه فصل کاوش در جمعه مسجد اردبیل است)سرفراز،

های سرپای شهر اردبیل اشناسی دوران اسالمی معطوف به بنهای باستانپژوهشی هشتاد تکتا قبل از دهه

(بود.  1375الدین اردبیلی )موسوی، ( و مجموعه شیخ صفی1368از قبیل جمعه مسجد ) موسوی و مهریار، 

های نسبتاً منسجمی مربوط به دوران اسالمی در سطح استان از ها و بررسیلیکن از این زمان به بعد کاوش

(، کاوش  1386نژاد، و مهاجری 1386مغان ) علیزاده،  های شهر اسالمی اولتان قاالسی در دشتقبیل کاوش

زنی کاروانسرای (، گمانه 1385الدین اردبیلی ) یوسفی، (، بقعه شیخ صفی1385خانه مروج ) یوسفی، 

های قاجاری شهر اردبیل )میراث فرهنگی (، ساماندهی و مرمت حمام 1385زاده، صفوی قانلی بالغ ) قنبر

 فت. ( صورت گر1388اردبیل، 

استان اردبیل شامل شهرستان های پارس آباد مغان، بیله سوار، گرمی، مشگین شهر ، نمین ، نیر، سرعین، 

کوثر و خلخال دارای محوطه هو قلعه های باستانی زیادی هستند که هرکدام به تنهایی گویای اعتبار تاریخی 

زمند مطالعات علمی باستان شناسی می و سیاسی و نظامی متفاوتی می باشند. به همین دلیل این استان نیا

 روشمند و صحیح می باشد تا بتواند گاهنگاری مناسب برای محوطه ها و قلعه های آن ارائه گردد.

 

 

 

  

 :چارچوب و مبانی نظری تحقیق  6-9

جغرافیا بستری است که فرهنگ در آن شکل گرفته است. امروزه اهمیت پژوهش و کاوش جغرافیا در 

شناسان در مطالعات بر کسی پوشیده نیست. مکان و زمان دو عنصری است که عموما باستانشناسی باستان

-شناختی است. عنصر مکان در سطوح منطقههای باستانخود با آنها سر و کار دارند و جزئی از ذات پژوهش

 شود. ای با جغرافیا ارتباط مستقیم دارد و چیزی فراتر از زیست بوم را شامل میای و فرامنطقه

جغرافیای تاریخی علم مطالعه جغرافیای انسانی، فرهنگی، طبیعی، اقتصادی و سیاسی مناطق مختلف در 

(. جغرافیای تاریخی ارتباط نزدیکی با باستان شناسی برقرار می 3: 1383دوره های تاریخی است )مالزاده، 

رای مطالعات باستان شناسی کند. شناخت جغرافیای تاریخی مناطق مختلف زمینه کاری بسیار مناسبی ب
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فراهم می کند و عالوه بر جهت دادن به مسیر تحقیق، در تحلیل داده ها راهگشا خواهد بود. همچنین باید 

افزود شناخت پیشینه تاریخی و بازسازی رویداد های تاریخی منطقه مورد مطالعه، کمک شایانی در رابطه با 

ی تاریخی خواهد کرد. تطابق یافته های باستان شناختی  و تحلیل یافته های باستان شناختی در دوره ها

 تاریخی رهیافتی است که نگارنده سعی داشته در بررسی این منطقه به کار گیرد. 

ها، ی ژئوپولیتیک تاریخی، نقش جغرافیا و عوامل طبیعی بر متغیرهای تاریخی قدرتامروزه بحث درباره

های حاکمیت سرزمینی تر بررسی روابط قدرت و کشمکشوسیعها و در مقیاسی کنترل و مالکیت سرزمین

شناسی، جغرافیا و علوم ای نظیر باستاندر طول تاریخ، محل چالش میان اندیشمندان علوم میان رشته

 (. 8: 1388اجتماعی است )بای، 

ست و شماری در خصوص تأثیر جغرافیای طبیعی بر سیادر کنار توجه به جغرافیای تاریخی، نظریات بی

ی این ها، نشان دهندهترین نظریهاقتدار حاکمیتی در ژئوپولیتیک مطرح شده است. برآیند برخی از مهم

-1844ای دارد. فردریک راتزل )مسأله است که محیط طبیعی بر سیاست جغرافیایی تأثیر درخور توجه

ها برای به دست نقش حکومت م( با تأکید بر کسب فضای سرزمینی به عنوان رمز و راز بقای انسان، به1914

(. در سویی دیگر پیوند این حوزه مطالعاتی با 126: 1379آوردن فضا و سرزمین اشاره داشت )مویر، 

-م( آن را مطرح ساخت، بر اهمیت نظام1985-1912جغرافیای تاریخی که برای نخستین بار فرنان برودل )

 (.76: 1378های سیاسی در طول تاریخ اشاره داشته است )فراستی، 

-دیدگاه کلی که در این بخش مدنظر قرار گرفته بر پایه مبانی نظری باستان شناسی زمین

 باشد. می ( Landscapeسیما)

 تحقیق: مدل تحلیلی  7-9

های های میدانی )بررسی، شناسایی و مستندنگاری یافتهروش تحقیق در این نوشتار بر اساس پژوهش

ای بویژه با استفاده از متون مورخان، جغرافیانویسان کتابخانهقلعه ها و میدانی شناسی(، مطالعات باستان

 ی اسالمی است. دوره

در آن واقع گردیده حاصل تعاملی بین  شمال غرب ایران و مرکز فالت ها باید توجه داشت بستری که قلعه 

قفقاز و مرکز  -طقه اردبیلجز با در نظرگرفتن تعامالت بین دو من قلعه هاباشد. لذا مطالعه این ایران می

ای محوطه، گلوگاه ارتباطی فالت ایران در هر سطح ابتر خواهد بود. در مقیاس کالن )سرزمین(، بستر منطقه

اردبیل و شهرهای قفقاز است که در تعامل با منطقه مرکز فالت ایران شکل گرفته است. لذا با عنایت به این 

ای اردبیل، مشکین شهر، مغان، برزند، ورثان، باجروان و ... موضوع، مروری بر جغرافیای تاریخی شهره

 ضروری است. 
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 آنها نظری و عملیاتیتعریف متغیرهای تحقیق و   8-9

در موقعیت حاضر است. در این راستا بر  قلعه ها یکی از اهداف پژوهش حاضر بررسی چرایی مکانگزینی 

اسی به بررسی ابعاد این موضوع خواهیم اساس مبانی نظری باستان شناسی پهندشت و زیست بوم شن

 پرداخت. 

 روش پژوهش و مراحل انجام طرح )دلیل انتخاب این روش( 1-9

یافته های باستان شناسی و منابع مکتوب تاریخی  دو گروه عمده منابع مطالعات باستان شناختی دوران 

وب دست یافت. از این منظر اسالمی است که با مطالعات تطبیقی دو گروه منابع میتوان به نتایج مطل

پژوهش حاضر در نظر دارد با رویکردی کلی نگر بر اساس باستان شناسی پهندشت یا لندسکیپ به بررسی 

 بپردازد.  قلعه های استان علل مکان گزینی 

 

 :فنون و ابزار گردآوری اطالعات 91-9

های میدانی و مستندنگاری آثار و ای، بررسیاساس پژوهش حاضر، بر دو روش مطالعات اسنادی و کتابخانه

 گفته استوار است.های حاصل از دو روش پیشاستفاده از اطالعات آماری برای تحلیل داده

ی ای در پژوهش حاضر با استفاده از متون مورخان، جغرافیانویسان دورهاسنادی و کتابخانهمیدانی، مطالعات 

 اسالمی انجام خواهد شد. 

و راه های تجاری منطقه و شناسایی تاسیسات مرتبط با راه های  قلعه ها مطالعات میدانی و مستندنگاری 

های ای و اسنادی بوده و ترکیب و تلفیق نتایج حاصل از این دو روش، دادهتجاری مکمل مطالعات کتابخانه

 الزم برای تحلیل را گرد آوری می کند.

 :تفنون تجزیه و تحلیل اطالعا 99-9

گیری، در این دیدگاه تاکید بر مبانی بوم شناختی اهمیت بسیاری دارد و بسیاری از فرایند های شکل

ها و شوند، زیرا کنشگسترش، تداوم و تخریب استقرار های انسانی در بستر تحوالت زیست بوم توجیه می

های بشر وجود یی و فعالیتهای محیطی، نوسانات آب و هواها و بسترپیوندهای عمیقی میان تحوالت پهنه

این  (.Rapp&Hill 1998: 86ها در تفاسیر باستان شناختی اجتناب ناپذیر است )دارد که با توجه به آن

کند که در مطالعات باستان های استقراری را تبیین میتنیده تعامالت انسان و محیط، الگوشبکه درهم

در این نگرش مکان و  .(Butzer,1980:419)شناختی نقش مهمی در شناخت روندهای فرهنگی دارد 

ای عینی بوده که در باستان گردد. در این مفهوم مکان مقولهفضا دو مقوله اساسی در مطالعات محسوب می
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شناسی در مقیاس خرد با محوطه باستانی و در سطح کالن با بستر جغرافیایی منطقه ای و حتی بزرگتر 

 "بدون محوطه یا خارج از محوطه"ی ندارد. این نگرش که اصطالحا یابد. برعکس فضا جنبه عینعینیت می

(. مکان 12، 1385کند که جنبه عینی ندارد )نیکنامی، شود، به تفسیر و تبیین عواملی توجه میخوانده می

ست که بستر های فرهنگی در آن شکل گرفته است؛ لذا در بررسی این مقوله سعی در حقیقت جغرافیایی

 رهیافت مطالعات جغرافیایی و زیست بوم شناختی در باستان شناسی استفاده نماییم. خواهد شد از 

 معرفی فصول طرح:  99-9

 تحقیق حاضر شامل شش فصل است.

در فصل اول، به کلیات طرح تحقیقاتی پرداخته شده و در آن مقدمه، تعریف مسأله، اهداف تحقیق، سواالت 

 است.شده تحقیق، معرفی منابع تحقیق و... ارائه 

 در فصل دوم، مبانی نظری پژوهش و جغرافیای محدوده پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. 

-در فصل سوم، موار و روش پژوهش در دو بخش کلی بررسی گردیده بخش اول شامل شرح مختصر پیشینه

وم یافته های ی تاریخی این استان در طول دوره اسالمی با استناد به متون جغرافیایی است. در بخش د

کاروانسراها، راه نشان ها و پل ها -حاصل از بررسی باستان شناسی منطقه متشکل از قالع استحکاماتی، قلعه 

 ارائه گردیده است.

در فصل چهارم شامل یافته های پژوهش است که به تحلیل عوامل پراکنش محوطه های باستان شناختی 

عمده ترین نقش درپراکنش آثار و سیمای باستان قلعه ها منطقه میپردازد. نتایج پژوهش نشان می دهد 

استان اردبیل  و یافته  قلعه های شناسی منطقه را ایفا نموده است. بدین سبب این فصل به توصیف و تبیین 

 های باستان شناسی مرتبط با آن پرداخته است.

 است.گیری، حاصل سخن و پیشنهاد و در نهایت فصل پنجم این تحقیق شامل نتیجه
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 مقدمه 9-2

یابد؛ گیرد و تکامل میمخلوقات انسان در هر سطح نتیجه تعاملی بین انسان و محیط اطرافش شکل می

های بالقوه مانند قدرت خردورزی تاکنون بیش از همه موجودات روی زمین توانسته انسان به خاطر توانایی

محیط اطراف خود پیروز باشد. فرهنگ ماحصل تعامل انسان با محیط است. الزم به توضیح است در اینجا بر 

بوم، انواع درک و لزوما منظور از محیط فقط بخش طبیعی آن نبوده و شامل مجموعه ای از جغرافیا، زیست

راتی که در زمینه اکولوژی ها و خاطها، افسانهها، اشیاء، تاریخ، طبیعت، تخیالت، واقعیتشهود، تجربه

اند، در نظر گرفته شده است. در این مبحث به دنبال رهیافتی خواهیم فرهنگی توسط خود انسان خلق شده

بود که بتواند ما را در تبیین ارتباط همه جانبه دو عنصر انسان و محیط یاری دهد. وجود دید کلی نگر در 

 ی پنهان و تاریک جوامع گذشته مسیر قابل قبولی باشد.تبیین این ارتباط میتواند برای شناخت زوایا

  نظريمباني 2-2

 پهندشت شناسيباستان 1-2-2

-دیدگاه کلی که در این بخش مدنظر قرار گرفته بر پایه مبانی نظری باستان شناسی زمین

رفتاری های مهم در شناخت و تفسیر الگوهای باشد. در حقیقت یکی از رویکردمی ( Landscape)سیما

باشد. شناسی پهندشت میشناسی گسترده در سطح زمین، باستانجوامع باستان بر اساس مدارک باستان

شناسی، رویکرد فرایندی، مفهومی، تعاملی و میان رشته ای است که چهارچوبی را برای پهندشت باستان

د. این رویکرد همچنین در فهم نمایهای قابل توضیح و تفسیر رفتارها ایجاد میتعیین الگوها، تعیین داده

های مختلفی را برای ایجاد کامل روابط میان عناصر مختلف مکانی، زمانی، اکولوژیکی و شناختی که بستر
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کند. به زبانی دیگر پهندشت فضایی عینی نماید کمک شایانی ارائه میرابطه متقابل انسان و محیط ایجاد می

: 1385گیرد )نیکنامی، نسان با هر شرایط ممکن در آن شکل میو قابل مشاهده از محیط است که زندگی ا

-سیما محصول تعامل انسان با محیط است. نتایج بر هم کنش این دو نیرو به ویژگی(.  پهندشت یا زمین11

های نسبتا ثابت، انسان را به عنوان ای با شاخصههای هر یک از آنها بستگی دارد. محیط به منزله پدیده

ای دائمی و تکرار شونده عوامل دهد. در چرخههای نسبتا متغیر تحت تاثیر قرار میا شاخصهای بپدیده

سازد و انسان برای بهره برداری هرچه بیشتر از منابع پیرامون خود، محیط را محیطی انسان را متاثر می

یای طبیعی دو عامل (. در حقیقت جوامع انسانی و جغراف116: 1385خانیکی، دهد )لبافتحت تاثیر قرار می

شناسی پهندشت از آن جهت که با دیدی دهند. باستانای هستند که ساختار پهندشت را شکل میعمده

تواند در بررسی عوامل انسانی مکان گزینی یک محوطه کند، میکلی نگر در محیط زندگی انسان کاوش می

ای طبیعی است، عارضه فرهنگی نیز به رویکرد مناسبی باشد. باید افزود پهندشت در عین حال که پدیده

-ها، اشیاء، تاریخ، طبیعت، تخیالت، واقعیتها و انواع درک و شهود، تجربهرود. زمین سیما با ارزششمار می

اند در ارتباط است. پهندشت موضوعی ها و خاطراتی که در زمینه اکولوژی فرهنگی خلق شدهها، افسانه

گذارد زمان، در حقیقت پهندشت فرهنگ را از منظر جغرافیا به نمایش میاست چند بعدی و متعلق به چند 

(Shanks,2001:293). شناسی، نیازمند سیما یا پهندشت از منظر باستانمطالعه مکان، فضا یا زمین

مورد توجه  1961های فرهنگی به جای تاریخ فرهنگی است. این همان چیزی است که از دهه مطالعه فرایند

های دیدگاه "انتشار دو کتاب  که اولی 1368در سال  (.Binford,1968اسان نوگرا قرار گرفت )شنباستان

شناسی باستان "و دومی   (Binford, 1968 & Binford)به قلم لوئیس بینفورد  "نو در باستان شناسی

شناسی استانباشد در حقیقت آغازگران این دیدگاه در بمی( Clark,1965)به قلم دیدید کالرک  "تحلیلی

گرایانه سود جویند، بودند. به نظر بینفورد باستان شناسان عملگرا باید در توضیحات خود از دیدگاهی تطور

بوم باستانی را در نظر گیرند و با مطالعات آماری اعتبار نظریات خود را ارزیابی کنند. مسائل مربوط به زیست

شد. با عطف به شناسی توضیح داده میبومطور و زیستعمدتا بر اساس تدر این رهیافت تغییرات فرهنگی

کرد در چهاچوبی که وی بر شناسی تلقی میای از انسانشناسی را شاخهاین موضوع که بینفورد باستان

های باستانی و مطالعه کرد، بازشناسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی فرهنگشناسی تعیین میاساس انسان

گزینی های ادراکی مکانیت داشت. با این دیدگاه ما در این بخش بیشتر به جنبههای درونی آنها اهمتفاوت

و توسعه قاباق قلعه فیروز آباد )و به طبع آن مسیر ها و راه های تجاری( در کنار عوامل جغرافیایی توجه 

 خواهیم نمود.
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 های جغرافیایی در مطالعات باستان شناسیتبیین نقش متغیر 2-2-2

است که فرهنگ در آن شکل گرفته است. امروزه اهمیت پژوهش و کاوش جغرافیا در  جغرافیا بستری

شناسان در مطالعات شناسی بر کسی پوشیده نیست. مکان و زمان دو عنصری است که عموما باستانباستان

-هشناختی است. عنصر مکان در سطوح منطقهای باستانخود با آنها سر و کار دارند و جزئی از ذات پژوهش

شود. اهمیت ای با جغرافیا ارتباط مستقیم دارد و چیزی فراتر از زیست بوم را شامل میای و فرامنطقه

ای از شناسی را شاخهمطالعات جغرافیایی در باستان شناسی تا حدی بوده که گروهی از پژوهشگران، باستان

های جغرافیایی فاکس در باستان (. سابقه این تفکر به رهیافت Hyenstrand,1982)اند  جغرافیا دانسته

-فرهنگی، روندگرا و پسشناسان تاریخالبته باید توجه داشت باستان .(Fox,1923)گردد شناسی برمی

 :1393روندگرا معموال هر یک تعریف خاصی برای توضیح ارتباط باستان شناسی و جغرافیا دارند)دارک، 

ای بر مطالعات بوده و نه مقدم بر آن. در صورت مقدمه (. بخش جغرافیا در مطالعات باستان شناسی نه به23

نماید که جز در شناسی آشکار میهایی را در مطالعات باستانحقیقت پژوهش در جغرافیا بخشی از مولفه

شناسان مفاهیم ها ناممکن بوده است. باستانراستای شیوه مطالعات جغرافیایی امکان رسیدن به این پاسخ

های باستانی و های در دسترس را به شکل نقشه پراکندگی محوطهگیرند و دادهکار میجغرافیایی را به

شناسی از کنند. با این وجود مفاهیمی که باستانشناختی مطالعه میارتباط آنها با عوارض طبیعی و زمین

شکل گرفته تا  شناسیهای جغرافیایی در باستانها و نظریاتی که براساس رهیافتجغرافیا اخذ کرده با روش

 (.23 :شناسی را به سوی جغرافیا سوق دهد )همانبه حال آنقدر گسترده نبوده است که باستان

 بوم شناسی در مطالعات باستان شناسیهای زیستتبیین نقش متغیر 3-2-2

-نها، جانوران، گیاهان و محیط زیست آنهاست. باتزر باستابوم شناسی مطالعه روابط بین انسانهدف زیست

 چگونگی شناسی،بومزیست در علم .(Butzer,1982کند )شناسی انسانی تعریف میبومشناسی را زیست

 طبیعیبوم( زیست14: 1381شود )عبدی،می آنها بررسی بومزیست و زنده برهمکنش موجودات و همزیستی

شناختی بقایای باستان و هامحوطه گیریشکل در را زیربنایی بررسی، عوامل مورد جامعه فرهنگیزمینه و

 مکانی، های زمانی،های فرهنگی و رفتارهای انسانی باید متغیردهد. بنابراین برای شناخت نظامتشکیل می

شناسی به مطالعه موجود زنده در محل زندگی یا (. بوم17فیزیکی و طبیعی در نظر گرفته شوند )همان: 

شناختی مؤثر بر بومهای زیست( متغیر1378وات)(. کنت 23: 1377پردازد )امبرلین،محیط اطرافش می

گیری،گسترش، تداوم و تخریب سکونتگاه را تخت عنوان پنج عامل ماده، انرژی، فضا، زمان و تنوع شکل

تقسیم بندی و معرفی کرده است. او معتقد است اگر بتوانیم نشان دهیم که چگونه این پنج نوع متغیر در 

های بوم شناسی را در قالب یک نظریه واحد با قابل دارند، آنگاه همه قسمتهر فرایندی با یکدیگر کنش مت

ها از دید کنش متقابل ماده، (. امتیاز مهمی که با نگرش فرایند65: 1378ایم )وات، یکدیگر مرتبط کرده
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ها موجب آشکار شدن بندی متغیرشود این است که این روش طبقهانرژی، فضا، زمان و تنوع حاصل می

 (.67نمودند )همان: شود که در غیر اینصورت کامال نامربوط میهایی میانی مشترک بین پدیدهمب

 ماده

ترین نیازهای اولیه انسانی (، که اصلی71: 1378وات، خاک و هوا است ) آب، معدنی،مواد ماده شامل منابع

 دهد.در هر سکونتگاه را تشکیل می

باشد حیوانات بستگی به مهیا بودن عناصر شیمیایی در محیط می مواد معدنی: احتیاجات معمول گیاهان و

(. مواد معدنی از آن جهت که متضمن رشد بهینه گیاهان بوده؛ و خاک حاصلخیز نیز متبادر به 77همان: )

باشد. باید در نظر داشت آب نیز دارای امالح و العاده میهمان مهیایی عناصر خاک است؛ دارای اهمیت فوق

باشد که در ایجاد خاک حاصلخیز بسیار تاثیرگذار است. از طرفی سایر معادن مورد نیاز معدنی میمواد 

 تواند در این مورد بحث و بررسی شوند.جوامع نیز می

گذار در پایایی سکونت در یک محوطه خاک: خاک حاصلخیز در حقیقت یکی از مهمترین عوامل تاثیر

کند پنج دسته اند: مواد زمین شناسی ک در هر منطقه را تعیین میباستانی است. عواملی که خصوصیات خا

گیاهی و ها، پوششیا موادی که خاک از آنها ساخته شده است، آب و هوا بخصوص بارندگی، پستی و بلندی

(. اگر این عوامل در سطح 78اند )همان: عمر خاک. این پنج گروه عوامل در تعیین باردهی خاک بسیار مهم

توان گفت خاک منطقه حاصلخیز بوده و پتانسیل الزم جهت سکونت ر یک محیط مهیا باشد میمطلوبی د

 باشد.گروهی از جوامع انسانی را دارا می

آب: بقای نسل انسان یا هر موجود زنده دیگری جز در کنار آب میسر نخواهد بود. عالوه بر این، آب از دو 

ول اینکه آب عامل مهمی در انتقال و مصرف انرژی است. باشد. امنظر بوم شناختی نیز واجد اهمیت می

برای ذوب یخ و همچنین تبدیل آب به بخار حرارت بسیاری الزم است، بخصوص برای تبدیل یک گرم یخ 

کالری گرما الزم است. دومین اهمیت عمده آب در مواد شمیایی بسیار متنوعی است که بصورت  81به آب 

 (.82امالح در آن محلولند )همان: 

-هوا: اهمیت هوا فقط از نظر تنفس و حفاظت ما در مقابل ذرات ریز و درشتی نیست، که از فضا برخورد می

(. 82رسد )همان: کنند. هوا وسیله تعیین کننده کمیت و کیفیت انرژی خورشیدی است که به ما می

ی که شامل تابش خورشید و اعوامل فضایی و سیاره -1آورند دو نوعند: عواملی که اقلیم را به وجود می

عوامل جغرافیایی که شامل مختصات جغرافیایی، خصوصیات سطح  -2های هواست جابجایی توده

در حقیقت هوا در تعیین  .(121: 1381ها، تاثیر دریاها و جریانات اقیانوسی است )امیر احمدیان، ناهمواری

 اقلیمی شامل موارد زیر است. نوع اقلیم منطقه تاثیر مستقیم دارد. عوامل موثر بر وضعیت
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-عرض جغرافیایی: عرض جغرافیایی یا به عبارت دیگر دوری و نزدیکی به خط استوا از جمله عواملی می_1

های جغرافیایی پائین، تاثیر گذارد. بنابرین در عرضباشد که بطور مستقیم بر زاویه تابش خورشید تاثیر می

کند. درجه(. در این حالت زمین انرژی بیشتری دریافت می 23خورشید نزدیک به عمود است )نزدیک به 

های باالتر زاویه تابش خورشید بیشتر شده، بنابرین تابش به حالت افقی نزدیکتر گردیده حالیکه در عرضدر

 رسد.و در نتیجه انرژی کمتری از خورشید به زمین می

-خار آب و ذرات گرد و غبار در اتمسفر میارتفاع از سطح دریا: افزایش ارتفاع از سطح دریا به نقش ب_2

شود تا اشعه رسیده به زمین سریعا بازتاب کرده و به انجامد. کاهش ذرات و بخصوص بخار آب باعث می

باشد. اتمسفر برگردد. به همین دلیل است که متوسط دما در ارتفاعات، کمتر از نواحی کم ارتفاع مجاور می

 با میزان و نوع بارش، ارتباطی وجود دارد. از طرف دیگر میان افزایش ارتفاع

دوری یا نزدیکی به دریا: بخار آب موجود در هوا که در نواحی ساحلی و مجاور دریا بیش از سایر نقاط  _3

ها هوای سواحل باشد. به همین علت است که در زمستاناست، تنظیم کننده حرارت در سطح زمین می

 باشد.ینسبت به نقاط دور از ساحل گرمتر م

زا قرار دارند، بطور معمول از میزان بارش های هوای بارانهای هوا: نقاطی که در مسیر تودهمسیر توده _4

 باشد.گیرند، برخوردار میهای هوا قرار نمیبیشتری نسبت به نقاطی که در مسیر توده

های مذکور و یا بالعکس مانع تواند باعث رانده شدن تودهجهت ارتفاعات: جهت جغرافیایی ارتفاعات می _5

زایی آنها باعث های هوا، بخصوص نوع باراننفوذ آنها گردد. از این نظر جهت ارتفاعات با تاثیر بر حرکت توده

 (.7_6: 1378ریزش باران بیشتر یا کمتر در نواحی مجاور خود گردد )اصغری مقدم، 

 انرژی

شود، که بعضی از آنها آشکار و برخی دیگر چندان می های زنده، ظاهرانرژی بصور مختلف در پویایی سیستم

بایست به قدر کافی انرژی خورشیدی برای تامین نیروی فتوسنتز بدست آورند باشند. گیاهان میواضح نمی

خواهند تا متابولیسم پایه، فعالیت، رشد و تولید مثل خویش را همچنین حیوانات انرژی را بصورت غذا می

 نیازمند انرژی است و میزان فعالیت جانداران هایفعالیت (. باید گفت تمامی83، 1378تامین کنند )وات، 

 (.Trivedi& Raj,1992: 46)را مصرف کند تواند آنیک جاندار، بستگی به میزان انرژی دارد که می

 فضا

-پراکنش گونهبوم شناختی کنت وات، وسعت فضا در قبال هر فرد، ساختمان فضای مهیا و از دیدگاه زیست

( در بررسی مولفه فضا مد نظر قرار گرفته است. اما از آنجا که در 97: 1378های مختلف در آن )وات، 
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رسد برای تطابق بیشتر مطالعات وات کمتر به عناصر انسانی و جوامع انسانی توجه شده است لذا به نظر می

یز درجهت تبیین این موضوع استفاده شود. این مولفه با جوامع انسانی الزم است از مباحث نظری دیگری ن

توان وجود اراضی قابل آمایش، عبور های اشاره شده توسط وات میرسد عالوه بر سه قسم دادهبه نظر می

( را نیز در کنار آنها 31: 1373ها و دسترسی آسان و نیز همجواری با مراکز سکونتی دیگر )دولفوس، راه

(. قسم 177: 1393کنند )حاجیلو، گاه را تعیین میهای یک سکونتبررسی و مطالعه نمود که ویژگی

باشد. از دوران توان در این بخش بررسی نمود بحث تجارت و ارتباطات میهایی که میدیگری از داده

ها و دولتها به شمار می های دوام و پایداری حکومتلفهؤباستان تاکنون تجارت و رونق اقتصادی یکی از م

های مهمی همچون مراکز اقامتی در طول حمل و نقل کاال، خدمات و مسافران نیاز به زیرساخترفته است. 

ها، ها، پلباشد. از این رو ساخت قلعههای دسترسی مناسب و از همه مهمتر امنیت میمسیر، جاده

ی بارهکاروانسراها و راه نشان ها همواره از سوی حاکمان مهم و جدی تلقی شده است. امروزه بحث در

ها، کنترل و مالکیت ژئوپولیتیک تاریخی، نقش جغرافیا و عوامل طبیعی بر متغیرهای تاریخی، قدرت

های حاکمیت سرزمینی در طول تاریخ، تر بررسی روابط قدرت و کشمکشها در مقیاسی وسیعسرزمین

وم اجتماعی است )بای، شناسی، جغرافیا و علای نظیر باستانمحل چالش میان اندیشمندان علوم میان رشته

های استحکاماتی در مناطق با موقعیت استراتژیک، از یک طرف با اهداف حفظ گزینی قلعه(. مکان8: 1388

های تجاری در راستای حفظ منافع ملی و ای( و از طرف دیگر با حفظ امنیت راهمالکیت خرد)درون منطقه

 (.193: 1393و دیگران،  ای( در ارتباط بوده است )خانعلیمنطقهکالن )برون 

 زمان

ای برای بدست آوردن انرژی در مدتی که مهیا ای بر علیه زمان است. مسابقهحیات به طور عمده مسابقه

است و قبل از این که منابع آن بعلت فرا رسیدن تاریکی شب، آخر فصل، یا اتمام یک منبع انرژی فراهم، از 

هایی است که حیات یک مسابقه در زمینه گسترش تکنولوژیدسترس خارج گردد. حتی برای انسان نیز 

استفاده از منابع انرژی خارجی را، قبل از به پایان رسیدن منابع موجود، میسر نماید. کمبود زمان یکی از 

های بحرانی منابع برای همه موجودات زنده است. در حقیقت اگر انسان یا هر موجود زنده دیگر محدودیت

 (.119: 1378د زمان فائق آید، سرانجام محکوم به فنا است )وات، نتواند بر کمبو

 تنوع

ها شود. تنوع گونهتنوع هر دسته از چیزها از روی طرق ممکنه ترکیب شده آنها با یکدیگر اندازه گرفته می

دریک محیط بستگی به مساحت، انزوای جغرافیایی، غنای محیطی و تنوع بوم شناختی دارد. تنوع بوم 

وقفه شرایط اقلیمی ی نیز به نوبه خود بستگی به طول مدتی دارد که یک زیستگاه از ثبات بیشناخت

های جانوری،مواد غذایی گیاهی و (. تنوع در پوشش گیاهی و گونه113: 1378برخوردار بوده است )وات،
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های ونهمندی از این گهای جانوری و بهرهمنابع، فراهم بودن محیط مناسب برای رشد و حیات گونه

(. در 177: 1393آورد )حاجیلو، های انسانی بوجود میجانوری، امکان توسعه یک سکونتگاه را برای گروه

دوران تاریخی با رشد صنعتی و ارتباطی در جوامع ضمن حفظ اهمیت شرایط محیطی، موارد دیگری چون 

گاه کمک وع و بقای سکونتهای قومی، بهبود روند کشت و عامل مدیریت منابع به حفظ تنتجارت، حرکت

 کند.شایانی می

 مروری بر وضعیت جغرافیای و جغرافیای تاریخی محدوده مورد پژوهش  3-2

شناخت جغرافیای تاریخی مناطق مختلف زمینه کاری بسیار مناسبی برای مطالعات باستان شناسی فراهم 

هگشا خواهد بود. همچنین باید افزود می کند که عالوه بر جهت دادن به مسیر تحقیق، در تحلیل داده ها را

شناخت پیشینه تاریخی و بازسازی رویداد های تاریخی منطقه مورد مطالعه، کمک شایانی در رابطه با 

تحلیل یافته های باستان شناختی در دوره های تاریخی خواهد کرد. تطابق یافته های باستان شناختی  و 

در بررسی این منطقه به کار گیرد. محدوده های مورد مطالعه  تاریخی رهیافتی است که نگارنده سعی داشته

در جغرافیای تاریخی بیشتر در بر گیرنده یک واحد جغرافیایی فرهنگی است و مرز های سیاسی امروزی 

 (.3: 1383چندان نقشی در این میان ندارند )مالزاده، 

یق زنجان بوده است. در دوره مغول با از قدیمترین دوران ارتباط فالت مرکزی ایران با آذربایجان از طر

افزایش اعتبار مناطق مختلف آذربایجان چون تبریز، مراغه، سلطانیه و زنجان  شاهد رونق گرفتن راههای 

تجاری در این منطقه هستیم. افزایش ارتباط با قفقاز در دوره ایلخانی باعث افزایش اعتبار مناطقی چون 

غان گردید. با توجه به این که مسیر مذکور از مناطق یاد شده عبور اردبیل، خلخال، مشکین شهر و دشت م

 می کند لذا شناخت جغرافیای تاریخی کل استان اردبیل از ملزومات این تحقیق به شمار می رود.

 جغرافیا  9-3-2

یکی از مهمترین عواملی که هر محقق در مبحث جغرافیای تاریخی باید بدان توجه داشته باشد عامل زیست 

محیط است که خود شامل مجموعه گسترده ای از عوامل دیگر است. فرهنگ زاییده محیط زیست خود 

همچون ناهمواری ها، آب و هوا، نوع خاک، دوری  -است و عوامل و پدیده های مختلف حاضر در این محیط

نده ای در نقش تعیین کن-و نزدیکی از دریا منابع آب، معادن طبیعی، شیوه معیشت و چندین عامل دیگر

 (.3: 1383بافتار فرهنگی جامعه  مورد مطالعه ایفا می کند )مالزاده، 

 موقعیت استان اردبیل 2-3-2

کل مساحت کشور را  %19/1کیلومتر مربع که  17953استان اردبیل در شمال غرب ایران بامساحتی بالغ بر 

تشکیل می دهد،  قرار گرفته است. این استان از شمال به جمهوری آذربایجان )دره رود ارس (، از غرب به 
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و جمهوری آذربایجان محدود  استان آذربایجان شرقی، از جنوب به استان زنجان و از شرق به استان گیالن

 (.2: 1381می شود )کارشناسان گروه جغرافیای دفتر برنامه ریزی و تالیف کتاب های درسی، 

و  48:55شمالی, جنوبی و نصف النهار  39:42و  37:45استان اردبیل از نظر مختصات جغرافیایی مدارهای 

حدود شمالی این استان را با جمهوری  منتهی الیه غربی و شرقی استان را می پوشاند. رود ارس 47:3

آذربایجان تشکیل می دهد. در شرق, رشته کوههای طالش و باغرو این خطه را از استان گیالن جدا می کند 

و در جنوب کشیدگی رشته کوه ها، دره ها و جلگه موجب پیوستگی توپوگرافیک استان با استان زنجان می 

کوه تالش، یعنی کوههای پشت سارا و رود بلقار یا بالهارود, مرز بین  شود. در شمال شرق نیز با امتداد رشته

کیلومتر با  5/282استان و جمهوری آذربایجان را تشکیل می دهد. چهار شهرستان از این استان به طول 

کیلومتر آن رودهای ارس و بالهارود جریان دارند. از نظر  159جمهوری آذربایجان هم مرز می باشد که در 

کیلومتر مرز مشترک با شهرستانهای پارس آباد، مشکین شهر، اردبیل و  324اری، آذربایجان شرقی با همجو

 5/62خلخال در رتبه اول قرار دارد. استان اردبیل در جنوب خود با استان زنجان همجوار است که در 

یلومتر مرز ک 175کیلومتر همسایه جنوبی شهرستان خلخال محسوب می شود. استان گیالن با داشتن 

مشترک با شهرستانهای اردبیل، خلخال، همسایه شرقی استان اردبیل می باشد. رشته کوه صعب العبور 

طالش چون دیواره ای این دو استان را از هم جدا می کند. گردنه های صعب العبور حیران و اسالم تنها 

در فصل سرما سبب مسدود  گذرگاههای بین این دو استان می باشند که همواره ریزش برفهای سنگین

آستارا از طریق گردنه حیران، اولین خط ارتباطی استان با مراکز -شدن این گذرگاهها می گردد. محور اردبیل

کشور می باشد که شهرستانهای استان را طریق رشت و قزوین به تهران مرتبط می سازد ) سازمان برنامه و 

 (.  11: 1378بودجه استان اردبیل،

 

 موقعیت قرار گیری استان اردبیل  :1-2نقشه
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 بافت زمین شناسی 3-3-2

گیرد، در طول دوران های زمین شناسی این استان که قسمتی از بخش شرقی فالت آذربایجان را در بر می

تحوالت زیادی را از سر گذرانده است. ساختار زمین شناسی استان را می توان به سه نوع مشخص تقسیم 

هایی که که منشا مواد تشکیل دهنده ی آنها رسوبی است، مانند دشت اردبیل  و جلگه بخش  _1کرد: 

توده هایی  _3توده های آتشفشانی سبالن که قسمت عمدهای از این سرزمین را فرا گرفته است؛  _2مغان؛ 

رد که مواد سازنده ی آنها سنگ های دگرگونی است و به طور پراکنده, در بعضی نواحی استان وجود دا

 (.4: 1381)کارشناسان گروه جغرافیای دفتر برنامه ریزی و تالیف کتاب های درسی،

 ناهمواریها 4-3-2

بطور کلی آذربایجان از نظر طبیعی قسمتی از فالت بزرگ ارمنستان می باشد که هم اکنون میان سه کشور 

فوالدین مضرسی است که ایران،ترکیه و شوروی)سابق(تقسیم شده است. فالت آذربایجان به منزله کاسة 

دیواره های آن را رشته جبال مرتفع و مستور از برف آرارات از شمال غرب، رشته های پراکنده و نامنظم 

ارسباران)قراداغ( و قوشاداغ و سبالن از شمال شرق و قافالنکوه از شرق و جنوب شرق و رشته کوه سهند از 

 (.38: 1371جنوب و دریاچه ارومیه در بر گرفته اند )خاماچی،

آذربایجان ایران از فالت مرتفعی تشکیل شده است و ارتفاعات عمده آنرا آتشفشانهای خاموش سهند و 

سبالن و کوههای ارسباران و قافالنکوه تشکیل می دهد. پدیدة مهم جغرافیایی آذربایجان وجود کوهستان 

بوجود آورده اند و ارتفاع متوسط درصد از وسعت آذربایجان را کوهستان و کوهها  81می باشد. در حدود 

 (. 19: 1368متر می باشد )رئیس نیا،  1811فالت آذربایجان 

 ارتفاعات  5-3-2

ارتفاعات تالش یا باغرو که در مشرق استان اردبیل در جهت شمالی جنوبی مهمترین ارتفاعات استان شامل 

واالن خوانده می شود از کوههای کشیده شده و کوهستان عظیم و آتشفشانی سبالن که به زبان آذری سا

متعدد بلندی چون صائین، نرمیق، قوشه داغ و ... تشکیل شده)کارشناسان گروه جغرافیای دفتر برنامه ریزی 

( و ارتفاعات بزغوش در جنوب کوهستان سبالن و جلگه سراب و در 8: 1381و تالیف کتاب های درسی

 (.171: 1371ی، شمال غربی شهرستان میانه قرار گرفته است)خاماچ
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 آب و هوا6-3-2

 ویژگی های اقلیمی 9-6-3-2

ارتفاع از سطح دریا و عرض جغرافیایی هر دو در کمی یا زیادی درجه حرارت تأثیر دارند، جریانات هوایی و 

وزش بادها در میزان بارندگی و درجه رطوبت یا خشکی موثر می باشند. استان اردبیل به علت قرار گرفتن 

فیایی باال جزء استان های سردسیر کشور محسوب می شود. آب و هوای استان اردبیل، به در عرض جغرا

طور کلی از نوع آب و هوای معتدل کوهستانی است. با توجه به تنوع شرایط طبیعی در این منطقه، میزان 

تان دما و بارش در نواحی مختلف آن متفاوت است. نواحی جنوبی استان مرتفع و کوهستانی است و زمس

های سرد و پر برف ولی تابستان های معتدل دارد. هر چه از جنوب به سمت شمال برویم از ارتفاع کوه ها 

کاسته شده و به میزان دما افزوده می شود و برعکس مقدار بارش کاهش می یابد )کارشناسان گروه 

 (.11: 1381جغرافیای دفتر برنامه ریزی و تالیف کتاب های درسی، 

 انات هواییجری 2-6-3-2

در مجموع سه توده هوایی با ویژگی های خود، آب و هوای استان را تحت تاثیر قرار می دهندکه شامل توده 

هوای مدیترانه ای، توده هوای سیبریایی و توده هوای اقیانوسی )اطلس شمالی( می باشد. دورة رطوبت در 

عموما دورة خشک به حساب می آید. در مقایسه  سال از آبان ماه تا اردیبهشت استمرار دارد و بقیة ایام سال

 5/347میلیمتر است استان اردبیل، با میانگین بارش سالیانة  255با میانگین بارش ساالنة کل کشور که 

 (.11میلیمتر از شرایط مطلوب تری برخوردار می باشد)همان: 

 بادها:  2-6-3-2

سیبری و بادهای مرطوب دریای سیاه، مدیترانه و اقیانوس آذربایجان همواره تحت تاثیر بادهای سرد شمال و 

اطلس بوده، به عالوه بادهای محلی نیز تحت تاثیر شرایط طبیعی، نظیر کوهستانهای بلند و دریاچه ارومیه و 

خزر, به سوی دشت و جنگل در حال وزیدن هستند. بادهایی که از شمال و شمال شرقی به سوی آذربایجان 

رد و مرطوبند و در فصل زمستان سبب نزول برف سنگین و آغاز دوره یخبندان می شوند. باد می وزند، کالً س

مرطوب مدیترانه ای که از غرب به آذربایجان می وزد, باران آور و بسیار مفید است. بادهایی که شرقی 

و مرند، وارد  هستند و از دریای خزر عبور می کنند قسمتی در امتداد دامنه های شمالی سبالن و ارسباران

شده و از شهرستان اردبیل، در دره ای واقع بین سبالن و قوشاداغ از یک طرف به بزغوش و سهند و از طرف 

دیگر به سوی غرب جریان دارد. در اکثر نقاط آذربایجان، در اردبیل، سراب، تبریز و سایر نقاط، این باد را مه 

 (.218: 1352)هویدا ،  یل یا باد مه می گویند که بادی سرد و مرطوب است
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 منابع آب  7 -3-2

رود ارس  بالخلی چای و قزل اوزن می باشد. رود ارس و رود قره سو، مهمترین منابع آب استان اردبیل شامل

مهمترین و پرآب ترین رود شمالی ایران در منطقه آذربایجان است که از غرب جلفا تا اصالندوز مغان واقع 

(. 182- 181: 1373ار مرزی ایران و جمهوری آذربایجان جریان دارد)خاماچی،در استان اردبیل در طول نو

قره سو از بهم پیوستن دو شعبه که یکی از دامنه های شمال غربی کوهستان تالش و دیگری از دامنه های 

شمال شرقی کوههای بزغوش به نام حاجی محمد چایی سرچشمه می گیرد به وجود آمده و به ارس 

(. بالخلی چای )رود ماهی دار( دشت اردبیل که از اجتماع چشمه سارها و برفهای دامنه 415میریزد)همان: 

های جنوبی کوه سبالن و دامنه های شمال غربی رشته کوههای بزغوش تشکیل می گردد، از شهر اردبیل 

د که در ( و  قزل اوزن مهمترین رود جنوب استان می باش234عبور کرده، به رود قره سو می ریزد)همان: 

 بخش بعد توضیح داده خواهد شد.

دریاچه ها یکی از مهمترین منابع آب در منطقه می باشند. مهمترین دریاچه استان شورابیل می باشد این 

دریاچه در جنوب شهر اردبیل و در کوهپایه های بزغوش قرار دارد. آب آن از آبهای جاری، جریان آبهای 

مین می شود)کارشناسان گروه جغرافیای دفتر برنامه ریزی و تالیف زیرزمینی و چشمه های کف دریاچه تا

هکتار می باشد و آب آن شور و حتی برای 121(. وسعت این دریاچه در حدود32: 1381کتاب های درسی

کیلومتری جنوب  48(. دریاچه نئور در 121: 1368مصارف کشاورزی نیز غیر قابل استفاده است)فرید 

کیلومتری مشرق جاده در منطقة کوهستانی قرار دارد.  18خال و به فاصله شرقی اردبیل به طرف خل

 (.172هکتار و عمق متوسط آن سه متر است)همان:  211مساحت کل دریاچه 

در دامنه های شمالی و شرقی کوه سبالن آبهای گرم معدنی بسیار مفید نظیر قتور سویی، شابیل، ایالن دو 

 (.346: 1373و سرعین و سردابه اردبیل وجود دارد )خاماچی،قینرجه، دودو، ملک سویی، گورگور 

 پوشش گیاهی 8-3-2

خصوصیات مهم ناحیة آذربایجان از نظر گیاهی نتیجة شرایط آب و هوایی و پستی و بلندی زمین است. در 

: 1373آذربایجان به علت عوامل آب و هوایی و جنس خاک, پوشش گیاهی متنوعی وجود دارد )خاماچی، 

اع پوشش های گیاهی (. با توجه به تنوع آب و هوا، کوهستان های مرتفع و بارندگی نسبتا فراوان، انو56

کل اراضی استان اردبیل زیر کشت انواع  %34جنگل و مرتع در سطح استان مشاهده می شود و در حدود 

: 1381محصوالت کشاورزی می رود)کارشناسان گروه جغرافیای دفتر برنامه ریزی و تالیف کتاب های درسی،

دبیل عبارت است از گندم، جو، بنشن، تره (. مهمترین اقالم کشاورزی و باغداری در محدوده شهرستان ار31

 بار، نباتات علوفه ای و انواع میوه از قبیل سیب، گالبی، میوه جات هسته دار، فندق، گردو و بادام می باشد. 
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 مقدمه: 9-3

مطالعات باستان شناسی دوره اسالمی استان اردبیل تا کنون منحصر به تعداد محدودی بنای شاخص بوده 

است و در این میان جنوب استان اردبیل کمترین سهم از این مطالعات را به خود اختصاص داده است. 

د. در این بخش پژوهش حاضر تحقیق حاضر باب جدیدی در مطالعات باستان شناسی این استان باز می کن

تالش کردیم، ابتدا منطقه مورد پژوهش را در متون مورد بررسی قرار داده و سپس تا با تکیه بر مطالعات و 

های میدانی، اوال سیمای باستان شناسی قاباق قلعه فیروز آباد را ارزیابی نماییم تا در نهایت بتوانیم بررسی

وره اسالمی در مسیر راه های تجاری شهرستان کوثر را ارایه دهیم. فصل تصویر کلی از الگوی پراکنش آثار د

حاضر که حاصل پژوهش کتابخانه ای و بررسی میدانی بوده شامل گزارش بررسی و داده های تحقیق می 

باشد که در دو بخش ارائه می گردد. در بخش اول محدوده مورد بررسی در متون جغرافیایی مورد بررسی 

بخش دوم داده های باستان شناختی منطقه در پنج قسمت متشکل از قاباق قلعه فیروز آّباد،  قرار گرفته و

 کارانسراها، کاروانسراها، راه نشان ها و پل ها ارائه میگردد. -قلعه

 استان اردبیل در متون جغرافیایی 3-2

شامل دشت مغان،  استان اردبیل در مجموع متشکل از چهار ناحیه عمده می باشد که از شمال به جنوب

دشت مشکین شهر، دشت اردبیل و منطقه خلخال می باشد. با توجه به این که جاده قفقاز از هر چهار ناحیه 

 عبور می کند لذا اشاره مختصر به تاریخ و جغرافیای تاریخی هر چهار حوزه ضروری به نظر می رسد.

در جنوب غربی دریای خزر و در جنوب رشته کوه قفقاز کوچک واقع شده که از شمال غربی  دشت مغان 

آن توسط رود ارس از دشت میل و در شمال شرقی خود توسط رود کر از دشت شیروان و شیروان شرقی 

جدا می شود. این دشت در جنوب و جنوب شرقی به جلگه لنکران و دشت سالیان میپیوندد و امتداد جنوب 

( اما دشت مغان شامل گستره 1381،46غربی آن به جمهوری اسالمی ایران محدود می شود)امیر احمدیان،

وسیعی می باشد که فقط یک سوم آن در خاک ایران امروزی واقع گردیده و بقیه بعد از قرار داد ترکمنچای 

 (.79، 1351جزو خاک جمهوری آذربایجان محسوب گردید)هویدا، 

العه کتب مورخین دوران اسالمی همچون ابن حوقل، یاقوت، مقدسی، مستوفی و ابوالفداء گای لسترنج با مط

موغان یا مغکان یا موقان نام دشت باتالقی بزرگی است  "در باره موقعیت دشت مغآمان چنین می نویسد: 

ل کوه که از دامنه کوه سبالن تا کناره باختری دریای خزر کشیده شده و در جنوب مصب رود ارس و شما
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های طالش قرار دارد. این ایالت گاهی جزو آذربایجان محسوب می گردد ولی غالبا ناحیه ای جداگانه و 

(. دشت مغان نیز مانند بخش های دیگر ایران به 188، 1373)لسترنج،"مستقل را تشکیل می داده است

با وجود ورود اعراب به  دست جنگجویان اسالم فتح شد، البته مدت ها پس از اسالم نیز استقالل خود را

سرزمین آذربایجان و سکونت شان در این نواحی از دست نداده بود و برای خود اسپهبدانی داشت که گردن 

(. به گفته ابودلف در این صحرا پنج هزار قریه یا 334، 1347به اطاعت اعراب نمی دادند)اقبال آشتیانی، 

و بناهای آنم بواسطه خاک خوب، هنوز بر جای مانده بیشتر وجود دارد که همه ویران است ولی دیواره 

(. که نشان از اهمیت این منطقه در طول دوران تاریخ می باشد. دشت مغان تاریخی 47، 1345است)ابودلف، 

دارای بخش ها و شهر های بسیاری بوده، هرچند درباره شهر های قدیمی این دشت اشارات بسیار مختصری 

ی به جای مانده است. از میان این شهر ها می توان به اسفندار، بذ، ورثان، در کتب تاریخی و جغرافیای

 (.24، 1386باجروان، برزند، پیلسوار و همشهره اشاره کرد )علیزاده، 

می رسد. کیلومتر مربع  3617آن به مساحت  در شمال شرق اردبیل قرار گرفته و شهرستان مشگین شهر

از جنوب به  ،گرمی های مغان و از شمال به شهرستان ع شده وواقدامنه شمالی سبالن مشکین شهر در 

 اهر و هریس و از شرق به شهرستان اردبیل محدود می شود هایاز غرب به شهرستان ،شهرستان سراب

ولی  ،در کتاب های خیلی قدیم نیامده نام خیاو یا مشگین شهر (.391 :1376)فرهنگ جغرافیایی اهر، 

 هجری خیاو را قصبه ای خوانده و حدود ثغور دیوانش را نشان داده است. 741حمداهلل مستوفی در سال 

وجود آثار مختلف از ادوار مختلف تاریخ از هزاره های قبل از میالد و اسالم به ویژه اشکانیان و ساسانیان دال 

با توجه به مدارک موجود که از آن جمله یک کتیبه سنگی است سابقه  بر قدمت این شهرستان است.

ید آن است که قلعه مخروبه در ضلع شرقی ؤاین کتیبه م ساسانیان می رسد. اریخی مشگین شهربه دورهت

شهر مربوط به دوره شاپور دوم ساسانی است و از لحاظ آنکه اولین بار یک سنگ نبشته به خط پهلوی در 

بنا به روایات متعدد ت. فوق العاده حائز اهمیت بوده و نشانگر رونق این شهر بوده اسآذربایجان کشف شده، 

زادگاه سعدالدین وراوینی یکی از دانشمندان قرن ششم « وراوی»قبل از اسالم به نام  تاریخی، مشگین شهر

نامه بوده که بعدها در دوره اتابکان آذربایجان چون محمدبن پشگین گرجی حاکم  هجری و مترجم مرزبان

مشکین از اقلیم » باره حمداهلل مستوفی آورده است:  این دیار گشته، به نام او معروف شده است. در این

می خواندند، چون محمدبن پشگین گرجی حاکم آنجا شد بدو معروف « وراوی»چهارم است ... و در اول 

در بلوک پشگین هفت شهر بوده و »مجدالدین محمدالحسینی آورده است:  .(94)نزهه القلوب :  «گشت

این وراوی یا به قول مجدی  .( 474)زینه المجالس :  «ی مانده استهریک از شهرها به قدر دهاز اکنون 

ورامی آبادی بزرگی بوده و مرکز شهر محسوب می شده است. خرابه های آن امروزه به صورت دهی در 

در نزدیکی روستای پری خان باقی مانده و آنرا اورامینی یا  دوازده کیلومتری شمال غربی مشگین شهر
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 حمداهلل مستوفی در کتاب نزهه القلوب، تومان مشکین که در اصل وراوی نامیده می شده اورامی می خوانند.

. در (94می داند)نزهه القلوب : ارجاق، انار، اهر، کلیبر و تکلفه  دارای هفت شهر به نامهای پشگین، خیاو، را

اری وجود ندارد و به معروف است و از تکلفه نیز هیچ آث حال حاضر این شهر به دو نام خیاو و مشگین شهر

در کتابهای تاریخی رونق تاریخی این شهرستان را مربوط به دوره صفویه دانسته  طور کلی از بین رفته است.

حاکم و والی این شهرستان بوده و در آبادی این  ،اند. چنانچه یکی از نواده های شیخ صفی به نام شیخ حیدر

 دست مردی به اسم شیروان شاه قراباغی کشته شده است.شهر کوشیده و سرانجام در یکی از دره ها به 

شاه اسماعیل صفوی فرزند این مرد  شیخ حیدر نوه دختری شاه صفی و نوه پسری شیخ صفی بوده است.

روزگاری پایگاه بابک و  همچنین مشگین شهر هجری در خیاو به دنیا آمده است. 911است و در سال 

تمام ناحیه مشکین و اطراف ساواالن، پایگاه بابک و »آورده است:  یاعدسیارانش بوده، چنانچه غالمحسین 

 و نشست او»... در این مورد آمده است:   خبار گردیزینیز در کتاب زین اال(. 71)ساعدی:«یارانش بوده است

)بابک( اندرکوه های تنگ و تاریک بود و جای سردسیر و چون لشکر آنجا شدی با آن خرمدینان مقاومت 

. در روستای انار نیز درخت چنار تنومندی وجود دارد که وسط آن خالی است (1363،گردیزی )«دیندانستن

در زمان قاجاریه نیز این شهرستان  و اهالی معتقدند که بابک یک شب در داخل این چنار پنهان شده است.

برای لشگریان عباس اعتبار زیادی داشته است. در زمان جنگهای سیزده ساله ایران و روس، این شهر معبری 

 میرزا بوده و نشانه هایی از این دوران در بقعه شیخ حیدر باقی مانده است. 

منطقه ای است سردسیر که از جانب شمال به مشکین شهر و مرز ایران و کشور آذربایجان  و  شهر اردبیل

استان آذربایجان  از شرق به شهرستان آستارا  و تالش و از جنوب به شهرستان خلخال و شهرستان میانه

شرقی  و از مغرب به شهرستان سراب استان اذربایجان شرقی محدود می شود. این شهر در وسط دشت 

 در احسن أحمد  مقدسى، بن محمد اهلل عبد کیلومتر واقع شده است. أبو 45نسبتا وسیعی به طول تقریبی 

 باروئى. است سرزمین این مرکز و ذربایجانآ قصبه "االقالیم راجع به اردبیل می نویسد:  معرفة فى التقاسیم

 باالى راه چهار میان در جامع است راه چهار در صلیبى بازارهایش. است «دبیل» از ترکوچک و دارد بازدارنده

 فى التقاسیم است )احسن گیر روشنى داراى و گل از ساختمانها بیشتر. دارد آباد ربضى دژ، پشت. است تپه

ه . ق از اردبیل گذشته می نگارد: اردبیل اشهر  617یاقوت حموی که به سال  .(561 :2ج االقالیم ، معرفة

شهر های آذربایجان است و آن پیش از اسالم کرسی ناحیه بود و شهریست بسیار بزرگ و آن در فضایی 

ن و گشاده بنا شده است و نهر های پر آب در ظاهر و باطن آن روانست و با این حال درختی میوه دار در آ

نواحی آن دیده نمی شود. با وجود صحت هوا و عذوبت آب و جودت زمین، اگر درختی میوه دار در آن غرس 

کنند توفیق نیابد و این شگفت آور است و سبب آن مخفی است و میوه ها را از پشت کوه از نواحی که دور و 

بیشه ای است انبوه که به هنگام  نزدیک است می آورند بین آن و دریای خزر دو روز راه است و بین آن دو
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اظطرار بدانجا پناه برند و به سبب آن جنگل از جنگ و از دشمنان محفوظ و سالم مانند و بعالوه درختان آن 

را قطع کنند و از خلنج کاسه ها و سینی ها سازند و در اردبیل صنعتگران بسیار بدین کار مشغول اند ولی 

 کس نخستین :... گویند"ست نیاید )رفرنس(. او همچنین اشاره می کند قطعه از این قبیل خالی از عیب بد

 به شهر این نسبت شاید: گوید بوسعد. نامید «فیروز ذان با» را آن که بود شاه فیروز نهاد شهر این بنیاد که

 شهر این میان. است درم چهل و یکهزار بزرگ شهر این رطل. باشد یونان پسر لنطى پسر ارمینى پسر اردبیل

 شهر بدین رشته هر در دانشمندان از بسیارى. است راه روز دو خلخال تا روز، هفت تبریز تا روز، دو «سراو» و

 (.183 :1ج البلدان، ) معجم"دارند نسبت

 منطقه خلخال و کیوی در متون جغرافیایی 3-3

زمانهای گذشته تحت حوزه جغرافیایی شهرستان کوثر قسمتی از یک ناحیه جغرافیایی بزرگتر است که از 

نامیده می شد؛ این نام از گذشته های دور به حوزه جغرافیایی شامل بخش کاغذ کنان  "خلخال"عنوان 

میانه و کل شهرستان کوثر و کل شهرستان خلخال امروزی اطالق می شده است. بخش کاغذ کنان در تاریخ 

/  9/  18ستان خلخال در تاریخ از شهرستان خلخال منتزع گردیده و بخش سنجبد شهر 11/1358/ 15

از این ناحیه جدا شده و تحت عنوان شهرستان کوثر نامگذاری شد. مرکز شهرستان کوثر به نام شهر   1375

می باشد. به نوعی می توان گفت نه تاریخ منطقه خلخال بدون نام  "گیوی"یا در برخی منابع  "کیوی"

یوی و فیروزآباد جز در کنار نام خلخال به معنی واقعی کلمه کیوی و فیروز آباد قابل بحث است و نه تاریخ ک

 قابل ارزیابی است.

ه.ق و صفی الدین 682متوفی به سال آثار البالد و اخبار العباد در زکریا بن محمد بن محمود القزوینى

ق در ه. 626ه . ق از خلخال نام می برند و  یاقوت حموی به سال  739بغدادی در مراصد االطالع به سال 

اى در مرز آذربایجان و گیالن در نام شهرى و خوره"کند: معجم البلدان و خلخال را این گونه توصیف می

ها و کشتزارهایش در بلندى کوهها قرار دارد. از آنجا تا قزوین هفت روز راه و میان کوهستان است. بیشتر دیه

باشد که من هنگام گریختن از دست تاتار در تا اردبیل دو روز راه است. در این منطقه دژهایى استوار مى

ه.ق  741حمداهلل مستوفی در سال  .(315 :2ج البلدان، ) معجم"از آنجا گذشتم 617خراسان در سال 

خلخال شهر وسط بوده و اکنون دیه است کمابیش صد موضع به چهار ناحیه. "درنزهه القلوب می نویسد: 

بع اوست و هشتجین. در سابق شهر فیروزآباد نام که بر سر گریوه خانندبیل، سجهرود و انجیل آباد از توا

بردلیز بود حاکم نشین آن دیار بوده است و حکامش را آقا جریان می گفتند و بعد از خرابی فیروز آباد 

خلخال حاکم نشین شد و اکنون آن نیز خراب است. در آن والیت در حدود دیه کیوی دره ای است به طرف 

ن دره چشمه ای است که ابش به تابستان یخ می بندد و به طرف قماة )آفتاب رو( که قزاونه آفتاب، روی آ

نسار )زمین آفتاب رو( خوانند چشمه دیگری که در آبش بیضه )تخم مرغ( می پزد و بر یک فرسنگی خلخال 
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شکل کوهی است همچون دیواری راست، شاهولی برآمده کمابیش دویست گز بر بلندی او و بر فرازش ب

مخروجه کوهی تقریبا پانزده گز بیرون آمده و ان مخروجه ذهاب است الیزال، قطرات از او فرو می ریزد 

چنانچه دو آسیا گردان آب از آنجا حاصل می شود و بنیاد زرع خلخال از این آب است و در حدود علف زار 

می برند و شکار گاه های فراوان و  نیکوست و بدین سبب ماست آنجا آنچنان می بندند که مانند پنیر به کارد

(. در جای 83پر شکار دارد و شکارش سخت فربه بود و حقوق دیوانیش سی هزار دینار است)نزهه القلوب:

دیگر از شاهرود نام برده و می نویسد شاهرود والیتی است متصل طوالیش کمابیش سی پاره ده است و از 

.هوایش معتدل است و به گرمی مایل حاصلش غله نیکو معضماتش شال و کلور و حمص و درود و گیلوان

 (. 84باشد و اندکی میوه دارد و ..... حقوق دیوانیش ده هزار دینار بر روی دفتر است )همان:

 قلعه های استان اردبیلمحوطه های شناسایی شده از بررسی باستان شناسی  4-3

 قاباق قلعه فیروز آباد 9-4-3

ثانیه شرقی  313دقیقه و  19درجه و  48ثانیه شمالی و 857دقیقه و  34و  درجه37این قلعه در مختصات 

 1261و در قسمت جنوب غربی روستای فیروز آباد قرار گرفته است. باالترین ارتفاع آن از زمین های اطراف 

 (.1-3می باشد )تصویر 61متر بوده و ارتفاع قلعه از سطح رودخانه و زمین های اطراف

الجیشی مناسب برخوردار بوده و باشد. قلعه مذکور از موقعیت سوقمعنی جلو و پیشین می قاباق در ترکی به

از سه جهت ورود به قلعه با موانع طبیعی مسدود است، رودخانه کیوی چای که تقریبا بیش از نیمی از قلعه 

پوشش می دهد و زند. این رودخانه در جهت شرق به غرب در جریان بوده و ضلع شمالی قلعه را را دور می

متر در جهت  111در ادامه مسیر خود در کنج شمال غربی با یک پیچ تغییر مسیر داده و در طولی حدود 

جنوبی حرکت می کند و دوباره با یک پیچ تند دیگر تغییر مسیر داده و در جهت شرق به غرب  –شمالی 

اده است. ظلع غربی و قسمت حرکت می کند. همین رودخانه چشم انداز بسیار جالبی به کل محوطه د

(، این 2-3متر و سنگی می باشد )تصویر 31اعظمی از ضلع جنوبی قلعه به صورت یک پرتگاه با ارتفاع حدود 

وضعیت جنبه دفاعی قلعه را تقویت نموده است.  مصالح به کار رفته در ساخت بنا شامل قلوه سنگ با مالت 

باشد که غربی ترین تراس از راس در جهت شرقی غربی میگچ و آهک می باشد. بنای قلعه متشکل از سه ت

بیشترین ارتفاع برخورداراست. بقایایی یک برجک و دیوار استحکاماتی در بر جنوبی این تراس و در لبه 

(. همچنین در این قسمت سنگ تراش خورده ای به طول سه متر 3 -3باشد)تصویرپرتگاه قابل مشاهده می

(. با توجه به ارتفاع و شرایط نفوذپذیری کم به نظر میرسد این تراس هسته 4 -3شود)تصویرمشاهده می

مرکزی قلعه بوده است. دو تراس دیگر در جانب شمال شرق و شرق قلعه بوده و در این قسمت ها آوارهای 

ه نظر می حجیمی از قلوه سنگها قابل مشاهده است. درب ورودی قلعه از جانب شمالی قلعه بوده است. ب



28 

رسد قلعه در دوره ساسانی ساخته شده و در دوره سلجوقی در اوج گستردگی بوده است. از این محوطه 

سفال های نقش کنده زیر لعاب نوع اسکرافیاتو و نوع آق کند و سفالهای بدون لعاب دوره سلجوقی مشاهده 

 شود. که در ادامه به تفصیل راجع به آنها توضیح داده خواهد شد.می

 

 دید از شمال -: قاباق قلعه فیروزآباد1-3تصویر

 

 دید از شمال شرق -قاباق قلعه فیروزآباد طبیعی: موانع 2-3تصویر

 

 تراس یک -: بقایایی برجک و دیوار استحکاماتی در بر جنوبی قلعه3 -3تصویر

 

 تراس یک -: بقایایی سنگ تراش خورده در بر شمالی قلعه4 -3تصویر

 

 د در متون جغرافیاییقاباق قلعه فیروزآبا

 این منطقه در استوارهای ه.ق در معجم البلدان در توصیف منطقه خلخال  به دژ 626یاقوت حموی به سال 

و صفی الدین بغدادی در مراصد االطالع به سال ( 315: ص ،2ج البلدان ، معجم کند)اشاره می 617 سال

شهری است در آذربایجان در میان کوه ها و اکثر  ه . ق خلخال را این گونه توصیف کرده اند: خلخال 739

روستاها و مزارع آن در کوه های بلند است، فاصله اش تا قزوین هفت روز و تا اردبیل دو روز است. قلعه های 

محکمی در این والیت است که مردمان آن هنگام حمله مغول به آنجا عزیمت نمودند، فیروز آباد قلعه ای 

 739:مراصد االطالع على اسماء االمکنة و البقاعطراف آن خانقاه صوفیه زیاد است )است در خلخال و در ا

ه.ق درنزهه القلوب می نویسد: در سابق شهر فیروزآباد نام که بر  741(. حمداهلل مستوفی در سال 1151ه.ق:

د و بعد از سر گریوه بردلیز بود حاکم نشین آن دیار)خلخال( بوده است و حکامش را آقا جریان می گفتن

(. با توجه به توضیح 81خرابی فیروز آباد خلخال حاکم نشین شد و اکنون آن نیز خراب است)نزهه القلوب: 

 ها منهدم گردیده است.رسد این قلعه با حمله مغولحمداهلل مستوفی به نظرمی
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 های قاباق قلعه فیروز آبادسفال

باشد که کمتر مورد حول سفالگری دوره اسالمی مییکی از خال های مطالعاتی حوزه فرهنگی اردبیل سیر ت

توجه قرار گرفته است. این که در بسیاری کاوش ها به الیه دوره اسالمی توجه خاصی مبذول نمی شود خود 

 نشانی از اطالعات کم و ناقص ما از باستان شناسی این دوران دارد.

شناس قرار می گیرد.از آنجا که اطالعات ما در عموما سفال فراوان ترین داده ای است که در اختیار باستان 

مورد سفال اسالمی از داده های موزه ای است که عموما از قاچاقچیان گرفته شده و لذا طبیعتا سفالهای 

موزه پسند لعاب دار در این میان مورد توجه قرار می گیرد و به سفال های بی لعاب کمتر توجه می شود. 

از مطالعات باستان  این میان سفالهای محلی مناطق مختلف کمترین سهم را همین عوامل باعث شده که در

 شناسان به خود اختصاص دهند.

باشد که شامل های دوره سلجوقی شناسایی شده در منطقه مورد بررسی حاضر شامل سه گروه میسفال

 گیرند.ر میسفال اسکرافیاتو، سفال آق کند و سفال محلی می باشد که در ادامه مورد معرفی قرا

 سفال اسکرافیاتو

از کلمه اسگرافایر ایتالیایی گرفته شده که به معنای خراش دادن است و بر تکنیکی  sgrafittoاسگرافیتو »

در سفالگری اسالمی اطالق می شود که در آن شی با روکش گلی نازک پوشانده می شود و سپس طرح بر 

  (.16، 1383سن آلن،ویل«)روی آن، قبل از لعاب اصلی، حکاکی می شود

با توجه به بررسی ها کنگاور ، تخت سلیمان ، آمل ،آقکند ،سوگند زنجان ، سلطانیه ،قزوین و همدان به 

(نوع سفال به دست امده در سواحل خزر و 269: 1379عنوان مراکز ساخت آنها عنوان شده است.)توحیدی،

رده و پخته شده را مجددا با تراش لعاب و غرب ایران به لحاظ روش کنده کاری که ظاهرا ظروف لعاب خو

  ایجاد نقش تزیین کرده و سپس بار دیگر به کوره برده اند )همان( .

شیوه کار به این صورت است که ابتدا روی بدنه طروف را با نقوش از پیش تعیین شده اسلیمی ،گیاهان و 

اب های یک رنگ، الیه ای شفاف و حیوانات و بعدها انسان به صورت کنده کاری تزیین می کنند و با لع

 خوشرنگ بر سطح ظرف می پوشاندند.

بعضا محققان مصر دوره فاطمی را منشا این سفال می دانند و معتقدند در بین النهرین و سوریه و ایران رشد 

یافته است. سفال نقش کنده در اوایل دوره اسالمی روی سفالهای بدون لعاب و سپس در اواخر قرن سوم 

همزمان با ابداع تکنیک لعاب پاشیده با نقش خطوط ساده هندسی و اسلیمی ارایه شده ولی از قرن هجری، 

چهارم به بعد با نقوش انسان و حیوان تزیین می گردد. تاثیر نقوش قلمزنی و چکش کاری دوره ساسانی و 
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انه ای،عقاب و شیر احیا و رجعت به بسیاری از داستان ها و اساطیر ملی موجب می شود تصاویر مرغان افس

 (.1379نیز استفاده شود )توحیدی.

 سفال آقکند

های ای واقع میان زنجان، تبریز و اردبیل، خاستگاه گروه بزرگی از نمونهروستایی به نام آقکند در منطقه

 15در تاریخ سفالی تاریخ ایران اسالمی است. آق کند در جنوب غرب شهرستان کوثر بوده و در تاریخ 

به عنوان چهارمین شهر شهرستان میانه و  1385در سال  از شهرستان خلخال منتزع گردید و 11/1358/

 پنجاه و سومین شهر استان آذربایجان شرقی اعالم شد )استانداری شهرستان میانه(.

ی سامانی ظروف با نقش کنده است، این تکنیک در روزگار سلجوقی به های سفالی دورهاز مهمترین نمونه

رسید و در ظروف نوع آقکند، شاهکارهای زیبایی در سفالینه ایرانی خلق کرد. این نوع سفال باتکنیک تکامل 

نقش کنده ساخته شده که در آن شی با روکش گلی نازک پوشانده می شود و سپس طرح بر روی آن، قبل 

و نقش گیاهی در  از لعاب اصلی، حکاکی می شود. بیشتر تزیین این گروه شامل نقش بزرگ جانوری در مرکز

  اند.ای تزیین شدههای زرد، سبزو قهوههای سربی به رنگزمینه است که با لعابپس

لعاب شفاف از ترکیب کوارتز آسیا شده و پتاس ذوب شده توسط فرم های مختلف سرب تهیه می شد. 

رنگ های مورد خاصیت کاربرد سرب به عنوان کمک ذوب در پایین آوردن هزینه ی سوخت است ولی تعداد 

استفاده را محدود می کند. رنگ اصلی کاربردی سبز روشنی بوده است که از ترکیب مس و اکسید آهن به 

دست می آمد، و همچنین قهوه ای مایل به زرد که از اکسید آهن به دست می آمد در مواقعی نیز از رنگ 

آید یک پیگمنت ارغوانی مایل به سیاه با ارغوانی و به طور نادر الجوردی استفاده می شده است. به نظر می 

دانه های رنگی یکی از معدود رنگ های ثابتی است که برای ترسیم نقش و نگار به کار می رفته است و 

: 1384کاربرد آن در ظروف اسگرافیاتو ارتباطی با تولید ظروف منقوش گالبه ای ایجاد کرده است)گروبه، 

113 .)  

های منسوب به آقکند، لعاب سربی، ترکیبی از سرب )لیتارژ ی لعابی از سفالینههاپایه لعاب مصرفی در رنگ

این پایه لعاب سربی در ترکیب با اکسید آهن به  شود.یا سرنج( و شیشه )کوارتز، سیلیس( را شامل می

ان )کم یا ای، بر اساس تغییر میزای، قرمز شرابی و نهایتاً به رنگ قهوهترتیب از رنگ زرد، عسلی، قرمز قهوه

ی رنگی، اکسید آهن، اکسید مس، اکسید کند. در مجموع،  مادهی رنگ دهنده تغییر میزیاد بودن( ماده

های زرد، عسلی، قرمز منگنز به نسبت میزان ترکیب شیمیایی در اختالف پایه لعاب سربی، تولید رنگ

  (.11 :1391شوند )فاضل،ا حاصل میای تا سیاه رای، قرمز شرابی، سبز، سبز روشن، سبز تیره، قهوهقهوه
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دهانه باز، و  های بزرگ، ظروفها، سینیشکل و فرم ساخت این ظروف سفالی بیشتر شامل بشقاب

ی پهن هستند که عموماً با نقش پرندگان و حیوانات در ترکیب با نقوش گیاهی پیچان به هایی با لبهبشقاب

اند.گروه سفالینه معروف به نوع آقکند در هر ه سیاه مصور شدهای مایل بای، سبز، قهوههای زرد، قهوهرنگ

های کارگاه دیگری تولید شده از همان الگوهای خاص آقکند پیروی کرده است به همین دلیل نمونه

 (.5های مشابهی هستند )همان:ای مشخصهگردآوری شده دار

ز، زرد و ارغوانی انجام گرفته، البته های رنگارنگ مانند سبکنده آمل و آقکند با لعابساخت ظروف نقش 

های رنگی ها یا لعابهای خاصی از ظرف نقاشی شده و هدف از این کار مهار کردن حد و مرز رنگقسمت

کنده زیر لعاب پاشیده  کنده زیر لعاب با نقشاند بدین وسیله تکنیک نقش است که سفالگران سعی کرده

ها به وسیله نقوش هندسی و ایجاد مل و آقکند عالوه بر مرزبندی رنگکامالً متفاوت باشد. در مجموع سفال آ

های ارغوانی و سبز تزیین شده است دارای شفافیت نیز هست که حاصل تأللو لعاب هایی که با رنگنقش

 .(266:1378)توحیدی، سرب است

 سفال های بدون لعاب اتابکان آذربایجان

شده است  و تا کنون بکان احمد یلی و بعدا ایلدگز اداره میدر دوره سلجوقی آذربایجان تحت حکومت اتا

رود تحقیقات آینده بتواند  نمود های فرهنگی و سفالی این گروه مورد توجه قرار نگرفته است و امید آن می

 در این زمینه راهگشا باشد. 

 به عنوان سفال در دوره سلجوقی نوع خاصی از سفال چرخ ساز با کیفیت متوسط به رنگ قهوه ای احتماال

های بدون لعاب اتابکان سفال"مصرفی به وجود می آید که با توجه به زمینه تاریخی این نوع سفال را 

کنیم. این سفالها از لحاظ فراوانی بیشترین تعداد را در محوطه های دوره قرون میانی معرفی می "آذربایجان

باشد. در جداره بیرونی اغلب این به رنگ قهوه ای می اسالمی دارند. این سفال ها در جداره بیرونی و درونی

سفال ها نقوش کنده به صورت کنده دیده می شود. بیشترین تزیینات فرو رفته مدور نسبتا گود نیز که 

 دراین سفال ها دیده می شود که عموما در اطراف لبه و روی دسته مشاهده می شود.

بندی بر روی شانه ظروف مشاهده می شود که  بر روی این بعضا نوار هایی به صورت افزوده به حالت کمر

 نوارهای افزوده نقوش مدور های تورفته با فاصله دو سانتیمتری از یکدیگر ایجاد شده است.

رنگ خمیره این سفال ها در تپه های مختلف ویژگی محلی دارند اما رنگ سفال را کوره تعیین می کند و 

که برای خمیره استفاده شده نیز بی تاثیر نیست. در هر حال آنچه مسلم شاید بتوان گفت نوع خاک منطقه  

است آنکه یک روش و تکنیک تقریبا ثابت چه در نحوه پخت و چه در نحوه تزیین و پوشش و ساخت در 

تمامی سفال های مورد بحث در کل محوطه های حوزه فرهنگی مورد بررسی دیده می شود. شاموت این 
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ز و متوسط است که بعضا زرات سفید آهکی در شاموت دیده می شود که احتماال مربوط سفال ها از ماسه ری

 به خاک محوطه باشد.

 جزو این گروه هستند. 15و  6، 5، 2، 1در محوطه قاباق قلعه فیروزآباد سفال های شماره  

 

 : سفال های بدست آمده از قاباق قلعه فیروزآباد1-3طرح شماره

 

  : مشخصات سفال های بدست آمده از قاباق قلعه فیروزآباد1-3جدول شماره  

 فیروزآباد: سفال های بدست آمده از قاباق قلعه 2-3طرح شماره                                
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 سفال های بدست آمده از قاباق قلعه فیروزآباد مشخصات: 2-3 شمارهجدول 

 

ت
ینا

تزئ
 

ت
اخ

 س
ت

فی
کی

 

ون
یر

ش ب
وش

پ
 

ون
در

ش 
وش

پ
 

ون
یر

ح ب
سط

گ 
رن

 

ره
می

 خ
گ

رن
 

ون
در

ح 
سط

گ 
رن

 

ت
مو

شا
ت 
اخ

 س
وع

ن
ت 

پخ
ن 

یزا
م

 

رم
ف

طه 
حو

م
 

ال
سف

ره 
ما

ش
 

 

گلی غلیظ  متوسط نقش کنده

 نخودی

گلی غلیظ 

 نخودی

چرخ  ماسه متوسط ایقهوه ایقهوه ایقهوه

 ساز

قاباق قلعه فیروز  لبه کافی

 آباد

Ar.Ki.n:7 

لعاب شیشه یکدست 

 سبز

گلی غلیظ  خوب

 تیقهوه

چرخ  ماسه ریز قرمز قرمز قرمز -

 ساز

قاباق قلعه فیروز  لبه کافی

 آباد

Ar.Ki.n:8 

لعاب شیشه یکدست 

 آبی

چرخ  ماسه ریز ایقهوه ایقهوه ایقهوه - - خوب

 ساز

قاباق قلعه فیروز  لبه کافی

 آباد

Ar.Ki.n:9 

لعاب شیشه یکدست 

 آبی

چرخ  ماسه متوسط ایقهوه ایقهوه ایقهوه - - ظریف

 ساز

قاباق قلعه فیروز  لبه کافی

 آباد

Ar.Ki.n:10 

نقاشی زیر 

ای لعاب)نقوش قهوه

 روی زمینه کرم(

گلی غلیظ  - خوب

 ایقهوه

چرخ  ماسه متوسط قرمز قرمز قرمز

 ساز

قاباق قلعه فیروز  کف کافی

 آباد

Ar.Ki.n:11 

غلیظ گلی  متوسط -

 نخودی

گلی غلیظ 

 نخودی

چرخ  ماسه متوسط ایقهوه ایقهوه ایقهوه

 ساز

قاباق قلعه فیروز  کف کافی

 آباد

Ar.Ki.n:12 

ت
ینا

تزئ
 

ت
اخ

 س
ت

فی
کی

 

ون
یر

ش ب
وش

پ
 

ون
در

ش 
وش

پ
 

ون
یر

ح ب
سط

گ 
رن

 

ره
می

 خ
گ

رن
 

ون
در

ح 
سط

گ 
رن

 

ت
مو

شا
ت 
اخ

 س
وع

ن
ت 

پخ
ن 

یزا
م

 

رم
ف

طه 
حو

م
 

ال
سف

ره 
ما

ش
 

 

نقش کنده زیر 

 لعاب)نوع آقکند(

چرخ  ماسه  ریز قرمز قرمز قرمز - - خوب

 ساز

قاباق قلعه فیروز  بدنه کافی

 آباد

Ar.Ki.n:13 

لعاب شیشه آبی در 

 سطح بیرون و درون

لعاب شیشه  ظریف

 آبی

چرخ  ماسه متوسط ایقهوه ایقهوه ایقهوه لعاب شیشه آبی

 ساز

قاباق قلعه فیروز  بدنه کافی

 آباد

Ar.Ki.n:14 

گلی رقیق  متوسط نقش افزوده

 ایقهوه

گلی رقیق 

 ایقهوه

چرخ  ماسه متوسط ایقهوه ایقهوه ایقهوه

 ساز

قاباق قلعه فیروز  بدنه کافی

 آباد

Ar.Ki.n:15 

نقش کنده زیر 

 لعاب)نوع آقکند(

چرخ  ماسه ریز ایقهوه ایقهوه ایقهوه - - خوب

 ساز

قاباق قلعه فیروز  بدنه کافی

 آباد

Ar.Ki.n:16 

نقش کنده زیر 

 لعاب)نوع آقکند(

لعاب شیشه  - خوب

 سبز

دست  ماسه ریز قرمز قرمز قرمز

 ساز

قاباق قلعه فیروز  بدنه کافی

 آباد

Ar.Ki.n:17 

نقش کنده زیر 

لعاب)نوع آق کندنوع 

 لعاب پاشیده( -دوم

 گلی غلیظ خوب

 نخودی

گلی رقیق 

 نخودی

چرخ  ماسه ریز ایقهوه ایقهوه ایقهوه

 ساز

قاباق قلعه فیروز  بدنه کافی

 آباد

Ar.Ki.n:18 

لعاب شیشه یکدست 

 آبی در سطح داخل

گلی رقیق  خوب

 نخودی

لعاب شیشه 

 سبز

چرخ  ماسه ریز ایقهوه ایقهوه ایقهوه

 ساز

قاباق قلعه فیروز  بدنه کافی

 آباد

Ar.Ki.n:19 

چرخ  ماسه ریز ایقهوه ایقهوه ایقهوه - - خوب نقاشی زیر لعاب

 ساز

قاباق قلعه فیروز  بدنه کافی

 آباد

Ar.Ki.n:20 

لعاب شیشه یکدست 

 سفید در سطح بیرون

چرخ  ماسه ریز ایقهوه ایقهوه ایقهوه - - خوب

 ساز

قاباق قلعه فیروز  بدنه کافی

 آباد

Ar.Ki.n:21 



34 

 مشخصات سفال های بدست آمده از قاباق قلعه فیروزآباد: 3-3جدول شماره 

 کاروانسرا های محدوده مورد پژوهش:-قلعه   2-4-3

بنیاد کاروانسرا ها با ارزش معماری در رابطه با رونق تجارت شکل گرفته و عوامل دیگری نظیر کاربرد نظامی، 

تحول و گسترش کاروانسراهای ایران در ادوار اطالع رسانی در توسعه و تکامل آن نقش داشته اند. بطور کلی، 

مختلف بستگی به وضعیت اجتماعی، اقتصادی، مذهبی داشته و شکل یابی و توسعه آن با موارد یاد شده در 

ارتباط است. عملکرد های گوناگون که در گذشته کاروانسرا ها به عهده داشته، باعث گردیده نامهای متفاوتی 

رهنگ لغات جای گیرد از جمله کاربات، رباط، ساباط و خان )کیانی و کالیس، برای این گونه بناها در ف

های متعدد ی آذربایجان بدلیل شرایط جغرافیایی خاص و دارا بودن ارتفاعات و سلسله کوه(. منطقه1: 1373

مبرمی های فصلی و دائمی از سوی دیگر از جمله مناطقی است که نیاز ها و رودخانهاز یک سو و داشتن دره

ها، چاپار خانه ها جهت تسهیل در امر حمل و نقل کاال و مسافر داشته است. موقعیت به ساخت پل

استراتژیک منطقه خلخال، مهمترین عاملی ست که باعث عبور راه های متعدد از محدوده این شهرستان 

با در نظر گرفتن گردیده است. در توضیح بناهای این بخش باید افزود انتخاب موقعیت سوق الجیشی و 

ویژگی های دفاعی در ساختمان بناها نشان میدهد که ویژگی های دفاعی این بناها بیش از ویژگی های 

تجاری آنها مد نظر سازندگان بوده است. این بناها در کنار اینکه محل اقامت کوتاه مدت کاروانیان بوده و با 

 رسانی بیشتر مد نظر سازندگان بوده است. رونق تجارت ارتباط دارند اما کاربرد نظامی و اطالع 

 قلعه خشتی فیروز آباد 9-2-4-3

و  1255469قلعه خشتی فیروز آباد در دهستان  فیروز آباد  مرکز بخش فیروز در مختصات جغرافیایی 

متر  56این بنا در ابعاد  متر باالتر از سطح دریا قرار گرفته است. 1213و در ارتفاع  utmبر اساس  416369

متر شرقی غربی بوده و در مرکز روستا و ضلع جنوبی رودخانه کیوی چایی قرار گرفته  64شمالی جنوبی و 

است. بنا از خشت خام ساخته شده ودر چهار گوشه دارای برجک نگهبانی بوده و برجک های کنج شمال 

( و برجک جنوب شرقی به 6-3و تصویر 5-3شرق و جنوب غرب تاحدی قابل بازسازی می باشند )تصویر

کلی از بین رفته و برجک شمال غرب  بیش از نصف بنا از بین رفته است. ورودی بنا از قسمت میانی ضلع 

 غربی می باشد. طرفین درب ورودی از آجر پخته به صورت مدور کار شده است. 

ه قرون متاخر اسالمی باشد. راجع به با توجه به ویژگی های کلی بنا، به نظر می رسد این سازه متعلق ب

کاربری بنا الزم به توضیح است که فرم بنا و موقعیت قرار گیری آن حکایت از یک کاروانسرای درون شهری 

دارد ولی با توجه به موقعیت استراتژیک فیروز آباد معمار جنبه های دفاعی بنا را نیز مد نظر داشته و تا 

لمنفعه برای تامین امنیت منطقه در قرون متاخر اسالمی نیز بوده است. حدی می توان گفت یک بنای عام ا
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قسمت های داخلی بنا تقریبا تا حد زیادی تخریب شده و فقط چند اتاق در ضلع شمالی تقریبا سالم باقی 

با متر نیز سالم باقی مانده است. این بنا از لحاظ نحوه ساخت  6مانده است. در برخی قسمت ها بنا تا ارتفاع 

 برجک باقی مانده از قلعه مشکول و قلعه خشتی خوللر گیلوانن)شهرستان خلخال( قابل قیاس است.

بنا در تصرف آقایان کوروش احمدی و ایرج احمدی بوده و تالش سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و 

 صنایع دستی استان اردبیل در خصوص مالکیت بنا تاکنون بی نتیجه بوده است. 

 

 دیوار جنوبی -خشتی فیروز آباد قلعه :5-3تصویر

 

 دیوار غربی -: قلعه خشتی فیروز آباد6-3تصویر

 قلعه احمد آباد 2-2-4-3

قرار گرفته است.   utmدرجه بر اساس مقیاس  4161744و  1261219روستای احمد آباد در مختصات 

متر  1684بنای قلعه در جانب شمال غربی آن و در شرق رودخانه احمد آباد و در ارتفاع آن از سطح دریا 

واقع گردیده است. ساختمان قلعه  بر روی یک تپه طبیعی ساخته شده است و در قسمت شرقی بنا منبع 

ر دارد. در دامنه شرقی این تپه بنای پیر آب روستا ساخته شده و قبرستان روستا در پای جنوبی قلعه قرا

 احمد آباد ساخته شده است.

مصالح بنا که احتماال سنگ های بوم آورد بوده و از دامنه غربی تپه تراش خورده اند، به مرور مورد استفاده 

ای آید از سنگ های یک رو تراش برروستاییان قرار گرفته و فقط پی بنای آن باقی مانده است. به نظر می

جانب بیرونی دیوارها استفاده شده و در جبهه داخلی از سنگ یا خشت خام استفاده شده که چیزی از آن 

توان ابعاد بنا را مشخص نمود باقی نمانده است. بنا به صورت چهارگوش ساخته شده ولی به درستی نمی

کنج شمال غربی شناسایی  (. یکی از برجک ها دفاعی بنا که به صورت مدور می باشد در1-3)نقشه شماره 

(. در ساخت برجک نیز همانند دیوار های بنا سنگ های یک رو تراش برای رویه بیرونی 7-3شد )تصویر

دیوار استفاده شده است. جبهه غربی بنا به صورت طبیعی قابلیت نفوذپذیری کمی داشته و از این جهت 

ذکور بقایای یک محوطه و بنای خشگه چین مناسب ساخت قلعه می باشد. از این روستا عالوه بر قلعه م

سنگی به نام پیر احمد آباد و چندین نوع از سنگ قبر های گهواره ای و پلکانی و سنگ قبر استوانه ای شکل 

به دست آمد که در بخش مربوطه به آنها خواهیم پرداخت. از سطح محوطه چند قطعه سفال متعلق به دوره 
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نهاد برای گاهنگاری و کاربری دقیق محوطه مستلزم ادامه مطالعات می تاریخی گشف گردید اما ارائه پیش

 (.4-3باشد )طرح و جدول 

 

 بقایای برجک جنوب غربی –: قلعه احمد آباد 7-3تصویر

 

 : پالن قلعه احمد آباد1-3نقشه شماره
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 های بدست آمده از قلعه احمد آباد: سفال4-3طرح شماره

 

 

 

  

 های مکشوفه از قلعه احمد آباد: مشخصات سفال4-3جدول 
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:Ar.Ki.n قلعه احمد آباد لبه کافی چرخ ساز ماسه ریز سیاه ایقهوه ایقهوه - - متوسط -

1 

:Ar.Ki.n قلعه احمد آباد لبه کافی چرخ ساز ریز ماسه ایقهوه ایقهوه ایقهوه ایگلی رقیق قهوه ایگلی رقیق قهوه متوسط -

2 

:Ar.Ki.n قلعه احمد آباد لبه کافی چرخ ساز ماسه ریز ایقهوه ایقهوه ایقهوه گلی رقیق نخودی - متوسط -

3 

گلی غلیظ  خوب -

 نخودی

:Ar.Ki.n قلعه احمد آباد لبه کافی چرخ ساز ماسه ریز قرمز ایقهوه ایقهوه گلی غلیظ نخودی

4 

:Ar.Ki.n قلعه احمد آباد لبه کافی چرخ ساز ماسه ریز نخودی نخودی نخودی گلی غلیظ نخودی - ظریف -

5 

:Ar.Ki.n قلعه احمد آباد بدنه کافی چرخ ساز ماسه ریز ایقهوه ایقهوه ایقهوه گلی غلیظ نخودی - خوب -

6 

:Ar.Ki.n قلعه احمد آباد کف کافی چرخ ساز ماسه ریز ایقهوه قرمز قرمز ایگلی رقیق قهوه ایگلی رقیق قهوه خوب -

7 

گلی غلیظ  متوسط -

 نخودی

:Ar.Ki.n قلعه احمد آباد لبه کافی چرخ ساز ماسه ریز نخودی ایقهوه ایقهوه گلی غلیظ نخودی

8 

:Ar.Ki.n قلعه احمد آباد بدنه کافی چرخ ساز ماسه ریز ایقهوه ایقهوه ایقهوه گلی غلیظ نخودی - ظریف -

9 
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 قلعه خشتی مشکول 3-2-4-3

 Eو  ˝N 37°29´34.63روستای مشکول واقع در بخش فیروز شهرستان کوثر در مختصات جغرافیایی 

قلعه کیلومتری قاباق  79/11کیلومتری شهر میانه،   81/41ی خط مستقیم و به فاصله ˝53.57´48°11

 .کیلومتری گیوی)مرکز شهرستان کوثر( قرار دارد 45/25فیروزآباد و 

(. مصالح به کار رفته 8-3از بنای قلعه مشکول فقط یک برجک باقی مانده و بقیه از بین رفته است )تصویر 

از سانتیمتر عرض دارند. برجک باقی مانده از قلعه مشکول  151در این بنا خشت خام بوده و دیوار های آن 

لحاظ فرم و مصالح کامال با قلعه خشتی فیروز آباد و قلعه خشتی خوولر گیلوان خلخال مشابه بوده و به نظر 

می رسد هر سه در یک دوره زمانی ساخته شده اند. در ساخت بنا توجه کمی به جنبه های دفاعی شده و با 

گاهی داشته  و از طرفی به نظر می رسد توجه به نزدیکی به قیزکورپوسی، این بنا احتماال جنبه های استراحت

 نگهداری خوب قاجاریه زمان در بزرگ های این بنا مرکزی برای تامین امنیت منطقه نیز بوده است. جاده

 کاروانسراها ها صاحبان چاپارخانه با رقابت برای. بودند مجهز مسافران پذیرایی برای ها چاپارخانه. شدند می

 کنار در فراوان های مسافرخانه بعد به این از. نمایند فراهم مسافران برای بیشتری راحتی کنند می کوشش

قلعه خشتی فیروز آباد و مشکول در همین راستا ساخته شده و به نوعی هم . شود می ها ساخته راه

 کاروانسرای بین راهی و هم مرکزی برای تامین امنیت منطقه بوده است. 

 

 تصویر از جنوب غرب –: برجک قلعه مشکول 8-3تصویر 

 گیلوان  خوللر قلعه خشتی 4-2-4-3

گیلوان از توابع بخش شاهرود شهرستان خلخال در محوطه  خوللر گیلوان در روستای خوللر قلعه خشتی

عرض 37,295591 °این کاروانسرا در  وسیعی که فاقد پوشش گیاهی چشمگیری است قرار دارد . 

یی در  فاصله یک کیلومتری جنوب روستای خوللر گیلوان قرار طول جغرافیا 48,778474 °جغرافیایی و

گرفته است. روستای خوللر گیلوان در بخش شاهرود و دهستان شال شهرستان خلخال قرار دارد. این روستا 

در مسیر  این کاروانسراکیلومتری شهر خلخال قرار گرفته است.  51کیلومتری دهستان شال و  11به فاصله 

ماسال و مشرف بر آن در کنار جاده واقع است. روستای خوللر گیلوان در حقیقت  -گیلوان -شالجاده اصلی 

در سه راهی قرار گرفته که یک سمت آن به سمت ماسال، سمت دیگر به طرف ماسوله و جاده سوم به 

لی رفته است. انتخاب موقعیت این کاروانسرا با در نظر گرفتن شرایط استراتژیک و در محسمت خلخال می

 بوده که تقریبا مشرف بر مسیر های مختلف باشد. 
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 چهارگوش مستطیل جنوبی به طرز-کاروانسرای موسوم به قلعه خشتی خوللر گیلوان در محور شمالیبنای 

متر و طول  43/72متر، طول دیوار جنوبی  11/115، طول دیوار شرقی  31/67است. طول دیوار شمالی 

ساختمان این بنا از شش برجک استفاده شده است. و یک برجک در متر است. در  94/115دیوار غربی 

متر قرار گرفته است. شواهد سطحی االرضی مخصوصاً قطعات سفال  115قسمت شمالی آن به فاصله 

بصورت بسیار اندک از مجموعه بدست آمده و موضوع مهمتر این که در میان سفال ها هیچ گونه سفال لعاب 

ا توجه به ویژگی های معماری، میتوان این کاروانسرا را به دوره صفوی منسوب دار بدست نیامده است. ب

دانست. نمونه مشابه این کاروانسرا در فیروزآباد شهرستان کوثر و روستای مشکول شناسایی شده است. به 

 هساد توان به معماری های خاص آن می بوده که از ویژگی صفویاین بنا از جمله بناهای عصر نظر میرسد 

باشد. به نظر می رسد در قرون مصالح به کار رفته در ساخت این اثر استفاده از چینه می آن اشاره کرد.

 سانتی متر انجام شده است.  7×21×21متاخر فاز دوم معماری این بنا با استفاده از مصالح خشت با ابعاد 

 8رجک دیدبانی به قطر متوسط ساختار این کاروانسرا در راستای شمالی جنوبی بوده و متشکل از شش ب

متر می باشد که با مصالح چینه ساخته شده است. برجک ها به شکل مدور بوده و دارای یک در ورودی به 

سمت داخل حیاط یا تاسیسات وابسته داشته است. قطر دیوار برجکها همانند دیوار های بیرنی یک متر بوده 

ته می شود. در قسمتهای پایه دیوار ها)دیوار ها و برجک که رفته رفته به سمت ارتفاع از عرض آنها کاس

سانتی متر،  7×11×13سانتی متر،. 11×11×15سانتی متر،  8×11×21ها(ردیفی از سنگ به ابعاد 

سانتی متربکار رفته است. با توجه به این که این 11×11×18سانتی متر،  9×11×15سانتی متر،  11×11×12

شاهده می باشد نمیتوان از آنها به عنوان پی بنا یاد کرد. درب اصلی ورودی سنگ ها بعضا در دیواره قابل م

 متر بوده است.  4بنا از جانب شمالی بوده که به عرض 

سانتی متر در ارتفاع  31در بر بیرونی دیوار شرقی بنای کاروانسرا مدخل هایی دایره ای به قطر متوسط 

سانتی متر از  91اهده میگردد که به فاصله متوسط سانتی متر در سرتاسر این دیوار مش 171متوسط 

یکدیگر قرار گرفته اند. شواهد و همچنین مطابق نقل محلیان این مداخل محل قرارگیری تیر های سقف 

بنایی بوده که به بنای اصلی الحاق شده بوده است. همچنین در بر بیرونی دیوار و به فاصله چهار متری 

)طول( 131×)ارتفاع( 31×)عمق( 21زیر مداخل مدور آثار دو طاقچه به ابعاد برجک میانی دیوار شرقی، در 

)طول( سانتی متر مشاهده می شود. در برجک جنوب غربی بنا دو 85×)ارتفاع( 45×)عمق(31سانتی متر و 

)طول( 27×)ارتفاع( 33×)عمق( 51مدخل رو به بیرون مشاهده می شود که اولی رو به سمت غرب و به ابعاد 

 51×)عرض( 41متر مشاهده می شود که در قسمت فوقانی تخته سنگی دو تکه به ابعاد  سانتی

)طول( سانتی متر به عنوان نگهدارنده سقف بکار رفته است. مدخل دوم رو به سمت قبرستان 51×)ارتفاع(

 )طول( سانتی متر مشاهده می شود.51×)ارتفاع( 71×)عمق( 41مجموعه و به ابعاد 
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غربی تا حدی سالمترین برجک مجموعه بوده و از قسمتهای باقیمانده آن تا حدی  برجک میانی دیواره

مدخل مشاهده می شود  6میتوان به بازسازی برجک ها اقدام کرد. در بر داخلی نیمه شمالی این برجک آثار 

 که محل قرارگیری تیرهای چوبی بوده است. بر این اساس می توان گفت برجک ها در دو طبقه ساخته می

شده اند. مجموعه ساختمان در دو مرحله ساخته شده است. مرحله اول ساختمانی مجموعه متشکل از بنایی 

است که با استفاده از چینه ساخته شده و شامل شش برجک، دیوار های بیرونی بنا است. مرحله دوم 

ست. تاسیسات این سانتی متر انجام پذیرفته ا 7×26×26ساختمانی با استفاده از مصالح خشت به ابعاد 

مرحله شامل بخشی از تاسیسات جنوبی بنا، تاسیسات بر بیرونی دیوار شرقی بنا و یک برجک در سمت 

متری از آن قرار گرفته  115متر و به فاصله  4شمال بوده است. این برجک به موازات درب ورودی به قطر 

 مانی مجموعه بوده است. است. با توجه به مصالح خشتی این بنا متعلق به مرحله دوم ساخت

 



 

 خوللر گیلوان "قلعه خشتی": موقعیت کاروانسرای موسوم به 2-3نقشه 

 

 خوللر گیلوان "قلعه خشتی"کاروانسرای موسوم به پالن معماری : 3-3نقشه
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 خوللر گیلوان "قلعه خشتی"نسبت به کاروانسرای موسوم به  7برجک شماره پالن  :4-3نقشه

 

 خوللر گیلوان )دید از شرق( "قلعه خشتی"کاروانسرای موسوم به  : موقعیت9-3 تصویر

 خوللر گیلوان )دید از شرق( "قلعه خشتی": موقعیت کاروانسرای موسوم به 11-3 تصویر

 

 شیوه دیوار چینی و ساخت دیوار های کاروانسرا:  11-3شماره  تصویر

 

 دیوار شرقی کاروانسرا:  12-3تصویر

 

 : از نمای نزدیک 7برج شماره  –منفرد  برجک: 13-3شماره  صویرت
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 دژ بوینی یوغون یا دز نیر)بهمن دز؟( 3-4-3

 به یکوه یرو کورعباسلو یروستا مجاور روین شهرستان یشرق جنوب یلومتریک 1 1 فاصله در دژ نیا

 توان یم نظر تحت و مختلف نقاط از صرفا و است یا ژهیو حصانت یدارا دژ نیا. است دهیگرد بنا نام نیهم

 یطوالن یتسیز طیشرا بودن دارا آنها جمله از است یخاص یدفاع تیموقع یدارا دژ. کرد صعود آن یباال به

 از یبرخ خوردیم چشم به قلعه سطح یرو بر عیوس صورت به آن یمعمار یایبقا. است نانینشژد یبرا مدت

 صورت به انبار آب عدد چهار. هستند یباق هم هنوز متر 5 بیرق یضخامت با آن یدفاع یها وارید و برجها

 ابعاد با یزوج صورت به آنها از یکی. است شده کنده ژد یها صخره یرو به آب رهیذخ عیوس یاستخرها

 یم رهیذخ را برف و باران بارش از یناش آب و دارد فرد به منحصر حالت متر 8 تا 6 عمق به و متر 6*21

 داخل از آب برداشت منظور به و اند شده دهیبر صخره در که هستند ییها پله یداراکدام  هر. است نموده

 یم اسالم از قبل یزمانها در قلعه ساختمان احداث نشانگر شواهد، و آثار. اند شده گرفته نظر در استخرها

 . است بوده استفاده مورد یصفو دوره تا الاقل زین یاسالم دوران در اما باشد،

 آن یدادهایرو و انیجر به توجه با که دیآ یم انیم به سخن نیر دز نام به یا قلعه از األمم تجارب کتاب در

 راجع تیب چند یفردوس شاهنامه در اما. است داشته را نام نیهم که است وغونی ینیوبدژ که گفت توانیم

 . است لیاردب کینزد که کند یم صحبت دژ نیهم به

 لیاردب در تا شدن دیبا                                                      لیدوخ با کنون را ما فرزند دو

 است منیاهر پرخاش ساله همه                                            است بهمن دژ آنجا که یمرز به

 نشان آن تیموقع حصانت و وسعت. گردد یم یمعرف و مطالعه در نیا که است بار نیاول نیا است یگفتن 

 از تر نیحص یا قلعه رایز است، یفردوس شاهنامة در مذکور دژ بهمن جهت یابرازنده یدایکاند که دهد یم

 مفصل طور به دژ یاجزا و عناصر ایگو ریتصاو از استفاده با گردد یم یسع. ندارد وجود لیاردب کینزد نیا

 . شود یمعرف

 دژ یاحتمال خچهیتار و یخیتار شواهد

 و سطح در شده پراکنده شواهد و آثار اما ندارد، وجود دژ نیا خیتار از یاطالع چگونهیه افواه در گرچه

 .سازد یم خبربا  خود گذشته اوضاع از را ما یحدود تا دژ رامونیپ

 یعنی یخیتار دوران «یسنگ درشت ای یسنگ کالن» کتیمگال قبور یپراکندگ مدارک، نیاتریگو از یکی 

 به سال 41 حدود از دزدان توسط قبور نیا تیاکثر متأسفانه که است دژ نیا رامونیپ در یساسان و یاشکان
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 را یخیتار دوران به دژ تعلق رفته، غارت به یخیتار دوران مقابر انبوه وجود. است شده غارت طرف، نیا

 کاربرد از تیحکا خورد،یم بچشم قلعه رامونیپ و سطوح در که یشتریب شواهد و آثار کنیل سازد، یم مسلم

 دوران لیاوا از ییهاسفال نشانگر هالفاس ظواهر که دینما یم یطوالن مدت به یاسالم دوران در قلعه نیا

 به توان یم که آنچه اما رسند یم بنظر زین متأخرتر یبرخ یوحت است یصفو دوران اواخر الاقل تا یاسالم

 اطراف و رین منطقه در قلعه نریتنیحص و نیبزرگتر قلعه نیا که است نیا نمود اظهار دژ نیا مورد در جرأت

 . است داشته جانیآذربا تحوالت خیتار در را یمهم نقش خود روزگار در بیترت نیبد و است لیاردب

 نیا یایگو اند، شده کنده دژ یرو یهاصخره سطوح در یهمگ که آب ذخیره میعظ یهاحوض وجود

 در نانینشژد یعنی آنان یازهاین به ی یپاسخگو وجهت بزرگ گروه یبرا میعظ ریذخا نیا که است تیواقع

 (11و 9 شماره ریتصو. )بود دهیگرد ینیب شیپ یطوالن یمدتها

 در دژ نیا سمور اسم یجستجو به که کند یم تیتقو ما ذهن در را گمان نیا موجود اتیواقع لذا

 میخوانیم شاهنامه از یاتیاب در ازجمله میبپرداز طوس میحک یهاسروده

 لاردبی در تا شدن دیببا                        لیدوخ با کنون را ما فرزند دو

 خاش اهریمن است پر ساله همه                  است بهمن دژ آنجا که یمرز به

 :آورد یم گرید یجا در ای

 دیدم بر یهم آتش همچو نیزم                دیرس اندر دژ بهمن کینزد چو

 یرو نهادند در یسور یبتد                     یجنگجو لشگر با طوس بشد

 را دژ نیا محل نیقی به بیقر احتمال با میتوان یم دارد وجود فوق تیدوب در که یمختصات به توجه با لذا

 است شده برده نام دژ نییرو مثل یگرید بزرگ یدژها از شاهنامه در. میبدان یفعل یوغون ینیبو دژ نیهم

 از که را مراغه اطراف در ضحاک قلعه دیشا و باشد مراغه یحوال در یستیبا متون اکثر حیتصر به بنا که

 آن العاده فوق حصانت سبب به که برد نام دژ نیروئ همان بتوان است، جانیآذربا عظیم و نیحص یدژها

 رانیا یباستان یهاماه نامهم که لیاردب استان در ییهامکان یهانام وجود .است شده پذیرا را یلقب نیچن

 رنگ، تک لعابدار یهاسفال از یعیوس فیط وجود. است یشتریب یراهنما مقصود به دنیرس در را ما است

 تا اسالم صدر دوران از قلعه نیا استفاده از تیحکا یهندس نقوش با ییهاسفال زیون کنده نقش با یهاسفال

 .آنهاست جمله از یسلجوق دوران یسفالها همانند زده قالب یسفالها تکه زین و کند یم شیپ قرن چند
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 اند آمده بدست دژ اطراف قبور از زین یاشکان و یساسان دوره یهاتونیر اکثرا که دیآ یم بر مردم اظهارات از

 پالک کی که کرد یم تیحکا یشخص زین و... و گاو ، گربه مانند اند بوده مختلف واناتیح بشکل غالبا که

 از که است کرده مشاهده اندبوده یو اطراف در زین دارزهین سربازان که مالزمانش با را یشاه ایگو که یمفرغ

 به متعلق که ی یهاسفال تکه یخیتار دوران ظروف قطعات از. است آمده بدست منطقه نیا یخیتار قبور

 مشاهده ها یبررس در زین یاخرا گل از ینقوش با یخیتار دوران کوتاه اریبس وارهید با و پهن ییهابشقاب

 . است شده دایپ دژ سطوح از بود شده دهیاکس آنها سطوح که شهیش کوچک یها تکه زین و دیگرد

 حوادث در و است بوده ارید نیا ارانیشهر مستحکم یدژها از یکی اسالم صدر زمان در وغونی ینیبو دژ

 از را ییردپا میتوان یم یخیتار متون در ما که است داده رخ منطقه در یمتعدد تحوالت اسالم صدر دوران

 گرید ای زینر در که دیآ یم انیم به یمستقل ارانیشهر از صحبت یخیتار کتب در. میکن جستجو آنها

 یم را یطائ یموصل على نیمر نخست خاندان نیا از. اند برافراشته استقالل علم ... و لیاردب مثل ییمکانها

 چنانکه. . .  گرفت منینش خود پسران با آمده فرود بوده یهید که زینر به سدینو یم یبالذر که میشناس

 .هستند زینر خداوندان به موسوم نانیا شد اشاره

 بن محمد مأمون ق ه 212 سال در مشهور، مورخ یعقوبی نوشته به نایمر بن یعل نام به یعل نیمر پسران از

 گانیبا آذر به که را او همگنان گرید مرو بن على او و فرستاد بابک کاریپ یبرا موصل راه از را یطوس دیحم

 و او یول(است بوده رواد پسر محمد یو همگنان) فرستاد مأمون شیپ ساخته ریدستگ بودند گشته رهیچ

 چنانکه. اند داشته یحکمران خود یجا در کدام هر آن از پس سالها و آمده گانیآذربا به گرید بار مر بن یعل

 اشارات از .است بوده یو کیاستراتژ قالع از یکی وغونی ینیبو قلعه بابک خروج زمان در بسا چه است معلوم

 زمان در دیشا و دینما عمل یاساس استحکامات بعنوان توانست یم یوغون ینیبو قلعه که میابی یدرم فوق

 یم جانیآذربا که است نیچننیا استحکامات سبب به و است بوده یو متحد یدژها از یکی بابک امیق

 تحوالت در یمهم نقش و داشته دوام یمتماد قرون و سالها که باشد داشته مستقل یهاحکومت توانست

 منطقه در انیساالر حکومت به مربوط یخیتار متون در گرید نکته ه است.کرد یباز کشور و منطقه یخیتار

 ابن از نقل به. باشد یفعل وغونی ینیدژبو همان دیبا مسلما که شود یم رین زد  به اشاره که است لیاردب

 یروین و زور شانیا آمدن از ناصر: میخوان یم 349 سال و 346 سال حوادث در االمم تجارب در هیمسکو

 لیاردب ناصر. ختیبگر رین دز »به نداشت ستادنیا یارای چون جستان آورد لیاردب سر بر لشگر افتهی فراوان

 سپس. است بوده یهجر 371 یال 331 اردبیل در انیساالر حکومت که است یگفتن «... کرده تصرف را

 .گردند یم باز لیاردب به و آمده نیپائ قلعه از یو و بخشد یم را برادر ناصر کند یم اشاره

 توجه با. است برده نام خود کتاب در رین دز عنوان تحت را مکان نیا هیمسکو نیا که گفت توان یم نیبنابرا

 پناهگاه کی بعنوان اما است داشته ییبارو و برج که بوده شهر کی احتماال زمانها نیا در رین خود نکهیا به
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 ینیبو الذکر فوق در تنها رین منطقه در و داشت کاربرد ادابم روزگاران در که است مستحکم دژ فقط حاکم،

 مشاهده یخیتار متون در یا نکته تاکنون که فوقه اشار از ریغ. بود دارا را یتیقابل نیچن که است یوغون

 .است یبعد یزمانها در دز بودن فعال از یحاک یشناس باستان مدارک یول است، دهینگرد

 دژ یباروها و برج یایبقا( ب

 دژ نیا نیحص یوارهاید پر عمدتا زلزله و ییهوا و آب و یانسان از اعم روزگار متعدد یبهایتخر گرچه 

 یا مالحظه قابل ارتفاع تا دژ یدرون و یرونیب یوارهاید و باروها و برج آثار نیا وجود با است؛ ننموده یرحم

 ریتصاو. )است یباق وارهاید تیکل اثر اما است رفته نیب از ای و شده پوشانده زین یموارد در و مانده پابرجا

 (. 8 و 7 و شماره

 به که است پوشانده چنان را دژ حصار رونیب زین و داخل فضاها، بیتخر اثر در قلعه مصالح گرید و سنگها

 یایبقا براساس توان یم اما ودنم میترس آن یداخل یفضاها از یا نقشه یخاکبردار بدون توان یم یسخت

 یرونیب جدار ژهیبو. اند شده ساخته سنگ از دژ یوارهاید .نمود رسم آنرا یکل وحدود هابرج و وارهاید موجود

 در. است مختلف یسنگها از ینیچ سنگ یداخل جدار و شده ساخته درشت و یقال یسنگها لهیبوس آنها

. است دژ نیا یبرا موجود یدهایتهد نیبزرگتر از انیقاچاقچ یهابیتخر و یجو یهاشیفرسا حاضر حال

 یایبقا که اند شکافته حاصل یب بطور را قلعه قطور یوارهاید گنج طمع به نادان اشخاص یبرخ کهیبطور

 ساکنان حفاظت منظور به صرفا قطور یوارهاید نیا کهیصورت در. است انداخته خطر به زین را وارهاید سالم

 قد اندازه از بزرگتر یشکاف غارتگران 7 شماره ریتصو در.) گنج ساختن پنهان یبرا نه شدهاند ساخته قلعه

 در باشد، یم متر 5 از شیب یموارد در تا متر 2 حدود از قلعه یدفاع یوارهاید قطر.( اند کرده جادیا انسان

 توان یم جمله از است صیتشخ قابل یحدود تا یداخل یفضاها یجدارها ارتفاع قلعه یرو یشمال قسمت

 که برد نام قلعه یرو یفضاها انیم در را متر یسانت 211 عرض به و متر یسانت 281 بطول ییفضا وجود

 یا پله چگونهیه. است داشته کاربرد آذوقه انبار بعنوان دیشا و است دهینگرد صاف آن کف یا صخره سطح

 مساحت هکتار نیچند با یجنوب یشمال بصورت آن سطح در قلعه گسترش و نداشته داخل به ورود یبرا

 تیوضع 14 و 13 شماره ریتصاو هستند، مشخص یغرب شماله جبه در قلعه مدور یبرجها از یبرخ.است

 .دهند یم نشان را قلعه رامونیپ یوارهاید موجود

 یوغون ینیبو قلعة در رفته بکار مصالح( ج

 هاسنگ چسباننده عامل ساروج مالت است، ساروج و سنگ اول درجه در دژ نیا در رفته بکار مصالح عمده 

 تراش پاک و یقالب یسنگها. است داده نشان یساتیتأس نیچن یبرا را خود تیقابل خیتار طول در یخوبهب

 راآن میضخ یوارهاید داخل مصالح عمده سنگها والشه است رفته بکار هابرج و وارهاید رونیب ینما یبرا
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 خشت زین و آجر چون یمصالح از قلعه داخل یفضاها یبرا (13 و 4و 3 شماره ریتصاو. )دهند یم لیتشک

 اندازه لحاظ از که دیگرد مشاهده قلعه سطوح در آجر نوع چند آمده بعمل یبررس در. است دهیگرد استفاده

 نیخوان ژهیبو و انیروستائ توسط قلعه سطح یآجرها ریاخ یزمانها در دارد احتمال اند، بوده متفاوت هم با

 یها اندازه یدارا آجرها، از یکسری. باشد دهیگرد حمل نجایا از خود یهاساختمان جهت ریاخ قرون در

 .بود متر یسانت 5 آنها ضخامت یموارد در و شکل مربع که بودند متریسانت24*24*6(5) معمول

 تا یداخل یبناها سرد، یها ماه در برف ژهیبو بارش فصل وجود منطقه، یهوا و آب بودن یکوهستان لیدل به

 یآجرها آجرها انواع از گرید یکی. است شده برپا خشت و آجر با آنها یرو و ساروج و سنگ با ینیمع ارتفاع

 کنده پرا قلعه سطح در وفورهب آنها شده خرد یها تکه که است متر یسانت 31×31×11 ابعاد با شکل مربع

 نیا از کامل و سالم نمونه نشد قفمو بننجایا که شد متذکر دیبا زین را آجرها از گرید یسر کی وجود .است

 دایپ که داشتند ضخامت متر یسانت 11 و عرض متر یسانت 23 مشخص بطور آجر نوع نیا. دینما دایپ گونه

 دژ آجر نوع نیسوم ابعاد واقع در که نشد ریسم آن، طول یریگ اندازه یبرا آن سالم و کامل نمونه کردن

 ابعاد بود شده جادیا یسنگ وارید کنار در که زین یخشت وارید از یقسمت .بود متر یسانت 11 ×23×؟ بصورت

 یریگ اندازه چون نبود، یریگ اندازه قابل هاتخش ابعاد از یکی. بود متر یسانت 11×35×؟ آن یهاخشت

 هاخشت زین و ریاخ نوع یآجرها ضخامت دهیگرد منصرف نگارنده لذا گردید، یم بیتخر به منجر آن کامل

 .آنهاست مشترک نقاط از که هستند متر یسانت 11

 (ابیآس به موسوم) دژ یغرب جنوب ساتیتأس یایبقا( د

 یم ابیآس آن به دهکده مردم که داستیپ قلعه یغرب جنوب ههدرجب یخاص تیوضع با یسنگ یبنا یایبقا

 نیچن گردش یبرا حاصل یانرژ رایز الزم نه و بود یاصول نه قلعه قسمت آن در ابیآس سیتأس اما. ندیگو

 متر 5 از شیب نقاط یبرخ در آن یوارهاید یایبقا نکهیا مضافا. ستین تصور قابل مکان آن در یابیآس

 یارتباط و یدفاع ساتیتأس از یجزئ ساروج و سنگ یایبقا نیا که دیگو یم ما به آن تیوضع. دارند ضخامت

 است داشته امتداد دژ یها صخره یباال ارتفاع تا خود موضع در ساتیتأس نیا که رایز. است بوده قلعه

 قابل مانند اتاق یفضا و دگاهید ،یارتباط راهرو وجود از یآثار موجود تیوضع در ( 4 ، 3 شماره ریتصاو)

 دامنه هیال یمنته در ی یفضا و است بوده مکان نیا از قلعه خروج و ورود کنترل احتماال و است صیتشخ

 به را یو نفوذ نانینش قلعه که رود بکار یافراد توقف و مالقات یبرا توانست یم که دارد وجود قلعه صخره

 .دانستند ینم صالح قلعه یباال
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 هیتک آن یباال بر سقف یرهایت که یسنگ قطور وارید مقابل در فضا کی وجود 4شماره ریتصو در دقت با

 ییراهرو متر 5 ضخامت با یدفاع وارید پشت که دهد یم نشان نیقرا و است مشخص است داشته

 .سازد پنهان دشمن دید از را یتردد توانست یم و است داشته امتداد در یباال تا دهیسرپوش

 اتصال محل که ییجاها در و اند دهیگرد برپا بیسراشه صخر کی یرو بر یارتباط یراهرو و اضف و وارید نیا

 دهدیم نشان که است تشخص قابل وارید حجم سطوح یسانت 21 قطر به ی یهاسوراخ ختهیفرور وارید

 که اند کرده استفاده یچوب یرهایت از یانبوه از الزم اتصاالت انجام و وارید مسلح ساختن یبرا در سازندگان

 دقت. اند شده رفته بکار یهاقسمت آن در وارهاید بیتخر موجب و رفته نیب از دنیپوس براثر زمان طول در

 .است مطلب نیا یایگو 3 شماره مربوط ریتصاو در

 پله ده با که است یصعود پله راه کی وجود دژ نیپائ در مانند وارید حجم در توجه قابل نکات از یکی

 به اشراف کوچک روزن کی توسط که شود یم یمنته یبست بن ارتفاع کی به تونل کی بصورت یصعود

 بیتخر ها پله سطوح از که هم را ییهامتسق و شده کنده خود محل هصخر از ها پله نیا. دارد رونیب

 نفر کی تنها که است ییفضا شد ذکر کهچنان ها پله هیال یهتمن. اند کرده مرمت ساروج و سنگ با ده،یگرد

 راه و یغرب جناح زیون یورود قسمت. کند نظاره روزن کی قیطر از را رونیب یوفضا ندیبنش تواند یم

 ریتصاو. است شده یم یدبانید دگاهید نیا توسط است منطقه موجود ممر تنها که را قلعه مقابل یارتباط

 پله یدارا قسمت نیا در مانند تونل پله راه. دهدیم نشان باال و نیدرپائ را محل نیا تیوضع 6 و 5 شماره

 قلعه یباال تا و کرده یم عمل واحد تشکیالت کی قسمت نیا ساتیتأس است متر یسانت 111 طول به یها

 به یمانند معبر کی(یغرب جنوب) یروئیب میضخ جدار کنار در رایز شد ذکر همچنانکه است داشته امتداد

 و شود یم محافظت متر 2 حدود قطر به یوارید توسط یشرف جانب از که شود یم دهید متر 3 عرض

 وارید در رهایت اثر فقط که باشد یم آن بودن دهیسرپوش یایگو نیطرف یوارهاید یباال سوارخ یایبقا

 .داستیپ

 دژ یانبارها آب( ه

 کنده آن سخت صخره در الزم یهاتیموقع در استخر چهار تعداد قلعه یرو یجنوب قسمت پهن سطوح در

 یم لیتشک را قلعه یانبارها آب واقع در میعظ یحوضها نیا و دارد عیوس یحجم آن مورد سه که اند شده

 رهیذخ زانیم. نمودند یم نیتأم یطوالن محاصره ژهیبو و یعاد مواقع رادر دژنشینان مصرفی آب که دادند

. بود مدت یطوالن یها محاصره مقابل در نیمدافع یداریپا و استقامت یهاعامل از یکی نانیدژنش آب

 یازهاین یپاسخگو کامال برف ژهیبو منطقه در بارش وفور همراه به دژ نیا آب رهیذخ عظیم یحوضها

 .بودند یطوالن مدت به نانینشژد
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 و طول متر 18 حدود که اند شده کنده هم یمواز بصورت یغرب جنوب ضلع در انبارها آب نیا از عدد دو

 عمق. است متفاوت یاندک آب رهیذخ یاستخرها نیا طرف دردو فوق یها اندازه. دارند عرض متر 6 هرکدام

 آنها عمق مسلما پرشده آنها داخل زمان مرور به چون که است متر 4 الى 5/3 حاضر حال در آنها متوسط

 مواقع در آب برداشت جهت یسنگ پله یدارا استخرها از کیهر(9شماره ریتصاو. )باشد یم هم نیا از شتریب

 حاکم منطقه در ینسب یخشکسال 1378 سال در گرچه( 11شماره ریتصو) باشد یم آب سطح ارتفاع کاهش

 داشت وجود آب آنها همه داخل ماه ریت مهیدرن ها، جداره ترک از حاصل یها نشت و بهایتخر وجود با و بود

 وموسوم رچاریق اتیترک ینوع از شانیجدارها انبارها آب نیا. است آن دیمؤ آنها داخل بلند یهاین دنییورو

 ممانعت یلیدل هر به ها جداره از آب ونشت نفوذ از محافظ قشر کی بصورت که د؛یگرد یم اندود مهید به

 حاضر حال استخرهادر نیا هم باز اما اند رفته نیب از انبارها آب سطوح قشر نیا زمان مرور به اما نمود، یم

 .دارند ادیز مقدار به را آب رهیذخ تیقابل

 نیا اطراف یها سخره سطوح از مشخص یقسمتها در کوچک یهایجو یسر کی وجود یدقت اندک با

 منظور به برف ذوب و باران بارش از حاصل یهاآب تیهدا آنها فهیوظ که است مشاهده قابل استخرها

 (1 1 شماره ریتصو. )باشد یم آنها داخل در یساز رهیذخ

 نیچن در زین آن داخل که قرارداد یزوج یهاحوض یشرق درسمت قلعه میعظ یاستخرها از گرید یکی 

 در( 11 شماره ریتصو. )است شده زارین به لیتبد زین آن داخل یاول همانند و داشت وجود آب هنوز یتیموقع

 است آب برداشت جهت که اند گذاشته یباق و دهیتراش صخره از ییها پله انبار آب نیا یغرب جداره نیپائ

 یدارا اما. است کوچکتر الذکر، فوق انبار آب سه به نسبت که دارد قرار قلعه یشرق قمت در زین انبار آب کی

 که است شده موجب قسمتها دربرخی ها صخره سطوح تخریب البته که است یلیطو آب تیهدا یهایجو

 که انبار آب نیا جدار از یقسمت یبررس نیح در مجاز ریغ افراد یحفار دراثر شود، قطع انبارها آب با ارتباط

 با انیقاچاقچ البته که کرد یم ییخودنما یخاکستر و دیسف رنگ به بود دهیگرد معلوم آن مهید اندود

 21 آب کننده تیهدا یهایجو متوسط قطر. است دردناک امر نیا یایگو رهایتصو شدند یمتوار ما مشاهده

 .است قلعه سطوح یاستخرها آب تیهدا یهاجوی از ییها نمونه 11 شماره ریتصو. است متر یسانت

 وغونی ینیبو دژ یدفاع تیموقع(و

 یعیطب پرتگاه بصورت میعظ یها صخره را دژ نیا یغرب و یجنوب جبهه است مشخص ریتصاو در چنانکه 

 ریغ قسمت نیا از قلعه به نفوذ امکان کهیبطور است بخشده میتحک را آن یدفاع تیموقع و نموده محافظت

 که هم یقسمت در ضمنا( یدفاع یوارهاید و مدافعان وجود با ممکن، ریغ. )بود دشوار اریبس ای و ممکن

 .داشت دهیسرپوش یراهرو زین و یدفاع وارید و ینگهبان ساتیتأس بود نفوذ امکان
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 زین را قسمت نیا یدفاع تیموقع دژ سازندگان و ستین آنچنان پرتگاه یدارا که است یمحل دژ یشرقه جبه

 به رخنه و کند یم ییخودنما یبزرگ دره کی بصورت امروزه که اند نموده مستحکم میعظ یخندق احداث با

 بخش نانیاطم استحکام بر متعدد یبرجها با همراه مستحکم یوارهاید ضمنا. نمود یم مشکل اریبس را دژ

( 12 شماره ریتصو) است آن استحکام عوامل گرید از زین جبهه نیا بلند بیش و افزود یم یشرق قسمت

 یدرپا قطعا دژ نیا. بود دهیگرد استوار یدفاع یها شهیاند و یعیطب تیموقع براساس دژ حصانت ن،یبنابرا

 تیموقع توان یم یشناس باستان اتیحفر انجام با که است بوده خندق و حصار و شارستان یدارا صخره،

 که است فوق تیواقع یایگو دژ ای دهکده مرز در یآجر یوارهاید از یآثار شدن دایپ و نمود نیمع را آنها

 و آب وفور طبیعی، خاص تیموقع بر عالوه. کند یم طلب را یخاص توجهات و دارد میحر نییتع به ازین

 مصمم محل نیا انتخاب در را دژ سازندگان و طراحان که است ییهایژگیو گرید از محل در یکاف یغذا

 جهت منطقه زمستان یفرسا توان یسرما برابر در مقاومت تاب یدشمن چیه نکهیا سرانجام و است نموده

 .است دهیبخش بدان منطقه میاقل را بزرگ ازیامت نیوا است نداشته را محاصره زمان تداوم

 را رانهیغافلگ حمالت امکان و است مشرف کامال اطراف عیوس منطقة بر که است شده واقع یمحل در دژ نیا

 . است خاص یدفاع ازیامت کی خود که ساخت یم یمنتف

 یوغون بوینی نام به محل در یا دوره چه از اما و است بوده ریدزن به موسوم قطعا قلعه نیا نکهیا سرانجام

 مورد در بهمن اگر و است شده نهاده آن یرو بعد یزمانها در ، قطعا اسم نیا و ستین مشخص گشته مشهور

 عوض را خود اسم بارها خیتار طول در که است مطلب نیا نشانگر الاقل باشد قلعه نیهم شاهنامه اشاره

 احتمال و است بوده یاریبس حوادث شاهد تاریخ طول در که است تیواقع نیا یایگو قطعا و است نموده

 از یاریبس یشناس باستان حفریات اما است، بوده زین انیلیاسماع استفاده مورد قالع از یحت که دارد اریبس

 دفاع ای یعیطب یدفاع تیموقع کی از دژ نیا یکل طور به. نمود خواهد روشن را آن یخیتار کیتار یایزوا

 یاصل یهاراه از دشمن عبور صورت در دور یهامسافت دید از ماندن پنهان لحاظ به یانسان عامل ریغ

 آن یوهوا آب و ییایجغراف تیموقع زین و بلند و یعیطب یها خرهص بواسطه یعیطب استحکام زین و منطقه

 یانسان عامل لهیبوس شده جادیا استحکامات زین و کرد یم سلب دشمن از را مدت یطوالنه محاصر امکان که

 انیم یرینظ یب یدفاع تیموقع کی آن، از یانسان دفاع همراه به باروها و ها برج و یشرق هجبه خندق از اعم

 .است داشته رانیا یدژها

 قلعه خسرو3-4-4

متری شمال روستای 711غربی شهر اردبیل و کیلومتری شمال 28خسرو در فاصله  استانی قلعهبمحوطه 

قلعه خسرو بر باالی . اردبیل قرار گرقته است بخش گندیشمن از توابع شهرستاندر  (قیرانقوناق)رویندرزوق 

سرقی و غرب این کوه را شمال, شمال: سو از سه جهتشده است و رود قره عداغی واقکوه کم ارتفاع شوش
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در  سوو از بستر رود قره متر 1395داغی از سطح دریاهای آزاد ی شوشع نوک قلهفاارت. بر گرفته است در

شود و این برآمدگی ی میهیک برآمدگی کوچکی منت داغی بهی شمالی شوشجبهه. متر است135پای کوه 

 یهسو منتسازد به رود قرهشیب بسیار تندی که دسترسی به آن را مشکل می که وسعت کمی نیز دارد با

بسیار تندی بوده و از پایین  داغی از نوک کوه تا دیوار دفاعی دارای شیبی غربی کوه شوشجبهه. گرددمی

ی شرقی کوه نیز دارای شیب دامنه. شودختم می رسدمتر می 11دیوار به پرتگاه عمیقی که ارتفاع آن تا 

ی صاف ای است که به صورت یک دیوارهدرجه است و به گونه 71حدود  بسیار تندی بوده و این شیب تا

شرقی جنوب یی جنوبی و به خصوص جبههههبتها در جت. سازدبه قلعه را تقریبا غیر ممکن می دسترسی

 سازده را ممکن میعقل داغی دارای شیب مالیمی بوده و دسترسی بهاست که کوه شوش

بر باالی کوه  اهقلعه یکی از این. ه و یک گورستان استعمحوطه باستانی قلعه خسرو متشکل از دو قل

ی اولی را تر بوده و قلعهکه بزرگ( عصر مفرغ جدیدقلعه)و دیگری ( قلعه عصر آهنی)داغی واقع شده شوش

 ی کوهبگورستان در قسمت جنوی محوطه. داغی را در بر گرفته استوششکوه  تمامی .گیردنیز در بر می

 .ی نسبتا وسیعی گورهای آن پراکنده شده استداغی واقع شده و در محوطهشوش

شکل این قلعه . هکتار است 5/12و دارای وسعتی در حدود  تهفداغی را در بر گرشوش وهاین قلعه بیشتر ک

سمت شمال ی بوده و نوک مثلث بهثهای آن مثلدامنه یبشداغی و با توجه به شکل و وضعیت کوه شوش

 ی کوهشیب تند دامنه در سمت شرقی و غربی. نمانده استقلعه چیز زیادی باقی از دیوار دفاعی این. است

انسانی باعث تخریب شده  شده و در سمت جنوبی که شیب چندانی نداره عوامل باعث فرو ریختن دیوار

دسترسی به ضلع جنوبی قلعه و نزدیکی آن به  دلیل آسان بودنی روستاییان بهاست؛ با توجه به گفته

از . های روستا غارت شده استاین دیوار برای استفاده در ساخت خانههای کار شده درسنگ ی خاکیجاده

گونه که بدین بایست به شکل ابتدایی ساخت این دیوار دفاعی اشاره کردمی عوامل تخریب دیگر جمله

قرار دادن پی دیوار نشده و پی دیوار دفاعی  گونه سعی و کوششی در جهت ایجاد یک بستر مناسب برایهیچ

هایی در ضلع ها بخشناز دیوار دفاعی عصر مفرغ ت. کوه کار شده است یبر روی خاک و موازی با شیب دامنه

گونه این دیوار بدون هیچ توان عنوان داشت کهمانده میهای باقیبا توجه به بخش. مانده است باقی جنوبی

متر بوده  2قطر دیوار . کند دارای قوس استحرکت می که با شیب زمیندلیل اینپشتیبان و یا برج بوده و به

این . است چین ساخته شدهی خشکهپرداختی ندارند به شیوه متوسط و کوچک که هیچ هایو دیوار با سنگ

 (4تصویر )اند ها از محل گردآوری شدهسنگ

 

ی با توجه به این که دروازه. متر در سمت جنوب شرقی قلعه قرار گرفته است 6درب ورودی قلعه به عرض 

در  ی قلعهشد تا دروازهمیطور معمول سعی به های قلعه است؛ها از جمله نفوذ پذیرترین قسمتقلعه

هایی ها شامل قسمتاین قسمت. ها وجود نداره ساخته شودآسان به آن هایی که امکان دسترسیقسمت
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سازی مراحل که قلعهبه این ه با توجهعها است؛ اما در این قلگاتیک لب ی پردهای تند و یا نزیبشبه  نزدیک

نشده و درب ورودی قلعه در قسمت جنوبی که نفوذ پذیرترین  این اصل رعایت  کردهی خود را طی میاولیه

شده  های کاوشدست آمده از گمانههای سفالی بهداده 5تصویر )ساخته شده است  قسمت قلعه است

توان ها را میمشسخصات آن اغلب مربوط به دوره مفرغ جدید است و.در این قلعه( 1)و  13: « هایگمانه)

الیه های فوقانی این گمانه ها همگی استقرار  قرار داد غرب مورد مقایسهدر شمال های این دورهبا محوطه

   عصر آهن را نیز نشان می دهند.

 2قلعه شماره 

شکل قلعه . مربع است متر 12811داغی قرار گرفته و دارای مساحتی در حدود این قلعه در باالی کوه شوش

به شمال قرار دارد  یا زاویه مقابل ضلع قاعده آن رو ت که رأسلساقین اساصورت یک مثلث متساویتقریباً به

متر  161متر و ضلع شرقی  171متر و ضلع غربی  118دود حاین قلعه در  ضلع جنوبی( 2نقشه : به. ررک)

 .است

ی قله های بزرگ بر آمدهصخره دلیل وجودگیرد بهداغی را در بر میی شوشمحوطه داخل قلعه که نوک قله

هایی برای ایجاد نظر تراس در قسمت جنوبی است که به هانو ت ی ناهموار بودهیک محوطه داغیشوشکوه 

یرونی و ب یروش احداث دیوار دقاعی قلعه بدین صورت بوده که جداره. ایجاد شده است بناهای مختلف

ساخته شده  ستندرو تراش هیک های بزرگ که در برخی مواردی بیرونی از سنگداخلی و به خصوص جداره

ها معموالً سنگ. اندفضای میان این دو جداره استفاده کرده پرکردنهای متوسط و کوچک برای و از سنگ

این کار  .اندصورت عمودی کار گذاشتههای بزرگ را بهداده شده و در برشی موارد سنگ صورت افقی قراربه

دیوار دفاعی به . شوددیده نمی هادر داخل آن قدری استادانه انجام شده که هیچ فضای خالی بزرگی به

بر استفاده از مالط در ساخت دیوار دفاعی دیده  مبتنی گونه شواهدیچین کار شده و هیچی خشکهشیو

وبی آن بوده یعنی قسمتی که شیب دامنه کوه مالیم است؛ با نضلع ج قلعه نفوذپذیرترین قسمت. شودنمی

جنوبی قلعه حفر  عکه چسییده به دیوار دفاعی و در ضل 8ی دست آمده از کاوش گمانهبه نتایج به توجه

نگاری الیه شناسایی گردید که براساس الیه 6( 7تصویر )های عصر آهن نیز بود گردید و اغلب حاوی سفال

 دلق به عصر مفرغ جدید بومتعبر روی الیه تحتانی که  عصر آهن بودند البه فوقانی که مربوط به استقرار 5

این قسمت در  جا مشخص شد که قطر دیوار درندر ای(. 255: 1386رضالی : به. ک.گرفته بودند ار شکل

دلیل وجود شیب تند شمالی قلعه به های شرقی واین در حالی است که در قسمت. متر بود 31/4حدود 

گونه هیچ. متر است 2قطر دیوار دفاعی در حدود ( طبیعی دفاعی عنوان عواملبه)ی کوه و وجود پرتگاه دامنه

ساخت  منظور ایجاد پی برای ی کوه بها های طبیعی دامنهرش در صخرهبایجاد تراس و یا  برفعالیتی مبنی

اد جب طبیعی اییراستای این ش شود و دیوار دفاعی بر روی شیب طبیعی دامنه و دردیوار دفاعی دیده نمی

های طبیعی و بر دیوار دفاعی بر روی صخره, قسمت غربی در: الثطور مها بهتقسمی خدر بر. شده است
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 چنین درهم. رسدمتر می 11در این قسمت ارتفاع پرتگاه تا حدود . شده است ی پرتگاه ساختهروی لبه

چهار گوش کوچک نیز  یک فضای ی پرتگاهاعی در لبهفغربی قلعه در راستای حرکت دیوار دقسمت جنوب

در . از هندسه و توپوگرافی محل ساخته شده است طور کلی شکل کلی قلعه به تأثیر به. ایجاد شده است

یک از این  پالن و ابعاد هیچ. تیبان ایجاد شده استشتر چهار پشیب منظور استحکام به, ضلع جنوبی

تقریبا شبیه به  ل آنغربی که شکدیگر نیست؛ طول اولین پشتیبان از سمت جنوبشبیه به یک هاپشتیبان

 4/5تر آن متر و ضلع کوچک 7دیوار دفاعی  ی خارجیتر آن از جدارهبزرگ عمتر و عرض ضل 6. ذوزنقه است

متر و عرض آن که در وسط  12به شکل ذوزنقه بوده و طول آن متر است؛ دومین پشتیبان نیز تقریبا

ذوزنقه  متر است؛ پشتییان سوم نیز به شکل 5/4 هامتر و در کناره 5. ی آن استدو گوشه پشتیبان بیشتر از

متر است؛ پشتیبان چهارم که  5/5و عرض کوچک آن تر م 6متر و عرض بزرگ آن نیز  6بوده و طول آن 

متر و عرض ضلع  12شکل ذوزنقه بوده و طول آن به شرقی قلعه قرار دارد نیز تقریبای جنوب در گوشه

 هافواصل پشتیبان. یرونی دیوار دفاعی استبر از جداره تم 5/4تر آن کوچک عضل متر و عرض7تر آن بزرگ

غربی با پشتیبان دوم جنوب ی پشتیبان اول از سمت طوری که فاصلهبه. یگر دارای نظم خاصی نیستداز یک

. ه شده استبمتر تعی 15سوم از پشتیبان چهارم  متر و پشتیبان 18متر پشتیبان دوم از پشتیبان سوم  13

 بیرون آمدگی اندی پرتگاه ایجاد کردهاعی را بر روی لبهفدلیل این که دیوار دبه غربی مثلثجنوب یدر زاویه

دیوار دفاعی . شکل ایجاد گردد یک فضای مستطیل باعث شده تا ی کوهی دامنهپارچهای یکهای صخرهتوده

ی دلیل این که بر روی لبهبی بهدیوار غر. تصاف اس نموده ی کوه حرکتکه بر روی شیب دامنه وجود این با

 های زیادی بوده؛ اما دیوارهای شرقی و جنوبی دارای شکستگیدارای شکستگی. است پرتگاه حرکت کرده

 رنی و چه بهچه در گمانه ی سنگاالی شالودهببر استفاده از خشت بر گونه شواهدی مبتیهیچ. کمی است

در اطراف قلعه و . اند دیده نشددیوار دفاعی ایجاد شده تشدر اثر ریزش خهایی که ها و تراسصورت پشته

 رسد ازنظر میشود که بههای بزرگ و کوچک بسیار زیادی دیده میقطعه سنگ داغیی کوه شوشدر دامنه

برج چهارم  توان دررا می مانده از دیوار دفاعیپشترین ارتفاع باقیب. انددیوار دفاعی قلعه به پایین ریخته شده

اعی از سنگ ساخته شده و فرسد که تمامی دیوار دمی نظربه. متر است 2به ارتفاع  مشاهده نمود که تقریبا

 ی برج چهارمماندهچنین ارتفاع باقیی کوه و همریخته شده در پایین دیوار و دامنه هایبا توجه به سنگ

در شمال قلعه قرار گرفته  درب ورودی. متر بوده است 3توان عنوان داشت که ارتفاع دیوار دفاعی بیش از می

درب ورودی قلعه از . متر است 3و طول آن نیز  متر 5/2 عرض دروازه. شودو تقریبا رأس مثلث را شامل می

 ر ادامه داده شده و در دو طرف ورودیتم 5/1ر و طول تم 1سمت درون قلعه به عرضدو گوشه به

 های بزرگ و حجیم که دری دروازه از سنگای ساخت دیوارهبر. کرده استایجاد ا های کوچکی رپشتیبان

بایست به این دروازه می برای دسترسی(  9 و8: تصاویر)رو تراش هستند استفاده شده است برخی موارد یک

داغی دارای ی کوه شوشمنهااین قسمت از د. نمود سو در آن جریان دارد به باال صعودای که رود قرهاز دره
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صورت به ددرب ورودی در این قسمت که امکان دسترسی آسان ندار انتخاب. تندی است بسیارشیب 

. وجود دارد م خاصی نیستندظها که دارای نهای پی اتاقدر داخل قلعه آثار و نشانه. بوده است هدفمند

بر ایجاد تراس و ساخت مبتنی ییهاانهشن داغیی کوه شوشخصوص در قسمت جنوبی و نزدیک قلهبه

ی جنوبی کوه ی قلعه یعنی دامنهخارج از محوطه چنین در قسمتهم. شودتاالری بر روی آن دیده می

ای دیده بر وجود بناهای مسکونی مردمان عادی در حجم گستردهمبتنی هایانهشداغی نیز آثار و نشوش

 .شودمی

 

 خسرو های اقماری پیرامون قلعهقلعه 

غرب قلعه خسرو در ارتفاع  متری در 2428ی الی کوهی نه چندان بلند و به فاصلهبااین قلعه بر : قلعه زینو

کوهی که قلعه زینو بر روی آن . قرار گرفته است های اطرافمتری زمین 71و  متری از سطح دریا 1569

 ,این کوه از سمت شرقی. رویت استدیگری متصل نبوده و از فواصل دور قابل  قرار گرفته است به هیچ کوه

سازد اما در سمت دشوار می وبی و شمالی دارای شیب بسیار تندی بوده و دسترسی به باالی قلعه را بسیارنج

و  11: تصویر)ارتباطی محوطه از این سمت بوده است  نظر راه غربی دارای شیب نسبتا مالیمی بوده و به

 وجود نوعی سنگ عقیق سبز رنگ در: قلعه حائز اهمیت است؛ اولی در مورد این ی مهمدو نکته(. 3نقشه 

خاطر هاست؛ بهبا سایر قلعه فاصله اندک این قلعه با قلعه مرکزی در مقایسه: های قلعه و دیگریداخل سنگ

رسد راه ارتباطی قدیم نظر می کمی غیر معقول به اطالق کاربری نظامی برای آن همین فاصله اندک

برداری و استخراج این  دلیل بهرهکرده است؛ متاسفانه بهاین کوه عبور می اردییل از پای شهر بهمشگین

دفاعی قلعه مبسم  هایهای اخیر سطح محوطه بسیار آشفته شده و وضعیت سیستمعقیق در سال سنگ

های دادهبا توجه به . ای استو قهوه قرمز«. سیاه. های خاکستریسفال: های سطحی شاملداده. است

های سفال« 12تصویر )های مفرغ جدید و آهن است دوره سطحی استقرار در این محوطه مربوط به

گورستان کوچکی وجود « متری از قلعه 211ی حدود شرقی محوطه و به فاصله در سمت 31-34: یشماره

 .گورها است فچین مدور در اطراسنگی با سنگگورهای این گورستان از نوع گورهای چهارچینه دارد

 

 یشیندیرشامی و در فاصله چندان بلند در شمال روستایاین قلعه بر روی یک کوه نه: یندرشامیشقلعه 

متر و از  1992شیندیرشامی از سطح دریاهای آزاد  ی کوهارنفاع نوک قله. خسرو قرار داردمتری قلعه 9357

کوه شیندیرشامی دارای شیب بسیار تندی  ی جنوبی و شرقیجبهه. است متر 162های اطراف سطح زمین

کوه شیندیرشامی  ی غربی است کهههبا در جنهت. چندان تندی استی شمالی دارای شیب نهدامنه بوده و

ه دارای وسعت عاین قل 4و نقشه  11: تصویر سازددارای شیب مالیمی بوده و دسترسی به قلعه را ممکن می

اعی فدیوار د دالیل مختلف از جمله کشاورزیبه. هکتار است 4/1د حدو چندان زیادی نیست و وسعت آن در
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عرض دیوار با . است ماندههایی از دیوار دفاعی در قسمت غربی محوطه باقیها بخشنزیادی دیده و ت صدمات

های متوسط در دو چین با سنگی خشکهشیوه متر بوده و به 3مانده در حدود های باقیتوجه به قسمت

های کوچک در میان ها صورت نگرفته و با سنگپرداختی بر روی آن گونهدرونی و پیرونی که هیچی جداره

ای و قرمز قهموه های نخودیسفال سیاه خاکستری: هایهای سطحی در رنگسفال. شده است دیوار کار

ی و مقایسه های سطحباتوجه به داده توانتاریخی که می(. 28-21: یهای شمارهسفال: 12تصویر )است 

: به. ک.ر)برای این محوطه پیشنهاد کرد عصر مفرغ جدید و آهن است  غرب؛های شمالسایر محوطه با هاآن

که گورهای آن از  گورستان کوچکی, غربی و شمالی قلعه« های شرقیدر قسمت« سفالی انتهای مقاله جدول

 (ی عصر مفرغ جدیدگورهای شاخصه چین مدور دور گورهایخرسنگی با سنگنوع گورهای چهارچینه

 .شوداست دیده می

ه پرأس ت. سبالن قرار گرفته است هایی بلند طبیعی در دامنهاین قلعه بر روی یک تپه: یوردیقلعه کیچیک

ی و بغر, ی شرقیجهه. پارچه تشکیل یافته استصورت یکبه های آذرینی سنگی از سنگاز یک توده

. شودمی های اطراف منتهیسازد به درهندی که دسترسی به آن را مشکل میشیب بسیار ت ه باپجنوبی ت

 نظر سازد و بهبه قلعه را ممکن می ه دارای شیب مالیمی بوده و دسترسیپی شمالی است که تتنها در جبهه

و وسعت آن در این قلعه دارای وسعت چندان زیادی نیست . است مسیرهای ارتباطی قلعه از این طریق بوده

زیادی دیده  دیوار دفاعی صدمات دالیل مختلف از جمله کشاورزیدر این قلعه نیز به. است هکتار 6/1حدود 

های عرض دیوار با توجه به قسمت. است ماندههایی از دیوار دفاعی در قسمت شمالی محوطه باقیو تا بخش

ی درونی و های متوسط در دو جدارهبا سنگ چینی خشکهبه شیوه متر است که 2/2مانده در حدود باقی

دیوار کار شده  انیهای کوچک در مها صورت نگرفته است با سنگگونه پرداختی بر روی آنهیچ بیرونی که

ها و منازل سنگی مربوط به اتاق هایهای رد پیی قلعه آثار و نشانه چنین در درون محوطههم. است

« ایقهوه« خاکستری: هایهای سطحی در رنگسفغال5و نقشه  13: رتصوی)مسکونی قابل مشاهده است 

 .نخودی و قرمز است

برای این محوطه پیشنهاد کرد عصر مفرغ جدید و آهن  های سطحیتوان با توجه به دادهتاریخی که می  

 رقی قلعه کیچیک یوردی گورستان کوچکی که گورهای آن از نوع گورهایششمال هایدر قسمت. است

دیده . است( جدید ی عصر مفرغگورهای شاخصه)چین مدور دور گورها خرسنگی با سنگیچهارچینه

 ای در کنار یکی از گورهاهای افراشتهسنگ های گورستان کیچیک یوردی وجودی ویژگی از جمله. شودمی

. اوانی دیده استهای غیرمجاز آسیب فرهای کشاورزی و حفاریفعالیت یهجز در نتییاین گورستان ن. است

 .متر است 9571وردی از قلعه خسرو یقلعه کیچپک  یهلفاص

 411سمت جنوبی و در حدود  د طبیعی درنچندان بلی نهپه این قلعه بر روی یک ت: یشداقلعه شیطان

از جانب شمالی این . متر است 42 های اطرافزمین ارتفاع رأس. احمد قرار گرفته است متری روستای شیخ
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ه دارای شیب نسبتا تندی پغربی و شمالی ت ،ی شرقیجبهه. جاری است احمدچایی رود کوچک شیخ«, قلعه

. در حدود این قلعه وسعت چندان زیادی نداشته و وسعت آن. سازد استبه آن را مشکل می که دسترسی

دیوار دفاعی  جمله کشاورزی دالیل مختلف ازدر این قلعه نیز به 6و نقشه  14: تصویر)هکتار است 5/1

شرقی و غربی محوطه  ،جنوبی: هایدر قسمت هایی از دیوار دفاعیها بخشنصدمات زیادی دیده و ت

چین ی خشکهمتر بوده که به شیوه 2مانده در حدود اقیبهای توجه به قسمت عرض دیوار با. مانده استباقی

در میان دیوار کار شده  های کوچکسنگ اب ،یرونیبی درونی و ای در دو جدارههای متوسط رودخانهسنگ با

های سنگی مربوط به بناهای مسکونی قابل پی های ردشانهنی قلعه آثار و چنین در درون محوطهاست؛ هم

و قرمز و  نجودی ،ایقهوه. خاکستری: هایهایی در رنگشامل سفال های سطحیسفال. مشاهده است

 54-48: یهای شمارهسفال 5: تصویر)دار اسالمی است بلعا هایسفال

 

, عصر مفرغ جدید آهن های سطحی برای این محوطه پیشنهاد کردتوان با توجه به دادهتاریخی که می

ی حدود داشی و به فاصلهی شیطانشرقی قلعهجنوب هایدر قسمت. هجری است 8و  7های تاریخی و سده

چین ی خرسنگی با سنگگورهای چهارچینه کوچکی که گورهای آن از نوع کیلومتری از آن گورستان 1

داشی از شیطان ی قلعهفاصله. شوداست دیده می( ی عصر مفرغ جدیدگورهای شاخصه)دور گورها  مدور

 .متر است 7214خسرو قلعه

 

انب شمالی آن قرار جسو و در قره در کنار رود عییباین قلعه بر روی یک کوه نه چندان بلند ط: قلعه گل نسا

ی سنگی از متشکل از یک توده ،رأس کوه. جاری است سو از جانب جنوبی این قلعهرود قره. است تهفگر

 هایی کوه از سطح آبارتفاع نوک قله. پارچه بوده و وسعت چندانی نیز نداردیک صورت های آذرین بهسنگ

سیار بشیب  کوه با یی جنوبجبهه. متر است 132سو در پای کوه متر و از کف بستر رود قره 1399آزاد 

سو به رود قره  سازدباالی کوه را غیرممکن می شکل پرتگاه است و دسترسی به ی بهحتندی که در برخی نوا

شمالی کوه نیز دارای شیب نسبتا تندی بوده و دسترسی به باالی کوه را  ی غربی وجیهه. شودمنتهی می

به قلعه را ممکن  دارای شیب مالیمی بوده و دسترسیی شرقی است که کوه تنها در جبهه. سازدمی مشکل

و نقشه  16: تصویر)هکتار است  5/1حدود  این قلعه وسعت چندان زیادی نداشته و وسعت آن در. سازدمی

7). 

مانده که دفاعی قلعه باقی دیوارهایی از بخش. در قسمت شرقی قلعه که نفوذپذیرترین قسمت قلعه نیز است

های چین با سنگی خشکهمتر بوده که به شیوه 5مانده در حدودهای باقیقسمت عرض آن با توجه به

اند و با رو تراش پرداخت شدهی یکیرونی که بعضا به شیوهبدرونی و  یبزرگ و متوسط در دو جداره

های و نشانه ی قلعه آثارچنین در درون محوطههم. ها پر شده کار شده استکوچک در میان آن هایسنگ
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: هایهای سطحی در رنگسفال. است و منازل مسکونی قابل مشاهده هاهای سنگی مربوط به اتاقرد پی

 نحودی و قرمز است. ایقهوه. خاکستری

سطحی برای این  هایتوان با توجه به دادهتاریخی که می .(66-55: یهای شمارهسفال, 18: تصویر)

فرم مشسخصات سفالی و مقایسات صورت :به. ک.ر)محوطه پیشنهاد کر عصر مفرغ جدید و آهن است 

ی گورستان کوچکی که گورهای آن از نوع گورهای چهارچینه نسادر قسمت شرقی قلعه گل(. گرفته

 یفاصله. شوداست دیده می( ی عصر مفرغ جدیدگورهای شاخصه)مدور دور گورها  چینخرسنگی با سنگ

 .متر است 3511نسااز قلعه خسرو قلعه گل

 

روستای گندیشمین در  کیلومتری 5این قلعه بر روی یک کوه نه چندان بلند طبیعی در حدود : لعه یریق

پارچه صورت یکهای آذرین بهسنگی از سنگ یه از یک تودهپرأس ت. های سبالن قرار گرفته استدامنه

به آن را مشکل  شرقی و غربی تپه با شیب بسیار تندی که دسترسی، شمالی یجبهه. تشکیل یافته است

شیب مالیمی بوده و  وبی است که تپه داراینی جدر جبهه شود و تتهاهای اطراف منتهی میبه دره سازدمی

هکتار  3/1زیادی نداشته و وسعت آن در حدود  این قلعه وسعت چندان. سازددسترسی به قلعه را ممکن می

دیوار دفاعی صدمات زیادی  مختلف از جمله کشاورزیدالیل نیز به در این قلعه(. 8و نقشه  17تصویر )است

توجه به  عرض دیوار با. مانده استهایی از دیوار دفاعی در قسمت جنوبی محوطه باقیبخش دیده و تنها

ی های متوسط در دو جدارهبا سنگ چینی خشکهمتر بوده که به شیوه 7/2مانده در حدود های باقیقسمت

های کوچک در میان دیوار کار با سنگ ها صورت نگرفتهآن ونه پرداختی بر رویگرونی که هیچیدرونی و ب

که  تاربخی. نخودی و قرمز است. ایقهوه: هایهای خاکستری و سفالسطحی در رنگ هایسفال. شده است

: تصویر)مفرغ جدید و آهن است  های سطحی برای این محوطه پیشنهاد کرد عصرتوان با توجه به دادهمی

یری گورستان کوچکی که گورهای آن از هی قلعمحوطه در قسمت جنوبی( 78-67: یهای شمارهسفال 18

 (ی عصر مفرغ جدیدگورهای شاخصه)خرسنگی باسنگ چین مدور دور گورها  ینوع گورهای چهارچینه

 .متر است 7714خسرو یری از قلعهی قلعهفاصله. شوددیده می. است

 

در حوزه . این منطقه نیست ارتباط با جغرافیای خاصهای زیاد در دشت اردبیل بیگورستانها و وجود قلعه

های متعدد انسانی تنش گروهکه استعداد پذیرش بی دهای آرامهای پهناور و رودشت شرقی شمالغرب ایران

کمبود . نیستاین جغرافیا پذیرای واحدهای بزرگ انسانی . شوددیده نمیرا در حواشی خود داشته باشند

دهی و سازمان کندوجوی محیط زیست ناگزیر میچنین اقلیمی به سرعت تنازع را در روند جست امکانات در

مردمان ساکن به فکر دفاع از  ااین جغرافی با ورود آقوام جدید به. شوددفاع در هر مرکز تجمع ضروری می

چون منابع کافی ندارند که در اختیار مردمان سرگردان مهاجر بگذارند  افتندار خویش مییمناطق تحت اخت
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پیچیده اجتماعی  رهایدر این هنگام است که اولین ساختا. ابع محدود خود شریک گردانندندر م ها رایا آن

ضرورت واحدهای  دفاع همان اندازه که تدارک به. گیرندغرب ایران شکل میو سیاسی در حوزه شرقی شمال

 .رکز در چنین جغرافیایی استمتم

تنها شیوه ممکن برای  ابندیی مناسبی برای توقف نمیتهاجم نیز برای واحدهای سرگردان که محدوده

تسلط یک واحد بر واحدهای همسایه و تمرکز  ادامه یانی این روند غیرطبیعی و غیرقابلنقطه پا. اسکان است

و تنها  تر متابع استدهی دفاع جمعی و تقسیم عمومینسپس یک قوم برای سازما تمام نیروهای یک قبیله

ر ثم در ادر این هنگا. کنیم های مرکزی بزرگ را در این حوزه توجیهتوانیم وجود قلعهبدین شیوه می

نظر گرفتن و به اختیار در آوردن منابع بیشتری  واحد مرکزی نیاز به تحت, تهاجمات زیاد و کمبود منابع

مجبور به ایجاد  به حد مطلوب بر مناطق دور دست نظارت داشته باشد تواندخود نمی دلیل این کهبه. است

خویش تشکیل  قماری کوچک برای بقایابه خود این مراکز  سری مراکز جانبی است و یا خودیک عمدی

ی اصلی هر مرکز و قلعه. توجیه کنیم های اقماری راشاید بتوانیم به روش دیگر ایجاد این قلعه. شوندمی

حفظ مردمان بومی از گزند مهاجران سرگردان باشد باز  ندازه هم بزرگ بوده باشد که بتواند پذیرایا

مرکز  ینااسکان بیش از اندازه ظرقیت خود باشد؛ به همین خاطر در فواصل معین از  گویتوانسته جوابنمی

آید که این نظر منطقی می به .گرددایجاد می مراکزی فرعی که تحت حمایت قلعه مرکزی بودند, اصلی

ور این مرکز را به عهده بگیرند و این که از ثغحفظ حدود و  یوظیفه, قالع فرعی؛ تحت حمایت مرکز اصلی

 ال مردم بومی را به خطرمتر جان و تر که منابع جفرافیای و از آن مهمکوچک اجرههای مورود گروه

 .آورند جلوگیری به عمل انداختندمی

 

 های اقماری آنو قلعه "قزیل قیه"ی بزرگ قلعه 

 ، در موقعیت جغرافیاییGPSی بزرگ، با استفاده از دستگاه این قلعه

Lat-Long (DMS) WGS 84  N38°26'10. 61" E047°33'32. 53"  ی حدود سه که در فاصله

از بخش مرکزی شهرستان مشکینهای دهستان  مشگین غربی از آبادی "احمد بیگلو"کیلومتری روستای 

ی اصلی شهر و پس از طی مسافتی در جادهکیلومتری از مشکین 13ی شهر قرار دارد. این روستا در فاصله

شهر به اهر واقع شده است. روستای احمد بیگلو درقسمت شرقی دهستان قصّابه واقع و در مشکین

لی که بیگخانوار در خود جای داده است. احمد 341نفر را در قالب 1231ش تعداد  1391سرشماری سال 

از ترکیب سه روستای قارابوالغ، گیرده و آق کدخدالی تشکیل شده، در سمت شرقی دهستان پایین برزند و 

 ( 1392، 8در مجاورت روستاهای تکدام، داش بوالغ و درگاهلو قرار گرفته است )کیانی:
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هایی توجه به وسعت زیاد و همچنین وجود گورستانبا مرکزی و ی نوان قلعهعبه « قیهقزیل» بزرگ ی قلعه

کیلومتری  16آهن بنا گردیده است. این قلعه بر روی یک کوه در عصر  با گورهای خرسنگی در کنار آن در

ی این کوه نقطهکند و بلندترین چایی از جهات شمالی وشرقی آن عبور میمشگین قرار داشته و رود مشگین

متر است. قسمت شرقی این کوه با شیب  94چای متر و از سطح رود مشگین 1145های آزاد، از سطح آب

کند، چایی که دست یافتن به قلعه را بسیار سخت میی رود مشگینهای خطرناک درهبسیار زیاد به پرتگاه

های آذرین است. با توجه به رنگ یکپارچه از سنگشود و کوهی که قلعه بر روی آن قرار گرفته، منتهی می

قزیل "ای روشن تا کرم بوده، مردمان ساکن در منطقه به آن نام های آهکی کوه که به صورت قهوهسنگ

های بزرگ که بعضی از از سنگ "قزیل قیه"کنند. دیوار دفاعی ساخته شده در قلعه بزرگ اطالق می "قیه

 اند. و از دو جداره، ساخته شده ها یکرو تراش بوده،آن

های های دیوار دفاعی سنگهای دیوار دفاعی قلعه به صورت افقی قرار داده شده و در بعضی از قسمتسنگ

ای استادانه و فنّی انجام گرفته که هیچاند و این عمل، به اندازهبزرگ را به صورت عمودی نیز استفاده کرده

های بزرگ استفاده شده به صورت خشکهداخل دیوار دفاعی قلعه باقی نمانده و سنگگونه فضای خالی در 

شده است. ها، باعث استحکام و استواری دیوار میچین در دیوار دفاعی قلعه به سبب بزرگی و وزن زیاد آن

دیواری با قطر  معماران قلعه، به مرور زمان، تجربه کرده  بودند که نفوذپذیرترین قسمت قلعه باید دارای

های دیگر باشد تا بتوانند استحکام زیاد و همچنین غیر نفوذ بودن قلعه را تامین بیشتر نسبت به قسمت

مختلف  ها و ابعادکنند. و برای استحکام بیشتر دیوارهای دفاعی با قطر زیاد نیاز به ایجاد پشتیبانهایی با پالن

 وجه به ساختار طبیعی کوه ایجاد شود. و بر اساس نیاز برای دیوار قلعه و  با ت

قیه نفوذپذیرترین قسمت قلعه بوده، معماران قلعه بنا به دلیلی که قسمت غربی و جنوبی قلعه بزرگ قزیل

اند تا قدرت تدافعی قلعه را ها و ابعاد مختلف ایجاد کردهچندین پشتیبان در این قسمت از دیوار با پالن

ی کوچکی نیز وجود دارد، که دیوار دفاعی اول این ی بزرگ تپهت شرقی تپهچندین برابر کنند. در قسم

های سفالی نسبت به قسمت از قلعه را نیز احاطه کرده است. در این قسمت از قلعه، تراکم استخوانی و داده

ی نیز دیده های خاکسترها، انباشتها و استخوانهای قلعه بیشتر است، که عالوه بر تجمع سفالسایر قسمت

های صنعتی و های سفالگری نیز به دست آمده که فرضیه مرکز فعالیتشود و همچنین جوش کورهمی

 کند. های تولیدی بودن این قسمت از قلعه را تقویت میکارگاه

از های کوه و همچنین ارتفاع یک متری باقی مانده های ریخته شده در پایین قلعه و دامنهبا توجه به سنگ

متر با سنگ ساخته می 3تا  5/2های قلعه توان بیان کرد که ارتفاع دیواردیوارهای بیرونی و درونی قلعه می

شده توانسته امنیت قلعه را به نحو احسن تامین کند، ساخته میشده و روی آن با خشت تا ارتفاعی که می

هکتار است، با  9و دارای مساحتی در حدود  است. قلعه، بیشتر باالی تپه مرکزی و تپه شرقی ساخته شده
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هایی از رسد که فقط در بخشهای صورت گرفته بر روی قلعه بزرگ قزیل قیه به نظر میتوجه به بررسی

هایی های میانی داخل قلعه برای ایجاد معماری و ساختن بناهای مختلف و کاربردی برای قلعه تراسقسمت

 ی( درست شده است. )تصاویرپیوست

قیه توسط نگارنده  انجام شده و در مسیر برشی که ی بزرگ قزیلهای که در سطح قلعهبا توجه به بررسی

های مشاهده شده کامالً به صورت خاکستری سازی روی استقرار قلعه اتفاق افتاده، الیههای سدتوسط پروژه

سوزی شدیدی در سطح قلعه بوده و باعث از تشهای زغالی و همچنین سفالی بوده، نشانگر آو به همراه دانه

های خاکستری زیاد بین رفتن قلعه شده و در قسمت فوقانی قلعه و ضلع شرقی و مشرف به رودخانه، الیه

های پی ها و جنگهای اصلی قرار گرفته و وجود مهاجرتاست. ونیز، با توجه به این که این قلعه در مسیر راه

توان گفت که احتماالً دشمنان مهاجم قلعه را به آتش کشیده و سازد، میرا محتمل میدر پی در این منطقه 

 اند. نابود کرده

های که از دوره مفرغ جدید با پشتوانه و حمایت آهن ساخته شده و ایجاد چنین قلعهاین قلعه، که در عصر

کند. و این همان ادامه پیدا میساختارهای سیاسی و حکومتی آغاز شده بود در دوره آهن به قوت خود 

های های که از نظر ویژگیساختار سیاسی و حکومتی که با حمایت قاطع خود اقدام به ساختن چنین قلعه

ها و مهاجرتساختاری مشابه هم بودن در مناطق استراتژیکی و جغرافیایی خاص است که در برابر هجمه

چای در عصرهای متفاوت به خصوص عصر آهن در حوزه مشگینهای انسانی مختلف های که اقوام و گروه

هایی را برای دفاع از مردمان ساکن در این حوزه که به دامداری و کشاورزی مشغول ساختن چنین قلعه

 اند. بودند ساخته

مهاجرت آهن و این که این قلعه در مسیر در عصر "قزیل قیه"گیری قلعه مرکزی با توجه به موقعیت قرار

ی اقوام شمالی به بین النّهرین و اطراف دریاچه ارومیه بوده، می توان گفت که سرکردگان و ساکنان حوزه

چای بعد از ساخت این قلعه برای حفظ جان و مال مردم تحت حمایت خویش و همچنین برای رود مشگین

وچکتر دفاعی و نظامی در فواصل های کی تحت نفوذ خود، اقدام به ساخت قلعهمسلط شدن به کل منطقه

توان نام برد. و های اقماری میقیه بزرگ نموده، که از آنها با عنوان قلعهمختلف و پیرامون قلعه مرکزی قزیل

ی خارج از های کشاورزی و دامداری و صنعتی در حوزهها، وظیفه حفاظت از ساکنان و فعاالن عرصهاین قلعه

های گیاهی، که نقش های مستعد کشاورزی و مراتع و پوششدائمی و فصلی و زمینهای قلعه مرکزی و آب

های اند، داشته است. با توجه به پیمایش و بررسیکردهمهمی در تامین معیشت ساکنان قلعه مرکزی ایفا می

تعداد شش قیه ی بزرگ قزیلسطحی صورت گرفته توسط نگارنده، با شعاع چندین کیلومتری پیرامون قلعه

های متغییر شناسایی گردید ودر های مختلف و فاصلهآهن با وسعتقلعه کوچک و بزرگ مربوط به عصر

 شود. ای دیده میهای کوچک و پراکندهها، گورستاناطراف برخی از این قلعه
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ساکنان قلعه و توانسته هم از جهت تامین آب ها در اطراف رودخانه و چسبیده به آن که میاکثر قلعه

های شناسایی شده که همچنین به عنوان یک دیوار دفاعی طبیعی برای قلعه باشد، ساخته شده اند. قلعه

ها نام برد. با توجه به بررسیتوان از آنهای اقماری میو به عنوان قلعه صرفا کارکرد نظامی و دفاعی داشته

تپه، قلعه مونجوقلی تپه، قلعه بویوک تپه، قلعه گون چکن و  های انجام گرفته، قلعه دلیکلی داش، قلعه کول

ی بزرگ قزیل قیه بوده و هر کدام در فواصل مختلف از قلعه مرکزی های اقماری قلعهقلعه آلوچ، قلعه

 ها شرح داده شده است. )تصاویرپیوستی(حفاظت می کردند. در ادامه، به اختصار، سه مورد از آن

 

 "داشدلیکلی "ی قلعه -الف

   این محوطه، در مختصّات جغرافیایی

N38°27'46. 16" E047°31'08. 13" Lat-Long (DMS)  WGS84       

شهر  قرار دارد. کیلومتری شمال غرب مشکین 22ی حدود متر از سطح دریا و به فاصله 911و در ارتفاع 

ی ی مرکزی و به فاصلهبی قلعهکه متعلق به عصر آهن و تقریبا در قسمت شمال غر "دلیکلی داش"ی قلعه

قیه و های اقماری قلعه بزرگ قزیلکیلومتر بوده، دارای موقعیّت استراتژیکی خاص و یکی از قلعه 6/4هوایی 

و رود  "چایمشگین"ترین قلعه اقماری آن است. این قلعه، در تقاطع دو رود مهم منطقه یعنی رود غربی

دهد. . این چسبیده به آنها است و همین امر قدرت تدافعی قلعه را افزایش میقرار گرفته و  "اهل ایمان"

قیه دیده قیه قرار داشته و از روی آن بلندترین نقطه قلعه بزرگ قزیلی بزرگ قزیلغرب قلعهقلعه، در شمال

رکزی را نیز ایفا رسانی در مواقع اضطراری به قلعه متوانسته نقش مهمی در اطالعشده و این خود میمی

های صخرهاند وجنس سنگها استفاده کردههای طبیعی برای ساختن برجنماید. معماران این قلعه، از صخره

های چخماق و به رنگ قرمزاست. در قسمت جنوبی ای که قلعه دلیکلی داش روی آن ساخته شده از سنگ

سانتی  81طول چهار متر و به ارتفاع یک متر و عرض قلعه، بقایای دیوار سنگی باقی مانده که این دیوار به 

ای کامالً سوق گذارد. قلعه که در منطقهای از معماری این محوطه را به معرض نمایش میمتر بوده وگوشه

ی شمال الجیشی قرار گرفته، مسلط بر کل منطقه بوده و نشانگر یک قلعه نظامی و دفاعی است  که از حوزه

 کرده است. عه بزرگ قزیل قیه محافظت، و امنیت این منطقه را تامین میغربی قلو شمال

 

 "کول تپه"ی قلعه -ب

 این قلعه، در مختصّات جغرافیایی
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N38°25'45. 75" E047°30'42. 54WGS84 (Lat-Long (DMS 

پنج شهر و در  کیلومتری غربی مشکین 18ی حدود متر از سطح دریا و به فاصله 1131و در ارتفاع 

شهر به سمت اهر بخش کیلومتری مشکین 12ی قرار داشته ودر فاصله "مونجوقچی"کیلومتری روستای 

ی هوایی داشته وارتفاع قلعه کیلومتر فاصله 1/4بزرگ  "قزیل قیه"ی قصّابه واقع شده است. این قلعه، با قلعه

 متر است.  75های اطراف تقریبا از سطح رودخانه و زمین

شهر بوده و در فاصلهی دهستان شعبان شهرستان مشکینهای خالی از سکنه، ازآبادی"نجوقچیمو"روستای 

ی (. قلعه1392:618شهر و در مجاورت مزرعه جهان، قرارگرفته است. )کیانی کیلومتری مشکین 19ی 

ی بزرگ اقماری قلعههای ی بلند طبیعی قرار دارد. این قلعه، که یکی از قلعه، بر باالی یک تپه"کول تپه"

کند. ی بزرگ قزیل قیه محافظت و امنیت منطقه را تامین میهای غربی قلعهقیه است، از قسمتقزیل

متر می باشد.  75متر بوده و ارتفاع محوطه از سطح رود حبشه چای تقریبا  6511مساحت قلعه، در حدود 

 باشند. میIIو  Iآهن  های عصرهای قلعه کول تپه از انواع سفالسفال

ها، گورستان بزرگی های طبیعی و شکاف کوهدر ضلع جنوبی قلعه و به فاصله چند صد متری از آن در تپه

وجود دارد که احتماال این گورستان توسط ساکنان قلعه مورد استفاده قرارگرفته است. این گورها به صورت 

ی سنگی با ابعاد کوچک ای چهار چینهاز انواع گوره پلکانی و بر روی هم در شیب دامنه ایجاد شده و گورها

 است. 

ی اقماری قلعه بزرگ قزیل قیه بوده و از مناطق حاصلخیز ترین قلعهطور که اشاره شد، این قلعه، غربیهمان

کرده و امنیت این قیه حمایت و دفاع میی بزرگ قزیلهای مستعد برای کشاورزی و دامداری قلعهو دشت

 کرده است. ه را در مواقع اضطراری به نحو احسن تامین میحوز

 

 ی آلوچقلعه -ج

 ی واقع شده در روستای آلوچ با مختصّات جغرافیاییقلعه

 Lat-Long (DMS) WGS84 N38°21'43. 89" E047°34'23. 89"   

 11ی به فاصلههای اطراف و متر از سطح زمین 51متر از سطح دریا و حدود  1281با ارتفاع در حدود 

شهر قرار دارد. در سمت غرب روستای آلوچ، قلعه آلوچ  قرار گرفته که دارای  کیلومتری غربی شهر مشگین

چای، از غرب و های مختلف تاریخی و اسالمی است.  مشکیندیوارهای دفاعی و آثاری از سکونت در  دوره
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های روستایی احاطه کرده و بر روی قسمتی از جنوب غرب قلعه جاری بوده و ضلع شرقی و شمالی را خانه

 های روستایی احداث شده است. عرصه و حریم این قلعه خانه

بوده و در این مقطع زمانی از آن به عنوان یکی از قلعهIاستقرار اولیّه قلعه آلوچ احتماالً مربوط به عصر آهن 

مصالح به کار رفته در معماری قلعه، عمدتا از قلوه شده است. های اقماری قلعه بزرگ قزیل قیه استفاده می

های های رودخانه بوده و در قسمت غربی و در داخل و بیرون حصار دفاعی قلعه، اسکلت و استخوانسنگ

اند. دیوار دفاعی کردهرسد در کنار و یا داخل دیوار، اجساد را دفن میشود که به نظر میانسانی دیده می

چین و متر قطر است. این دیوار، به صورت خشکه 5/3دور تا دور قلعه را در برگرفته، دارای  قلعه آلوچ که

ها نیز با های بزرگ، که آنبدون مالت و با مصالح سنگی و به صورت دو جداره درونی و بیرونی و با سنگ

ای که ای و رسوبی و قلوهههای رودخاناست. سنگ، ساخته شدهها پر شدههای کوچک بین این جدارهسنگ

های قلعه به صورت فراوان شود، در ساخت دیواربه وفور در داخل رود و اطراف رود مشگین چای یافت می

 استفاده شده است. 

توانسته به توان گفت که این قلعه با توجه به آثار زیاد و حجم قلعه، این قلعه خود میدر مورد این قلعه می

های حاصلخیز و آهن باشد. این قلعه، در یک منطقه پر آب و زمینمرکزی بزرگ در عصر عنوان یک قلعه

توانسته در دوران گذشته یک محل مناسب برای دامداری و کشاورزی باشد و مراتع بیشتر قرار گرفته و می

آهن منطقه عصرهای مرکزی تواند نقش مهمی به عنوان یک قلعه مرکزی در کنار دیگر قلعهاین موضوع می

های اطراف سبالن در دفاع از ساکنان منطقه و ایجاد امنیت در مسیرچای و دامنههای رود مشگینو حوزه

 ای داشته باشد. های مهاجرتی، تجاری و زد و خوردهای قومی و قبیله

 

 "کوللیک تپه"ی قلعه 3-4-6

کیلومتری شمال شرق  7/4و  "فتح مقصود"روستای متری جنوب  711ی ، در فاصله"کوللیک تپه"ی قلعه

متر و در مختصّات  2122های آزاد شهرستان نمین  واقع شده است. ارتفاع آن از سطح آب "هشنه"روستای 

قرار گرفته است. با توجه به موقعیت جغرافیایی این قلعه، که در  Y:4274591و  X:275321جغرافیایی 

 جنوب روستا واقع گردیده، متعلق به یک قلعه است.  باالترین بخش یکی از ارتفاعات

 بر بالغ مساحتی غربی –طول شرقی  متر 241 و جنوبی –متر عرض شمالی  121این قلعه، با وسعت 

ی طبیعی که از جانب جنوب و ی مذکور بر فراز تپهقلعه. است داده اختصاص خود به را مترمربع 28811
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های مجاور و از سمت شمال به دشت میان شیب تند و از جانب غرب به تپههای میان کوهی با شرق به دره

 شود. محدود می "فتح مقصود"کوهی منتهی به روستای 

ساز با ساز و تعداد خیلی کمی دستهای تپه نیز تعداد قابل توجهی سفال چرخعالوه بر سطح قلعه، در دامنه

ها با پوشش گلی شیری رنگ بوده و شامل انواع ساده و -سفالشود. برخی ی قرمز مشاهده میخمیره

اند. آثار معماری ی افقی قرمز رنگ بر درون و یا بیرون ظرف نقش شدهها شامل خطوط سادهمنقوش و نقش

های پیرامونی سطح قلعه قابل مشاهده بوده و ی سنگ، بر سطح محوطه و عموماَ در بخشبا مصالح الشه

متر  11های تراش خورده به طول بیش از ی دفاعی در شرق محوطه و با استفاده از الشه سنگهبقایای دیوار

 ی مذکور بیش از یک متر است. خورد و ضخامت دیوارهبه چشم می

ی قبل از اسالم و بیشتر ی مذکور، دورههای موجود در سطح اثر و معماری موجود در قلعهبا توجه به سفال

 (1:1395توان برای این اثر پیشنهاد کرد. )علیزاده سوال؛ خی را میدوران تاری

 

 ی زنگی پیرزادهقلعه 3-4-7

متری شمال غربی روستای پیرزاده شهرستان نمین واقع شده و در مختصّات جغرافیایی  311این قلعه، در 

269521X 4271381:  وYمتر است. قلعه، در  1745های آزاد :  قرار گرفته و ارتفاع آن از سطح آب

غربی مجموعه و مشرف به دره شواهدی های شمال و شمالمتر که در بخش 211×211ای به ابعاد محدوده

 از وجود دروازه قابل مشاهده است. 

گردد. هایی با شیب تند میقلعه از جانب شرق متصل به ارتفاعات همجوار و از سه جهت دیگر محدود به دره

های معماری بیشتر و عه، که حدودچهارمتر اختالف ارتفاع با سایر نقاط دارد، آثار سازهدر بخش جنوب قل

ی ارگ یا شاهنشین قلعه بوده و ضخامت دیوارها در این قسمت به تر است و به احتمال زیاد محدودهمنظم

های جانبی انبوهی از سنگی درههایی سد شده و در دامنهرسد. دور تا دور محوطه با دیوارهدو متر هم می

شود. غیر از بقایای سازه معماری، بر سطح محوطه های دفاعی بوده، مشاهده میها که متعلق به دیواره

های قطعات سفال فراوان با طیف رنگی نخودی و قرمز و خاکستری و حتی قطعات کوچک و فراوان تراشه

ح محوطه جالب توجه بوده و این تصور را که شاید از شود. پراکندگی قطعات عقیق بر سطسنگی مشاهده می

شده است را در ذهن متبادر میهای نیمه زینتی مثل عقیق استفاده میقلعه به عنوان کارگاه تولید سنگ

 سازد. 
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 حدود فاصله در( قرخلر –های بیشتری که در ادامه انجام شد. معدن سنگ عقیق )کوه چهل تنان با بررسی

های سفالی شناسایی های خاکستری و قرمز براق و فرمسفال به باتوجه. شد شناسایی محوطه از کیلومتری 5

توان برای این محوطه در نظر گرفت. شده بازه زمانی هزاره دوم پیش از میالد تا دوران تاریخی را می

 (46:1395)علیزاده سوال؛ 

 

 ی قیرخ لر )چهل تنان(:قلعه 

های اطراف و به همین نام در متر از زمین 311ی منفرد قرمز رنگ به ارتفاع روی قله بر "لرقیرخ"ی قلعه

از بخش مرکزی شهرستان نمین قرار گرفته است. ارتفاع و  "پیرجوار"شرق روستای کیلومتری جنوب 65/1

قلعه در  قابل رویت بوده و این "پیله چای"ی موقعیت این قله به نحوی است که از تمامی نقاط منطقه

متر  1999های آزاد:  قرار گرفته و ارتفاع آن از سطح آب4269149Y:  و 271838Xمختصات جغرافیایی 

 است. 

 عرض متر 151 و جنوبی –متر طول شمالی  311این قلعه، که دارای سه برجستگی بوده، دارای وسعت 

 بین ارتباطی خاکی جاده از متر 911 حدود و مربع متر 45111 بر بالغ مساحتی و غربی – شرقی

سطح قلعه توسط حفّاران غیرمجاز تخریب  سه از بخشی. دارد فاصله "کمر علی" و "پیرجوار "روستاهای

های معماری سنگی به شکل دیواره باقی مانده؛ ولی، به شدت متزلزل شده و بر روی سطح محوطه، آثار سازه

شکل طبیعی کوه دارای سه برجستگی برج مانند در و پالن آن غیر قابل تشخیص است. این قلعه، به خاطر 

شرقی )بزرگ تر( و در سمت جنوب غربی و سمت شمالی )کوچک تر( و بقایای تعدادی گور نیز جانب جنوب

 در دامنه و سطح قلعه قابل شناسایی است. 

و حتی برگزاری این کوه، در بین اهالی به عنوان یک مکان مقدّس شناخته شده و مردم برای ادای نذور خود 

 آیند.مراسم نماز باران در باالی این قله گرد هم می

ی غربی کوه وجود دارد. با توجه به پر تردد بودن سطح ضمناٌ یک معدن بال استفاده سنگ عقیق نیز در دامنه

رخ ساز قلعه ازسوی اهالی، آثار چندانی از بقایای تاریخی آن باقی نمانده و در سطح تپّه سفال دست ساز و چ

ها خمیره قرمز با پوشش رقیق گلی نخودی پوشانده شده است وباتوجه با پراکندگی کم و بیشتر قطعه سفال

ی تاریخی و اسالمی مورد استفاده قرار گرفته های موجود در سطح اثر، این محوطه، در طول دورهبه سفال

 (54:1395است. )علیزاده سوال؛ 
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 "خشه حیران"ی قلعه 3-4-1

شهرستان نمین  و در  "خشه حیران"غرب روستای متری جنوب 211، در "خشه حیران"ی ی قلعهتپه

ی ضلع شرقی واقع شده است. این متری از دره 25های پیرامون و ارتفاع متری از سطح زمین 5/3ارتفاع 

 1638از سطح دریا:  قرار گرفته و ارتفاع آن 4257875Y و  :284495Xقلعه، در مختصّات جغرافیایی 

شود ی آسفالته میهای مجاور، که از یک سمت متصل به جادهمتر است. برجستگی این تپه نسبت به زمین

هایی بر روی محوطه های غیرمجاز گودالو از سمت شرق محدود به دره، کامال آشکار بوده و به دلیل حفاری

 غربی – شرقی عرض متر 85 و جنوبی –متر طول شمالی  161ایجاد شده و وسعت این محوطه، در حدود 

 . است

های میان دره بوده و دکل فشار قوی برق در سطح ضلع شرقی محوطه مشرف به دره و در مجاورت باغ

. بقایای معماری به صورت ردیف محوطه قرار گرفته و یک ساختمان متروک در غرب محوطه وجود داد

هایی از محوطه قابل تشخیص است. سطح محوطه کامال پوشیده از گیاهان کم ارتفاع سنگ چین در بخش

ای، خاکستری داغدار و ی قرمز، قهوهمرتعی بوده و بر سطح محوطه تعداد قابل توجهی سفال با خمیره

ه افزوده و نقش کنده و داغدار و صیقلی بوده و سفالنخودی وجود دارد. اغلب قطعات دارای تزیینات ساد

 باشد. ترین آثار فرهنگی موجود در محوطه میهای ظریف خاکستری از شاخص

توان قدمت این محوطه را به عصر های موجود در سطح محوطه میبراساس فرم، رنگ و گونه شناسی سفال

 (132:1395سوال؛ مفرغ قدیم تا حدود عصر آهن نسبت داد. )علیزاده 

 قلیچ قشالقی "خرمن داغی"ی قلعه  3-4-91

متری شرق روستای قلیچ قشالقی شهرستان نمین  واقع شده است. این  151، در "خرمن داغی"ی قلعه

های آزاد :  قرار گرفته و ارتفاع آن از سطح آب4266931Y:  و 264317Xقلعه، در مختصّات جغرافیایی 

 – شمالی راستای متر 151 و غربی –متر راستای شرقی  81عه، وسعتی در حدود متر است. این قل 1571

 71ای در ارتفاع حدود هصخر ارتفاعات روی بر و گرفته بر در را مربع متر 12111 بر بالغ مساحتی و جنوبی

 های پیرامون رو به روستا قرار گرفته است. متری از سطح زمین

شود و از سمت های پرتگاهی میاز جهت جنوب و غرب محدود به صخرهقلعه بر بستر سنگی ایجاد شده و 

های کشاورزی محدود و از غرب متصل به ارتفاعات دیگر است. دور تا دور شمال با شیب مالیمی به زمین

سطح قلعه یک ردیف سنگ چین شناسایی گردیده که قطعاً مربوط به حصار اصلی قلعه بود. بر اثر کاوش

های غیر مجاز، بقایای یک برجک متصل به این دیواره در بخش غربی قلعه نیز هویدا و در دامنه شمالی دو 
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متر و با فاصله  51اند، هر یک به طول بیش از های دفاعی این قله بودهردیف سازه سنگی، که احتماال دیواره

 متر از هم واقع گردیده است.  11حدود 

ای و خاکستری با پخت ی طیف قرمز، قهوه، تعداد سفال با خمیرهی قلعهوطهی محدر سطح و در دامنه

کافی و ناکافی وجود دارد. چند قطعه سفال خاکستری شبیه به انواع مربوط به عصر مفرغ نیز از این محوطه 

سنگ  های غربی و شمال غرب که شیب زمین کمتر است، قطعات فراوانآوری گردیده است. در دامنهجمع

آوری های جمعشود. با توجه به نوع سفالهای دفاعی قلعه بوده، دیده میکه مربوط به سازه معماری و دیواره

ی دوّم و اوّل ق. م های دفاعی بازه زمانی، هزارهشده از محوطه و ساختار سنگ چین سازه معماری و دیواره

 (219:1395ان پیشنهاد کرد. )علیزاده سوال؛ توتا دوران تاریخی )اشکانی( را برای این اثر می

 بیزوچی قلعه 

متری جنوب شرق روستای جید بخش عنبران شهرستان نمین واقع شده است. این  211ای در این اثر، قلعه

های آزاد :  قرار گرفته وارتفاع آن از سطح آب4262531Y:  و 281962Xاثر در مختصّات جغرافیایی 

 متراست.  1785

 شرقی راستای متر 181 حدود در وسعتی با جنوبی –ای مرتفع با راستای شمالی قلعه، بر روی تپه بیزوچی

زمین را در برگرفته است. این اثر،  هکتار 4 بر بالغ مساحتی و جنوبی – شمال راستای متر 231 و غربی –

های سنگ چین و فضاهای ی سنگ چینی مدوّر و همچنین فضاهای معماری سازهشامل چندین گور با سازه

متر است. با توجه به شواهد  2تا  5/1ها متر و ضخامت دیواره 21×21متر و  15×15معماری با ابعاد بزرگ 

های قلعه و نزدیک دره و توان وجود یک قلعه در این منطقه را محتمل دانست. به عالوه، در دامنهموجود می

های زراعی آثار سازه گورهای کالن سنگی که عموما تخریب ینرود جاری در جانب غربی اثر و در میان زم

 شود. اند دیده میشده

های در زبان محلی است. در سطح و پیرامون این سازه "محل استقرار"به معنی  "بیزو "وجه تسمیّه اثر 

کافی و ناکافی معماری، تعداد فراوانی قطعات سفالی در طیف رنگی نخودی، قرمز و خاکستری ساده با پخت 

شود و وجود دارد. در پیرامون و سطح اثر، پراکندگی فراوان قطعات سنگ مربوط به بقایای معماری دیده می

آوری شده از محوطه و ساختار سنگ چین گورها و معماری بازه زمانی هزاره های جمعبا توجه به نوع سفال

توان پیشنهاد کرد. )علیزاده المی را برای این اثر میاول ق. م، دوران تاریخی )اشکانی( تا قرون میانه اس

 (854:1395سوال؛ 
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 قلعه جو )قلعه جوق( 3-4-99

در بخش عنبران شهرستان نمین و بر روی کوهی در  "جید"، در باالی ارتفاعات شرق روستای "قله جو"

:  و 281141Xی یک کیلومتری روستا واقع شده است. این اثر، در مختصّات جغرافیایی فاصله

4261811Yمتر است. 1746های آزاد :  قرار گرفته وارتفاع آن از سطح آب 

 –متر راستای شرقی  175ی کوچک، برخالف نامش وسعتی در حدود یعنی قلعه "قلعه جوق"یا  "قلعه جو"

 سطح بر. است گرفته بر در را زمین هکتار 6 از بیش مساحتی و جنوبی – شمالی راستای متر 361 و غربی

ی سنگ چین مدور گورها و بر راس ارتفاعات، سنگ چین مربوط ی غربی آثار سازهها به خصوص دامنهدامنه

 شود. های معماری دیده میبه سازه

ای و خاکستری ساده با پخت کافی و های محدود و با طیف رنگی قهوهدر سطح و پیرامون قلعه، تعداد سفال

های یافت شده از توجه به ساختار سنگ چین گورها و سازه معماری و توجه به سفال ناکافی پراکنده است. با

توان پیشنهاد سطح قلعه بازه زمانی هزاره اول ق. م، تا دوران تاریخی )به ویژه اشکانی( را برای این اثر می

 (861:1395کرد. )علیزاده سوال؛ 

 

 سوار بیله "قیزقاالسی" 3-4-93

کیلومتری  17ی سوار است که در فاصلهدختر(، از مهم ترین آثار تاریخی شهرستان بیلهقیزقاالسی )قلعه 

ای به همین نام بر روی ارتفاعات منطقه ساخته شده و یکی از قالع متعددی سوار و کنار قریه گرمی به بیله

قلوه سنگ و مالت ساروج است که با نام قلعه دختر در سرتاسر ایران شناخته شده است. مصالح این قلعه از 

 است و در حال حاضر در و دیوار ناقصی از آن باقی مانده است. 

رسد. قیزقاالسی در سال های پنجم هجری میی ساسانی و اوایل اسالم تا سدهساخت این قلعه به دوره

را به دوران  در فهرست آثار ملّی کشور به ثبت رسیده است. سبک و نام بنا و قدمت آن 629با شماره  1345

دانند و نقشه این قلعه مستطیلی م(   منسوب می651-224م( و ساسانی )حک  224پ. م.  247اشکانی )

های آهکی و ساروج ساخته شده است. گذر زمان بوده و در آن برج و باروی نسبتا بزرگی با استفاده از مالت

(. این قلعه، 489:1392شده است. )کیانی؛  و عوامل طبیعی و انسانی موجب تخریب بخشی از آثار این قلعه

 (81:1382. )موسوی؛ است ساسانی –فرسنگی شمال گرمی واقع شده و اشکانی  31در کنار رودخانه برزند 
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 ی قهقهه()قلعه"قهقهه قاالسی" 3-4-94

متر از سطح آبهای آزاد قرار دارد این  1195و در ارتفاع  …………قلعه قهقهه در مختصات جغرافیایی  

متر از کف دره های اطراف و پای کوهی که  281قلعه که شاهکاری از معماری قلعه سازی در گذشته است 

قلعه بر روی آن سر برافراشته واقع شده که مسیر دسترسی به آن از قسمت غربی این کوه که هم اکنون 

قلعه پله هایی ساخته شده است)تصویر(  این پله ها تا ورودی یا راهروی اول قلعه جهت صعود راحت تر به 

در دامنه کوهی که قلعه بر فراز آن قرار گرفته ادامه پیدا کرده و اولین بخش این ورودی صعب العبور که 

تری از سطح م 1181کرده و فقط یک نفر میتوانسته از آن عبور نماید در ارتفاع دفاع از قلعه را آسان می

آبهای آزاد قرار دارد. این راهرو یا معبر که از بدنه صخره ای کوه کنده شده و دارای چند پله سنگی تراش 

می   61cmو کمترین عرض آن  91cmخورده از خود کوه می باشد.یشترین عرض معبر یا راهرو 

آهکی تراش خورده و بر  باشد.)تصویر( ورودی اول قلعه که در قسمت جنوب غربی قرادارد از سنگ های

 6ضلعی که ارتفاع باقی مانده آن تقریبا  6بستر صخره ای کوه ساخته شده است. برج ورودی قلعه به صورت 

متر و وودی  6متر می باشد)تصویر( ورودی قلعه دیواری است با نمای سنگی تراش خورده منظم به عرض 

متر می باشد)تصویر(  3ه از دیوار ورودی قلعه می باشد.بیشترین ارتفاع باقی ماند cm 151آن به عرض 

مجموعه ای ساختمان های مسکونی که می توانسته محل استقرار نگهبان و فرماندهان آنها باشد در قسمت 

ورودی قلعه قرار دارند.)تصویر( ورودی دوم یا اصلی قلعه که که مجموعه ساختمان هایی از سنگ یکرو تراش 

و همچنین با آجرهای پخته شده بنا گردید  cm 19*21و  31*27و  21*21به اندازه های مختلف 

است.اولین بنای ورودی اصلی دارای  سقف طاقی با آجر های پخته ساخته شده است که بر روی بستر 

و ارتفاع این ورودی از کف  cm 181سنگی و صخره ای طبیعی کوه ایجاد و عرض ورودی جهت رفت و آمد 

 ر می باشد.)تصویر(مت 3تا وسط طاق تقریبا 

قسمت های شمالی، شرقی و جنوبی قلعه پرتگاهای بسیار عمیق و خطرناک که دیوار طبیعی کوه که تقریبا  

به صورت عمود می باشد در اثر عوامل طبیعی و فرسایشی بوجود آمده اس معماران قلعه که مهندسین 

هت عدم دسترسی به قلعه  قسمت قهاری بوده اند دیواری در قسمت های مختلف بر روی صخره کوه ج

 شمالی قلعه قابل پی گردی می باشد)تصویر(

بخش  "یافت"کیلومتری غرب روستای کنچوبه از توابع دهستان  3ی معروف و تاریخی قهقهه، در قلعه

(. این قلعه، به لحاظ 485:1392مرادلوی شهرستان مشکین شهر در استان اردبیل واقع شده است.  )کیانی؛ 

(. قلعه 324:1381عبور بودن در مواقع خطر به عنوان خزائن سلطنتی عنوان شده است. )پورایمان؛ صعب ال

ق( است که 1148-917قهقهه، مکان حادثه ساز سیاسی دوران پر ماجرای اوایل حکومت صفویّه )حک 
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ن سیاسی ها می پیچیده و زندان مجرمیها می گردیده و در گوشهمواره نام آن با رعب و وحشت در دهان

 (. 48:1382صفویّه بوده است. )موسوی؛ 

ی کیلومتری شمال شرقی مشکین شهر و بر فراز یک صخره 85این قلعه تاریخی و باستانی با ارزش، در  

های اطراف ارتفاع دارد. از پای تپه متر از سطح زمین 1111سنگی مرتفع ایجاد گردیده است که نزدیک به 

شده تا ورودی آن که در شمال قلعه به صورت طاق قوسدار هاللی آجری  سنگی که قلعه روی آن واقع

 نمایان است حدود سه کیلومتر فاصله دارد.

قسمت جنوب غربی قلعه در اندازه های مختلف بر استخر )حوض آب( است که در  11دارای  قهقهه قلعه 

می شده است. این استخر ها در بستر سنگی تراش خورده و از آن در جهت تامین آب ساکنین قلعه استفاده 

کنار هم و با شیب خاصی ساخته شده تا آب باران و برف آنها را پر کند در داخل استخر پله هایی از جنس 

تا در زمان کم شدن آب استخر دسترسی و برداشت آب از آن آسان تر گردد)تصویر کنده شده  خود صخره

 شماره(

های مسکونی و اتاق هایی که با استفاده از سنگ در پی بنا و از آجر در دیوار آن ساخته بقایای ساختمان

اتاق آن قابل مشاهده می باشد. این ساختمان با پی سنگی که با سنگ های تراش  5شده که هم اکنون 

است.  و با مالت ساروج ساخته شده  cm 21*21خورده نامنظم و با مالت و همچنین دیوار آن با آجرهای 

و بیشترین ارتفاع باقی مانده بیش از یک متر می باشد. با توجه به قرار گیری  cm 71عرض دیوارها 

ساختمان که در باالی قلعه قرار دارد این بنا به احتمال قریب محل سکونت فرمانده قلعه بوده و از آنجا به 

 منطقه فرمان می رانده است.)تصویر(.

های قطور آجری و سنگی ساخته شده و احتمال میهایی با پایهی کوه، اطاقهو در سمت باال )شرق( در قل  

 رود مخصوص فرمانده قلعه بوده باشد. 

قلعه، دارای فضای تقریبا مستطیل شکل در منتهی الیه و ضلع شرقی است و بر اساس شواهد تاریخی زندان 

ی اند و در دورهبردهعنوان زندان بهره می ی صخره و کوه ایجاد گردیده از آن بهو معماری که در بدنه

شده و تعدادی از شاهزادگان و بزرگان ق( برای مقاصد نظامی، استفاده می654-483اسماعیلیان )حک

(. زندان قلعه قهقهه، اطاقی است؛ در بدنه کوه که 485:1392اند. . )کیانی؛ صفوی در این محل زندانی بوده

(. بیشتر وقایعی که 214:1383و از یک طرف به داخل قلعه راه دارد )خاماچی؛  سه دیوار آن پرتگاه بوده

ه. ق( است اما این به معنی  1148-917اند، مربوط به دوران صفویّه )ی قلعه قهقهه ذکر کردهمورخان درباره

ه نشان میشناسی به عمل آمدآن نیست که این قلعه در دوران صفویّه ساخته شده، بلکه تحقیقات باستان

ق( 223رسد. این قلعه که در زمان بابک خرّم دین )مدهد که استقرار در این قلعه به دوران قبل از اسالم می
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ترین زندان حکومت استفاده ی سلطنتی و مهمها به عنوان خزانه-و صفویّه اهمیت بسیار زیادی داشته، سال

 (486:1392رفت. )کیانی؛ به شمار می ای بوده که تبعیدگاه مجرمان سیاسیشده است و قلعه

زندانیان این قلعه از جمله سام میرزا، القاس میرزا، اسماعیل میرزا، خان احمد گیالنی، امیرخان امیر االمرای 

آذربایجان، شاهوردی خان، حسنخان حاکم کهکیلویه، غازی بیگ کرد و پسرانش، خندان آقا متفرقه آغاسی، 

(. ولی با این 212:1389مراد پاشا، احمد پاشا و مصطفی پاشا بوده اند )جوادی؛ برخی از سرداران عثمانی، 

ی ی شاه طهماسب از این قلعه استفاده نبرده باشد. قلعهحال، شاید هیچکدام از پادشاهان صفوی به اندازه

اه طهماسب که های ایران بوده، چرا که شترین قلعهقهقهه در عصر شاه طهماسب اول صفوی، یکی از پررونق

ی قهقهه بخشیده بسیار مستبدّ و خودکامه بود، با زندانی کردن بیشتر اطرافیانش در آن، رونق زیادی به قلعه

ی مخوف کشت، یا راهی قلعهگرفت یا میو او هرکس را که مورد کوچکترین سوء ظن و سوء تفاهم قرار می

متر و بیشترین عرض  15اخل زندان قلعه قهقهه تقریبا بیشترین طول د (486:1392کرد. )کیانی؛ قهقهه می

متر می باشد. این زندان که در اثر فرسایش طبیعی و دخالت های  7متر و ارتفاع آن نزدیک به  6آن نیز 

درجه است که  91انسانی ایجاد گردیده مشرف به دره ای با پرتگاه عمیق و خطرناکی با شیب نزدیک به 

ر از آن را نداشته و به ناچار در آن به گذران عمر می پرداخته است. ورودی زندان هیچ انسانی توانایی فرا

که تخت سنگ بزرگی آن را مسدود می نموده  271cmمتر و ارتفاع آن  5قهقهه به عرض نزدیک به 

 است.)تصویر(

رای کامل شدن این دژ، مانند پیغام کلیبر سه حصار درون یکدیگر دارد. حصارها عالوه بر تعیین حدود دژ، ب

های آن، های سنگی کوه تعبیه شده اند. هر حصار یک دروازه داشته و حصار اصلی، دارای برج و دروازهدیواره

متر با طاق  3متر و بلندی  5/2گوشه ای و طاق هاللی و پس از دروازه، یک راهرو به پهنای  5دارای دو برج 

های سی )دژ دختر( قافالنکوه میانه و دژ نودوز، از سنگهاللی دارد. مصالح ساختمانی دژ همانند قیز قلعه 

 (149:1383رسوبی آجری و کرمی رنگ تراشیده با مالت آهک و گچ است. )افشار؛ 

 

 

 

 ی دیو()قلعه "دیوقاالسی"3-4-95

های این قلعه، در پنج کیلومتری جنوب غرب روستای کوویج از شهرستان مشکین شهر و برروی دامنه

ای که پیرامون این قلعه انجام گرفته، ساخت شناسی اولیهساخته شده است. مطالعات باستان شمالی سبالن
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ی به ثبت آثار ملی رسیده، به قلعه 631اند. این بنا، که طی شماره ی هخامنشیان نسبت دادهآن را به دوره

ال خاوری مشکین شهر و ما بین گویند، معروف است. این قلعه، در شمکه اهالی به آن دیو قاالسی می "دیو"

توان آن را بهتر می قوزلو –ی کوه سبالن قرار دارد و از مسیر جاده اونار روستای قوزلو و کوویج و در دامنه

های اوراتورها متر به شیوه قلعهسانتی 11متر و  2متر در سانتی 61های بزرگ به ابعاد دید. قلعه، با سنگ

بدون مالت ساخته شده و دارای طبقات مختلف بوده که قسمت اعظم آن از بین رفته است )کیانی؛ 

295:1392 .) 

( با 147:1383استاد کامبخش فرد بر این باور است که این قلعه از دوران  پیش هخامنشیان است )افشار؛ 

اهمیت سوق الجیشی آن زیاد بوده است سفال توجه به موقعیت قلعه و اشراف کامل آن به مناطق اطراف،

 ( 46:1382رساند. )موسوی؛ های نخودی رنگ که از این قلعه بدست آمده قدمت آن را به قبل از اسالم می

متر از سطح آب های آزاد قرار دارد. راه دسترسی  1451و در ارتفاع  ...........................قلعه دیو در مختصات  

قاالسی از جاده اردبیل به مشگین بعد از روستای ارجق به سمت انار حرکت کرده و اول ورودی  آسفالته دیو

روستای انار و گذشتن از راهی که از کنار قبرستان این روستا قرار دارد به سمت روستای قوزلو حرکت کرده 

روستا و گذر از کنار و در وسط روستای قوزلو چشمه آّبی با دبی آب بیشتر قرار دارد. با حرکت از وسط 

رسیم. این قلعه در روی بستر سنگی بزرگی بر باالی کیلومتر به قلعه دیو می 2قبرستان و بعد از طی حدود 

کوهی قرار دارد که به کل منطقه اشرافیت و از آنجا می توان تمامی راههای منتهی به قلعه را زیر نظر 

کامل از ارتفاع، شیب، صعب العبور بودن کوه و منتهی گرفت. معماران و سازندگان دیو قاالسی با آگاهی 

شدن به دره های عمیق که از ویژگی های قلعه سازی می باشد مکان مورد نظر را انتخاب و در آنجا به 

ساخت چنین قلعه ای که بعد از گذر قرن ها هر بیننده ای را به تحسین وا می دارد. قلعه دیو به صورت 

یده و به احتمال زیاد و با توجه به دامنه کوه با شیب مالیم و همچنین تراش شمالی و جنوبی ایجاد گرد

معبری برای عبور و مرور  ورودی آن از قسمت جنوبی قلعه بوده است.)تصویر (قلعه از سه جهت شمال، 

شرق و جنوب شرقی  به پرتگاههای عمیق به دره که صعود از آن غیرممکن و از سمت غربی که دارای شیب 

و  81*35*21میتوانسته نفوذ پذیر باشد دیواری از سنگ های بزرگ یکرو تراش به ابعاد  کم و

سرتاسر ضلع غربی قلعه ساخته شده که  111*71*51و 151*51*41و  85*35*21و  111*25*31

است. دیوار ضلع غربی که با استفاده از تخت سنگ های بزرگ و بدون مالت و با معماری منظم به طوری که 

متر قابل مشاهده می باشد. دیوار باقی  2رج روی هم و بیشترین ارتفاع باقی مانده بیش از  7خی نقاط در بر

متر می رسد که  4مانده دارای عرض های متفاوت بر اساس توپوگرافی کوه که در یک قسمت عرض دیوار به 

دیگر و تراش نخورده پر  هر دو طرف دیوار را با سنگ های یکرو تراش ساخته و وسط آن ها را با سنگ های

اند این کار توسط معماران و مهندسان قلعه طوری انجام گرفته که هیچ خال در بین دیوار احساس کرده
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شود. با توجه به تراز و روی هم قرار گرفتن تخت سنگ هایی با وزن های سنگین حاکی از تسلط نمی

ا به صورت تجربی یاد گرفته بودند. با توجه به سازندگان قلعه به مباحث معماری و ریاضی که در طول قرن ه

وجود سنگ های بزرگ وکوچک در دامنه های کوه قلعه دیو می توان به عظمت قلعه با دیوارهای مستحکم 

و سنگی که اندیشه نفوذ و تسخیر قلعه را از هر دشمنی می ربوده پی برد. این قلعه که به احتمال قوی در 

ا محوریت حکومتی به عهده داشته در دوران حیات خود به آرمان خود رسیده جهت دفاع از ساکنان اطراف ب

 بود.

دیوار ضلع غربی قلعه که از سنگ های حجیم و بزرگ ساخته شده که تقریبا دو برج قابل مشاهده و پی 

گردی می باشد. این برج ها که از تخته سنگ های بزرگ به صورت مدور ساخته شده و از پای قلعه وسط 

می باشد. تخته سنگ های متر  2دره به راحتی قابل شناسایی می باشد. دیوار باقی مانده برج قلعه نزدیک به 

و  63*43*25و  128*45*31و  154*51*41و  151*31*21به کار رفته در این قلعه به ابعاد 

35*49*113 cm  متر می باشد. 12می باشد. طول دیوار خارجی برج مدور قلعه دیو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی اولتان()قلعه "اولتان قاالسی"3-4-96

باستانی در ساحل جنوبی رود ارس، که در کمتر از پانصد متری غرب ، محوطه ای است "اولتان قاالسی"

ی باستانی های انجام شده، بزرگترین محوطه، طبق بررسی"اولتان قاالسی"روستایی به نام اولتان واقع است. 

(. این 15:1386دشت مغان بوده و دشت مغان، پست ترین نقطه آذربایجان محسوب می شود. )علیزاده؛ 

کیلومتری جنوب غربی شهر پارس آباد )دشت مغان( وسر راه پارس آباد به اصالندوز در استان  12 روستا، در
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در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده  2654ی ، به شماره"اولتان قاالسی"اردبیل قرار دارد. محوطه باستانی 

 ی شناسند. ی اولتان( ماست. اهالی بومی، این محوطه را با نام اولتان قاالسی )یعنی قلعه

 

ی باستانی، های هوایی و ماهواره ای به نظر می رسد که این محوطهباتوجه به آثار سطحی و بررسی عکس

های مختلفی تشکیل می شده است که از شهری بوده که همچون بسیاری شهرهای کهن ایران از بخش

اری پیرامون شارستان که ی آن ها، بخش محصور )شارستان یا ارگ( و بخش غیر محصور )بخش استقرجمله

 33احتماال بتوان از آن به عنوان ربض یاد کرد(است. اولتان قاالسی، در مجموع، با احتساب ارگ )حدود 

 (. 17:1386هکتار وسعت دارد. )علیزاده؛  71هکتار( و ربض، احتماالً بیش از 

علیزاده شروع شد.  ش توسط کریم1382های باستان شناسی اولتان قاالسی، از بهمن فصل اول کاوش

ی اشکانی ساخته شده و بانیان نخستین آن اشکانیان بوده اند؛ اما، ی اولتان در دوره( قلعه9:1386)علیزاده؛ 

ی استحکام و موقعیت م   ( و اوایل اسالمی بوده و به واسطه651-224شکوفایی آن در دوران ساسانی )حک 

(. گرداگرد این قلعه را دیوار 59:1392ده شده است )کیانی؛ هجری از آن استفا 12مناسبی که داشته تا قرن 

متر، که از سه جهت آنرا احاطه 31متر فرا گرفته و آثار خندق بزرگی به عرض  92/5عظیم خشتی به قطر 

( باید افزود، نادر شاه 51:1383ی غربی آن نیز رود ارس است. )خاماچی؛ کرده، به چشم می خورد و جبهه

ق( بزرگان و سران 1148-1135ق( جهت خلع شاه طهماسب صفوی )حک     1161-1148افشار )حک 

کشور را به دشت مغان فراخواند و در یکی از نواحی انجمن بزرگی تشکیل داد که منجر به خلع طهماسب 

هایی که در سراسر دشت مغان به عمل آمده، میرزا و جلوس وی بر تخت سلطنت شد. دراین باره، با بررسی

ی اولتان برای اجتماع سران کشور و سپاهیان نادر دیده نشد و این فرضیه خود، تر از قلعهاسبجایی من

 (. 19:1386کند )علیزاده؛ اهمیّت قلعه اولتان را دو چندان می

 

 "گلستان"دژ زیر زمینی 3-4-97

شمال شرقی آن  کیلومتری 12ی های شهرستان نیر و در فاصلهاین غار در کنار روستای گلستان از دهکده

قرار دارد که از بیرون فقط دو « فرقچی داغ»ی جنوبی کوهی موسوم به ی این غار در دامنهقرار دارد. دهانه

نظیر خیز وارد این غار بیتوان به صورت سینهمنفذ کوچک به داخل آن راه دارد و از منفذ سمت چپ آن می

متر طول دارد و داخل  18شویم که حدود د تاالر وسیع میشد و پس از طی مسیر حدود سه تا چهار متر وار

 فضا از این به بعد کامال تاریک است. 
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شوند. اما بعضی های کنده شده منفرد منتهی میکه برخی به اتاق در داخل این تاالر، شش تونل کنده شده

هایی ها نیز تونلو راه ورودی اتاق اندهایی کنده شدهشوند که داخلشان تونلهایی منتهی مینیز به اتاق

انگیز و قابل تحسین این مجموعه، وجود چاهشوند. از موارد شگفتهستند که به چندین شاخه تقسیم می

اند؛ برخی هم برای به دام انداختن ها کنده شدههای متعدد است که در کف و مدخل و نیز در وسط تونل

ها و برخی نیز به منظور سخت نمودن دسترسی دشمن به نفوذ احتمالی آندشمن احتمالی و جلوگیری از 

فضاهای متعدد و یا به منظور اختفای وسایل و مواد غذایی و حتی مخفی نگه داشتن خود از دشمن است. 

 های واحدها قرار دارد. زیرا راه برخی فضاها به صورت چاهی کنده شده است که در کنج طاقچه

ی واقعی یک مهندسی نظامی است که با دارا بودن ه، بسیار حساب شده و نمونهساخت این مجموع

ی عظیم ی این مجموعه، در دل تپهاندازد. همههای خود، انسان را به یاد معماری البیرنت می-پیچیدگی

 81سانتیمتر ارتفاع و  91کنده شده و خارج کردن بقایای کنده شده از راهروهای تنگ آن که حداکثر 

ای قابل تأمل است و نیز کار کردن در آن محیط تنگ و تاریک به صورت یک سانتیمتر عرض دارد، مسأله

 طرح حساب شده حاکی از قدرت خالقیت طرّاحان و مجریان این مکان نظامی است. 

ه و های به عمل آمدتوان شناسایی کرد. باتوجه به بررسیدر روی سطح وسیع تپه، بقایای یک قلعه را می

ی اول، می توان گفت  که حمالت آشور، اورارتو و تهاجمات اقوام شمالی دراین های دوران هزارهوجود سفال

ی ناحیه به طور مداوم وجود داشته است و مردم محل را جهت در امان ماندن، وادار به ایجاد چنین پدیده

 استثنایی کرده است.

ها همچون  دژ بهستان در استان زنجان و یا میمون دژ صخرههای دفاعی کنده شده در دل گرچه سیستم 

ای در نقاط مختلف کشور وجود دارد؛ اما، دژ گلستان در این میان، در الموت و بسیاری دیگر از دژهای صخره

به لحاظ پیچیده بودن، از موقعیت استثنایی خاص برخودار بوده و روشنگر این حقیقت است که اشارات 

، عاری از «ورجمکرد»در مورد ساخته شدن دژهای زیرزمینی و یا شهر زیرزمینی مثل  "اهنامهش"و  "اوستا"

ی واقعی ازنمونه هایی  است که اساطیر و است. دژ گلستان، نمونه-واقعیت نیست که در ایرانویچ برپا گردیده

است و این کلمه به معنی " زیکرتو"اند و می توان گفت که این ناحیه، بخشی از متون پهلوی از آن یاد کرده

توان شناسایی کرد. )شکاری بوده، بر روی سطح وسیع تپه، بقایای یک قلعه را می "کنسنگ"یا  "کوه کن"

 (. 54:1379نیری؛ 

 

 



75 

 ورثان) اولتان(:  2

 

 

 تصویر نقشه ماهواره ای اولتان قاالسی)نگارنده( -4تصویر

 سیاسی:وجه تسمیّه ،جغرافیای تاریخی وتاریخ -4-2-9

داشته است. تنها از دوره  "اولتان"به نظر می رسد که احتماال این شهر در مقطعی از تاریخ نام دیگری غیر از 

 "منم تیمور جهانگشا "مغول به بعد است که نام اولتان را در یکی از منابع مهم مشاهده می کنیم. در کتاب

فرود آمد تا لشکریان استراحت کنند و اسب ها  هزار لشکریان خود در دشت مغان 251تیمور با "آمده است:

فربه شوند، در این دشت دژ بزرگی به نام اولتان وجود داشت )اشاره به ارگ مرکزی شهر دارد(این دژ به 

قدری وسعت داشت که طویله و آخور برای اسبان و جایگاه خواب و استراحت برای لشکریان آماده بود و 

رداختند یک روز تیمور برای شکار به دشت رفت، شیری پیش آمد، تیمور تمام قشون در آن به استراحت پ

با تیری او را برافکند و آن محل به اصالن دوز )دشت شیر( معروف گردید. ضمنا آثار نهری را در دشت 

مشاهده کرد،پرسید این نهر از کیست ؟ گفتند یادگار شاهان کامکار است. تیمور طول دشت را مساحی و آن 

سرکردگان لشکر تقسیم کرد و دستور داد ظرف یک ماه باید نهر را آماده کنند. بعد از یک ماه را بین 

 (171،1377.)قاسمی:"ساختمان نهر به پایان رسید و در زیر آن هفتاد آبادی بنا گردید

 در میان شهرهایی که توصیف شرایط و موقعیت آنها در متون کهن و منابع آمده، توصیف یکی از آن شهر ها

با موقعیت و شرایط محوطه های باستانی اولتان قاالسی نزدیک و گاهی همخوانی دارد.آن شهر همانا شهر 

ی رود ارس در این در منابع و کتب دوران اسالمی است. گویا شهر ورثان مهم ترین شهر حوضه "ورثان"

ساحل جنوبی ارس و در ناحیه بوده است. چنان که از متون تاریخی و جغرافیایی بر می آید، ورثان در 

کیلومتر( بوده  42فرسخ ) 7معبری که از آنجا به ایالت اران می رفتند واقع شده است و فاصله آن از بیلقان 

(. مینورسکی،درتعلیقات خود برسفرنامه ابودلف پیرامون ارتباط ورثان با اولتان 189،1373است. )لسترنج :

برپا بوده و بقایای آن را باید در نزدیکی خرابه های دژ  شهر ورثان درساحل جنوبی رود ارس"می نویسد: 

 (117جستجو کرد . )ر.ک به : ابو دلف، "دالگاردا"اولتان) واقع درقسمت سفالی رود درجهت پاسگاه روسی 

هجری( هم،در شرح اقلیم پنجم و بعد از برشمردن شهرهای اران، تمام این  441-361ابوریحان بیرونی )

بخشی از ارمنستان دانسته و تنها ورثان را از توابع آذربایجان بر می  نواحی تا ورثان را

مامون، طاهربن محمد صنعانی را حکومت "(. در تاریخ یعقوبی نیز آمده است که49،1342شمارد)رضا:
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ارمنستان و آذربایجان را داده بود و به قولی هرثمه بن اعین هنگامی که رهسپار عراق بود، از همدان او را 

اد پس تا ورثان یکی از توابع آذربایجان آمد و از آنجا با فرماندهان ارمنستان و سران سپاهش مکاتبه فرست

(. از طرفی ابن حوقل درباره موقعیت این شهر 1342، 482کرد و در نتیجه برای مامون بیعت کرد)یعقوبی :

)ابن حوقل "ثان واقع است و......مرز سرزمین اران در پایین، رود ارس است. در کنار رود شهر ور "می نویسد:

این محل "،(. این شهر ظاهراً  در قرن چهارم هجری بسیار آباد بوده است چنان که مقدسی می نویسد:95،

(. ابن 558،1361)مقدسی:"بسیار پر جمعیت بوده و در جلگه در دو فرسخی ساحل رودخانه قرار داشت

ورثان شهری است بزرگتر از بیلقان و مردم آن نیز "کهمی آورد "صوره االرض"حوقل در توصیف این شهر در 

ها و مراکز تجارت و نیز مانند شهرهای بزرگ اعمال و مسافرخانه ها و حصار و ربض که شامل بیشترند و بازار

 (.95)ابن حوقل،"بازارهاست دارد. و از ورثان تا بلخاب هفت فرسخ است.

-گیرد و حتی میران اسالمی این شهر مورد توجه قرار میطبق منابع و متون بنظر می رسد که در اوایل دو

توان گفت بیشترین مدارک موجود درباره این شهر مربوط به این دوره است چنین به نظر می رسد که این 

ی اعراب و احتماال در دوران ساسانی شهرک کوچکی بوده است. که اهمیت چندانی شهر قبل از حمله

آذربایجان به دست اعراب آنها از بصره و کوفه و شام برای سکونت به آنجا روی  نداشته است؛ اما پس از فتح 

(. به 54،1354های وسیعی را خریدند و کشاورزان آن را رعیت خود ساختند.)زریاب خویی:آوردند و زمین

ن را روایتی دیگر ورثان  به هنگام آمدن اعراب پلی بود بر ارس و مروان بن محمد اموی زمین های مجاور آ

(.این شهر پس از زوال دولت بنی امیه به خاندان بنی 1349؛126آباد کرد و بارویی بر آن کشید)ابن فقیه:

(. البته مقدسی در 199؛1354عباس تعلق یافت و زبیده دختر جعفربن منصور مالک آن شد )زریاب خویی :

ته شده است که به نظر می رسد کند که ورثان به فرمان زبیده زن هارون الرشید ساخکتاب خود اشاره می

 تر باشد.روایت اول و مالکیت زبیده بر این شهر درست

ورثان پلی بود مانند دو پل وخش و ارشق که  "بالذری نیز اشاره به پلی به نام ورثان می کند و می نویسد:

های و زمینهر دو اخیرا در زمان بابک اصالح شدند و آنرا مروان بن محمد بن مروان حکم از نو ساخت 

اطراف آن را نیز مانند دیگر ضیاع، نوامیه قبض کردند تا سرانجام به مادر جعفر زبیده دختر امیرالمومنین 

جعفر بن منصور تعلق گرفت وکیالن زبیده حصار آن را ویران کردند سپس از نوع مرمت کرده، ساختند و 

ری در کنار پل )یا قمطره در روایتی دیگر( البته بالذ"(. 88؛1364ورثان یکی از موالی زبیده شد)بالذری:

ورثان را در محلی می داند که در آغاز پادگانی نظامی بوده )یا منظره در روایتی(. امرای عرب مخصوصا برای 

های خود و احتماال برای حفظ رعایای مسلمان خود از حمالت مردم آذربایجان که اسالم نیاورده بودند، زمین

صورت شهرهای نسبتاً مهم در  امالک وسیع خود می کشیدند. داخل این باروها به تدریج بهباروهایی بر گرد 

(. به نظر می رسد در مورد ورثان نیز این اتفاق افتاده است این شهر تا دوره 199؛1354)زریاب خویی:"آمد
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ی اردبیل شدتا ه روانهدیلمیان و اوایل قرن پنجم همچنان آباد و پا برجا بوده است چنان که دیسم بعد از آنک

از تسلط رکن الدوله دیلمی بر آن نواحی جلوگیری کند، هنگامی که نتوانست در مقابل محمد بن عبدالرزاق 

 (.19؛1351ایستادگی کند اردبیل را رها کرد و به شهر ورثان در کنار رود ارس گریخت)باباصفری:

برج و باروئی محکم بوده، محلی امن برای پناه  بر این اساس، می توان تصور کردکه  احتماال ورثان دارای

ی جنگ شد و اهمیت خاصی در زمان خود داشته است. مثال دیگری در این زمینه دربارهبردن محسوب می

خزران که اطالعات ارزشمندی درباره ی محل استقرار لشکریان "بین جراح بن عبداهلل حکمی و خزرها است.

ر کنار رود ارس را به محاصره گرفتند. جراح در صدد مقابله برآمده، ولی عرب کسب کرده بود، شهر ورثان د

برجیل فرزند خاقان و سردار خزر شهر "(. 414؛1382)رضا: "به توصیه مردم محل ناگزیر به اردبیل رفت.

ا ورثان را در محاصره داشت. سعید بن عمر و یکی از اهالی بیلقان را نزد اهالی شهر فرستاد و نزدیکی خود ر

با محصوران در میان گذارد و از آنان خواست مقاومت کنند. آن مرد به دست خزران کشته شد. در این 

هنگام سعید بن عمر و حرشی با افروختن آتش بسیار چنین وانمود کرد که گویا سپاهی بزرگ خود را برای 

محاصره دست برداشتند.  پیکار با خزران آماده کرده است. خزران که به وحشت و هراس افتاده بودند، از

جراح پس از ورود به ورثان سپاهی از مردم آن شهر به شمار بیست هزار نفر فراهم آورد و آنان را به لشکریان 

 (.415؛1382)رضا:"عرب ملحق کرد

درسال ق( ،دربیان حوادث کشته شدن جراح بن عبداهلل حَکِمی دراردبیل به دست ترکان خزر733)منویری 

ق و اعزام سعیدحَرَشی ازسوی هشام بن عبدالملک، برای مقابله با خزران ورساندن این خبر توسط 112

...مردم ورثان صدا به الاله الّا اهلل گفتن وتکبیر برداشتند، خزران آن مرد "،می نویسد: فردی به مردم ورثان

رفتندو حرشی پیش ازآنان به آن شهررسیدوخزران ازاردبیل رفتند  راکشتند واز ورثان به اردبیل

وسعیدحرشی درباجروان فرود آمد واردو زد...مسلمانان شمشیر در ایشان نهادند وآنان راکشتند وبه جزگروه 

 .(328-6/326)نهایه االرب،  "اندکی ازخزران نتوانستند بگریزند...

ق( 774یک روایت تاریخی دیگر نیز آمده است.چنانچه ابن کثیرالدمشقی)ماین حادثه مهم تاریخی ورثان،در

[ خاقان]پادشاه خزر"وورثان گزارش می دهد و می نویسد: [به آذربایجان،ازحمله خاقان]عنوان پادشاه خزر

یش درآوردوآنرا با منجنیق هابکوبید،پس حارث بن عمرو،امیراین برآذربایجان تاخت وورثان رابه محاصره خو

ناحیه وجانشین مسلمه بن عبدالملک ،به مقابله باآنان  برخاست ...وحارث بن عمرو، پس ازآن که جمع 

 (9/256.) البدایة والنهایة، "کثیری ازترکان خزر راکشت ،به شهادت رسید

رخدادهای ویرانگردراین منطقه  در این دوران کم کم نام ورثان از بنابراین ،می توان گفت که بعد از اینگونه 

شود و همچنان که ذکر شد از دوره مغول به بعد محوطه ای مهمی که در این منطقه صفحات تاریخ محو می
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از آن نامی برده می شود اولتان است. احتماال این شهر )ورثان( به دالیلی نامعلومی متروک و نام آن نیز به 

 (.1386،29موشی سپرده می شود . )علیزاده :فرا

عدم اطاعت و ابراز نافرمانی حاکم بومی ورثان ازخالفت ،از وقایع مهم دیگر درتاریخ سیاسی این ناحیه به 

در  ، ازیاغی شدن محمد بن عبیداهلل ورثانی ق(284)مشمارمی رود. به طوری که دراین راستا،یعقوبی

 ، ق هم224بیان حوادث سال درهم،  ق(311)م طبریو  .(2/484،514می دهد. )تاریخ یعقوبی، ورثان،خبر

ازعبداهلل بن  ونیزازدفاع مردم اردبیل معتصم عباسیفرمانبرداری از  ورثان از امتناع عبداهلل الورثانی در زا

آذربایجان دربرابرمنکجور وکشتارمردم اردبیل ازسوی منکجور درهمین عصر خبرمی  عبدالرحمن،مسئول برید

 ، 155، 5/52)تاریخ طبری، . دهد

چندی ازچهره های نامدار درعلوم اسالمی درقرون نخستین اسالمی به این شهر باستانی منسوب هستندکه 

رمراکز علمی دوران حیات خویش از جایگاه ویژه برخورداربوده اند.دراین باره، نه تنها دراین شهر بلکه دردیگ

ق( پیرامون شرح حال ابوالفرج عبدالواحد بن بکر ورثانی،ازعلمای برجسته ورثان می 427سَهمی)م

ابوالفرج عبد الواحد بن بکر الورثانی الصوفی دارای کتب فراوان و با احمد بن منصورشیرازی درشام "نویسد:

ق[ وایام ابوبکر اسماعیلی، وارد جرجان شد واخبار را در جرجان شنید و اخبار 365]65دوست بود.او در سال 

.( 1/111،253)تاریخ جرجان، "ق در حجاز وفات کرد.372و حکایات واحادیثی رانقل کرد. ابوالفرج ،در سال 

ق[ درجرجان روایت 345]45درسال  سهمی همچنین ،ازابونصر،نعیم بن احمدبن عالء الورثانی نام می برد که

 .(1/317،481کرده است.)همان، 

هم، "االنساب"ق(،نسب شناس برجسته مسلمان درقرن ششم هجری ومولف کتاب معروف 562سمعانی)م

گویندکه این نام به بانی آن ورثان بن ارمینی ابن لظی بن  "پیرامون ورثان و علمای آن شهر می نویسد:

ب است و کسانی به آنجا منسوب هستند.ازجمله آنان ابوالفرج عبدالواحدبن یونان ازقدمای عجم منسو

بکرالوَرَثانی الصّوفی است و او کسی است که به شام و عراق بسیار سفرکرد ونیزدرآن نواحی بسیارنگاشت.واو 

ا می دوست احمدبن منصورشیرازی درشام بود.ابوالقاسم حمزه بن یوسف درتاریخ جرجان ازاونام می برد واور

و روزهای حیات شیخ ابی بکراسماعیلی وارد جرجان شد و درآنجا اخبار ،احادیث 365درسال "ستاید و گوید:

و ابوبکر محمد بن "سمعانی همچنین گوید: "در حجاز درگذشت.372و حکایات شنید و نیز گفت.و به سال 

محمدحدیث کرده و امام ابوبکر ابن خزیمة القاضی الوَرَثانی ، قاضی ورثان بوده وازابی ذرّمحمدبن یوسف بن 

 (242-12/243)االنساب ، "الل از وی روایت نموده است.

ق 526ق( ،دراین باره ازمحمد بن عمربن شاه الموقانی نام می بردکه در سال 623همچنین،الرافعی)م

را ازکسانی عنوان می  درقزوین ازاستاد علی بن شافعی ودرجای دیگرازکتاب خود، احمدبن دلف ورثانی
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.(وی، دربیان دیگر دانشمندان 2/78،175کندکه از ابوالحسن القطان حدیث شنیده اند.) التدوین فی ...،همان،

ناحیه موقان، ازعلی بن السّری الورثانی اسم به میان می آوردکه قرائت های ابوحاتم سجستانی راازابوعلی 

قان الموقانی الصوفی راازعلمایی می داندکه ازابوعلی حسنویه طوسی درقزوین شنیده و نیز عمربن شهرمو

را شهری در آخر حدود آذربایجان  ق( نیز ، ورثان771.(والسُبکی)3/364،446علم فرا گرفته است. )همان، 

ن السری بن ق( وعلی ب372که فاصله آن تا رود ارس دو فرسخ و نیز ابوالفرج عبدالواحدبن بکر الورثانی )م

 (.5/371الصقربن حمّاد الورثانی منسوب به آنجا عنوان می کند) طبقات  الشافعیة...  ،

 محوطه ی اولتان قاالسی:-4-2-2

های باستانی دشت مغان بوده که های انجام شده،از بزرگترین محوطهقلعه اولتان)اولتان قاالسی(،طبق بررسی

های ی اراضی برای فعالیتحدودی از گزند تسطیح گسترده های این دشت تابر خالف بسیاری از محوطه

(  فصل نخست کاوش 9،1386های عمرانی در امان مانده است.)علیزاده:کشاورزی صنعتی و ساخت و ساز

روز و  31و هر فصل به مدت  1383و فصل دوم در آبان ماه سال  1382اسفند  -دراین محوطه در بهمن

-های سطحی و بررسیرپرستی کریم علیزاده انجام یافته است. بررسیبه س 1384فصل سوم نیز در سال 

ای بسیار بزرگ و به عبارتی با ای نشان می دهد که در اولتان قاالسی با محوطههای هوایی و ماهوارهعکس

ها، مطالعه الیه بندی محوطه یک شهر روبه رو هستیم. از مهم ترین اهداف هیات در فصل اول و دوم کاوش

های ورودی ارگ شهر بود و بدین منظور عالوه بر این، هدف دیگر هیات پیگردی دروازه یا دروازهبود. 

ی باستانی نشان داد که با های الیه نگاری و پیگردی ایجاد شد. مطالعات مقدماتی در این محوطهکارگاه

 (11،1386شهری متعلق به اواخر ساسانی و اوایل اسالمی رو به رو هستیم. )علیزاده:

ای است باستانی در ساحل جنوبی رود ارس که در کمتر از پانصد متری غرب اولتان قاالسی، محوطه

نفر دارد.  622/3جمعیتی بالغ بر   1395روستایی به نام اولتان واقع است. این روستا، طبق سرشماری سال 

ربی شهر پارس آباد)دشت کیلومتری جنوب غ 12)سایت مرکز آمار ایران، درگاه ملی آمار(. این روستا در 

مغان(و سر راه پارس آباد به اصالن دوز، در استان اردبیل قرار دارد. محوطه باستانی اولتان قاالسی، به شماره 

در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است. اهالی بومی، این محوطه را )بخش ارگ یا بارو دار آن را ( با  2654

های هوایی و لتان( می شناسند.و با توجه به آثار سطحی و بررسی عکسنام اولتان قاالسی )یعنی قلعه ی او

ای به نظر می رسد این محوطه باستانی، شهری بوده که همچون بسیاری شهرهای کهن ایران از ماهواره

های مختلفی تشکیل می شده است؛ از جمله بخش محصور)شارستان یا ارگ( و بخش غیر محصور ) بخش

یاد کرد(. اولتان قاالسی در  "ربض"ون شارستان که احتماال بتوان از آن به عنوان بخش استقراری پیرام

 (.1386، 17هکتار وسعت دارد. )علیزاده:  71هکتار( و ربض ، احتماال بیش از  32مجموع و با احتساب ارگ)
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انی/ اوایل های باستان شناختی در اولتان قاالسی ما را با شهری متعلق به اواخر دوره ساسهرچند پژوهش

دوران اسالمی روبه رو ساخته است؛ ولی، مطالعات تاریخی و به ویژه جغرافیای تاریخی حاکی از آن است که 

مساله شناسایی هویت این شهر و درک تاریخ سیاسی آن پیچیده تر از آن است که پیش از این پنداشته می 

مهیب رود ارس، تنها رودخانه دایمی دشت  شد.زیرا در هیچ یک از متون تاریخی به وقوع سه طغیان عظیم و

مغان و نزدیک ترین رود به محوطه اولتان قاالسی، که طی آن حصار قدیم ویران و تمامی بخش ربض نیز 

 ( 2:1394زیر خروارها شن مدفون گردیده است، اشاره ای نشده است. )شهبازی؛

فته است. شکل ارگ به صورت تقریبا ارگ شهر، وسیع و تقریبا مسطح است و بارویی خشتی آن را فرا گر

های متر بوده و گوشه 732*412مستطیل نامنظم ) با گوشه های غیر قائمه( و به ابعاد تقریبی و میانگین 

غربی و جنوب شرقی قرار این مستطیل تقریبا در جهات اصلی جغرافیایی قرار دارند. اضالع بلند آن در شمال

متر،  745اند. ضلع شمال غربی ارگ به طول تقریبی شرقی و جنوب غربیو اضالع کوتاه آن در شمال  گرفته

متر است.  بر روی حصار،  321متر و ضلع جنوب غربی  514متر، ضلع شمال شرقی721ضلع جنوب شرقی 

متر( دیده می شود که به نظر می رسد نمایشگر  31هایی با فواصل مختلف )با فواصل تقریبی پستی و بلندی

متر احاطه کرده است. شرایط، شکل  11باشد و گرداگرد ارگ را خندقی با عرض تقریبی های آن برجک

تاثیر از وجود و جریان رود ارس نبوده، به طوری که ضلع گیری اولتان قاالسی  بی شک  بیگیری و جای

از شهر، از  ی بهترشمال غربی ارگ بر لبه رود و مطابق با مسیر رود احداث شده و احتماال به منظور مدافعه

وجود موانع طبیعی نهایت استفاده به عمل آمده است. اولتان قاالسی از جهت شمال، شمال غربی و غرب به 

رود ارس مشرف است و رود ارس هم اکنون از کنار این محوطه می گذرد و با نفوذ به بخش های تحتانی 

 ضلع شمال غربی ارگ ،موجب فرسایش دائمی آن شده است.

خورشیدی مورد بازدید قرار گرفته و  1212م/1832ن قاالسی، برای نخستین بار در سال محوطه اولتا

(. این محوطه 18،1386های این شهر، نگاشته شده است. )علیزاده :ی ویرانهنخستین گزارش درباره

مورد بررسی قرار گرفته و  1351همچنین، توسط آقایان محمود کردوانی و ایرج حریرچیان در سال 

کیلومتری شمال اصالن دوز  39اولتان، قریه ای است در "دگان این محوطه را چنین توصیف نموده اند:نامبر

و قلعه اولتان در پانصد متری این قریه و در کنار رود ارس قرار داشته و در زمین مسطحی به وسعت 

و خندق وسیعی به  متر فرا گرفته شده 92/5متر بنا گردیده است. قلعه با دیوار خشتی به قطر  411*811

-متر در سه جهت آن را احاطه کرده و جبهه غربی آن رود ارس است و روی دیوار آثار برجستگی 31عرض 

سانتی متر است. ظاهراً  41*41*11های دیوار و حصار  های دیده بانی دیده می شودو ابعاد خشتهای برج

های دوره ی مورد استفاده قرار گرفته و سفالهجر 12،بانیان اصلی قلعه اشکانیان بوده اند، ولی؛ تا سده 

های کوچکی دیده می شود و لیکن؛ ساختمان های اصلی و اسالمی نیز وجود داردو درون قلعه نیز برجستگی
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. "عمده در ضلع غربی قلعه قرار داشته که به علت تغییر مسیر رود ارس، قسمتی از آن شسته شده است

 (1351)کردوانی و حریر چیان،

جا به جا بر روی "سید جمال ترابی نیز، افزون بر مطالب فوق الذکر درباره اولتان، چنین می نویسد: آقای

های دیده بانی بوده و وضع ظاهری های کوچکی وجود دارد که گمان می رود برجدیوارهای جانبی تپه

له بولدوزر در دیوار شرقی ساختمان، یک قلعه نظامی را به بیننده القا می کند. از روی برشی که قبال به وسی

های بی نظیر و های به کار رفته را مشخص کنیم. سفالقلعه ایجاد شده ، توانستیم قطر دیوار و اندازه خشت

های مختلف اسالمی قلعه اولتان در خور توجه و شایان اهمیت است. درون قلعه نیز تپه هایی متنوع دوره

های عمده و اصلی در ضلع شرقی قرار داشته که ه و ساختمانهای کوچک ساختمانی بودوجود دارد که واحد

به علت تغییر مسیر رودخانه ارس قسمتی از آن شسته شده و از بین رفته و با وجود این، قسمت اعظم آن 

 هنوز در زیر خاک مدفون است.

بزرگان و سران در اینجا بد نیست این نکته یاد آور شود که نادر شاه افشار جهت خلع شاه طهماسب صفوی، 

کشور رابه دشت مغان فراخواند و در یکی از نواحی انجمن بزرگی تشکیل داد واین کار منجر به خلع 

هایی که در سراسر دشت مغان به عمل آمد، طهماسب میرزا و جلوس وی بر تخت سلطنت شد، با بررسی

دیده نشد و این فرضیه اهمیت قلعه تر از قلعه اولتان برای اجتماع سران کشور و سپاهیان نادر جایی مناسب

 (.663-664.)ترابی طباطبایی ،صص"اولتان را دو چندان می کند

ش، از سوی اداره کل میراث فرهنگی استان اردبیل نیز گمانه هایی برای کاوش  1381-1381های در سال

شده و به منظور آموزش های به سرپرستی آقای غفار قنبر زاده ایجاد در اطراف ارگ ایجاد شده واین گمانه

 (19دانشجویان باستان شناسی دانشگاه محقق اردبیلی بوده است.)علیزاده،

 فاز بندی در اولتان قاالسی: -4-2-3

فاز یک استقرار در اولتان قاالسی نمایشگر حصاری خشتی است که در بیرون آن الیه های استقراری مرتبط 

متر از ارتفاع این حصار قابل  5ی فوقانی این حصار بالغ بر های خشتدیده می شود. با احتساب آوار و رگه

مشاهده بوده و از ضخامت این حصار هنوز آگاهی نداریم وحصار بر روی الیه شنی همراه با رسوبات گلی بنا 

شده است)تصویر(.و این الیه شنی، در واقع نمایشگر خاک بکر در این محدوده از ارگ است. ضخامت این 

های زیرین آن هیچگونه اثر فرهنگی به دست نیامد. سانتی متر است و در آن و نیز در الیه 25تا  21الیه 

سازندگان حصار در صورتی که قصد می کردند برای رسیدن به سطحی سخت)خاک زد یا دژ( جهت بر پایی 

شنی حسنی  حصار اقدام کنند، احتماال به سطحی سخت تر از این الیه شنی نمی رسیدند، به عالوه این الیه

توان از آن چشم پوشی کرد و آن اینکه این الیه می توانست نقش بلوکاژ را به عنوان عایق دارد که نمی
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رطوبتی بازی کند. وهمان طوری که می دانیم یکی از مهم ترین عوامل در آسیب شناسی در بناهای خشتی 

به طرف باال سرایت کرده و باعث های مرطوب به سرعت رطوبت از دیوارها وجود رطوبت بوده و در مکان

 (. در اینجا الیه شنی نقش بلوکاژ و عایق رطوبتی را بازی کرده است.79فرسودگی بنا می شود. )زمرشیدی، ؛

بر همین اساس،نخستین رگ خشتی حصار به سادگی روی این الیه شنی بنا شده و ضخامت الیه خاک 

اختی ترکیبات و محتویات آن حاکی از این است که ای مجاور با سه رگ تحتانی حصار و نیز یکنوماسه

احتماال سازندگان حصار این الیه ضخیم را حفر کرده و سه رگ خشتی را به مثابه پی حصار روی الیه شنی 

های فوقانی، به نظر می رسد که های تحتانی حصار و مقایسه آنها با شرایط رگبنا کرده اند.و با توجه به رگ

هستیم که بخش تحتانی آن ضخامت بیشتر و بخش فوقانی آن ضخامت کمتری داشته با حصاری روبه رو 

است که احتماال در اثر پاکوب شدن و مرور زمان تشکیل شده  64است. نخستین الیه، نمایشگر استقرار الیه 

ار به ها شیب اندکی دارند که از طرف حصهای فوقانی آن نیز به همین صورت است. این الیهو متعاقبا الیه

ها را بر هم می زندو این سمت جنوب غربی کارگاه دیده می شود. و ناگهان یک الیه ضخیم شنی ترتیب الیه

ای های درشت شن و ماسهالیه شنی با توجه به ضخامت آن و این واقعیت که در ترکیبات آن قلوه سنگ

-ی دائمی دشت مغان و نزدیکانهای دیده می شود، احتماال نمایشگر وقوع طغیان عظیم تنها رودخرودخانه

ترین رود به محوطه اولتان قاالسی یعنی رود ارس است و در واقع، در این دشت تنها رود ارس است که می 

توانسته در اثر طغیان چنین ته نشستی از خود به جای گذارده باشد. ضخامت الیه شنی در کنار حصار بیش 

 نشان دهنده تجمع رسوبات در کنار بر بیرونی حصار است.از بخش جنوب غربی کارگاه بوده و به نوعی 

های وعلی رغم این طغیان عظیم، ارگ به حیاط خود ادامه داده، چرا که بالفاصله روی الیه شنی ،الیه

دیده می شود.و  55بالفاصله روی الیه شنی  54های قبل از طغیان تشکیل شده و الیه دیگری هم چون الیه

های اطراف ارگ به همین مقدار تری الیه شنی احتماال باعث شده که سطح زمینضخامت نزدیک به یک م

ها، که می توان آنها را متعلق به مرحله پس از های روی آن نیز شیب دار باشند. این الیهباالتر بیاید و الیه

متعددی به  هایطغیان رود ارس دانست، شیبی از شمال شرقی به جنوب غربی دارند. پس از الیه شنی، الیه

یابدو به یکباره طغیان دیگری و شاید مهیب تر از ادامه می 28تا الیه  54مرور زمان تشکیل شده که از الیه 

دهد و یک الیه شنی با ضخامت نزدیک به یک و نیم متر از خود به جای می گذارد. این الیه قبل رخ می

ه به نظر می رسد که نمایشگر طغیان شدیدتر ای، شن و ماسشنی با ترکیبات قلوه سنگ های بزرگ رودخانه

های قبلی باشد. سطحی که این الیه شنی عظیم دیده می شود جایی است که تقریبا در آن سطح، از طغیان

های خشتی حصار بیشتر ناقص و آوار گونه حصار قدیمی به صورت آوار دیده می شود. در این سطح، رگ

بر روی همین الیه شنی بنا شده و شواهد فوق الذکر حاکی از این هستندو عالوه بر این ،حصار جدید نیز 

است که احتماال در این مرحله عمر حصار قدیم به پایان رسیده بوده که حصار جدید بنا شده است. به 
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عبارتی، بر اساس شواهد فوق الذکر طغیان دوم احتماال عامل مهم یا شاید مهم ترین عامل تخریب و ویرانی 

)یا شاید شهر( بوده و احتماال در این زمان تمامی بخش ربض نیز زیر خروارها شن فرو رفته حصار قدیم 

 است.

متر، کمی بیرون تر از حصار قدیم و روی الیه  5/3پس از این طغیان، بالفاصله حصاری قطور به ضخامت  

که چه مدت پس از  متر باقی مانده است. ونمی دانیم 5/2شنی ساخته شده و از این حصار ،ارتفاع حدود 

ویرانی حصار قدیم، مردمان اقدام به ساخت حصار جدید کرده اند و این اتفاق می توانسته بالفاصله پس از 

 طغیان و یا زمانی بعدتر روی داده باشد.

بنابراین ،می توان به عنوان بخشی ازنتایج به دست آمده ازاین اقدام باستان شناختی گفت که کاوش در 

هایی ند شواهد الیه شناختی بسیار جالبی ارائه داد؛ ولی، از دیدگاه گاه شناختی دشواریهر چ1کارگاه 

تر برای گاه نگاری و نیز تکمیل الیه نگاری به طرف درون داشت. ضروری است که برای کشف شواهدی دقیق

تکمیل الیه ارگ به این مهم برسیم وبا توجه به وسعت زیاد محوطه به نظر می رسد که حتی در صورت 

نگاری در این محدوده از ارگ ،نتایج آن قابل تعمیم به تمامی محوطه نخواهد بود و مجبوریم در چند جای 

حکایت از 1ی کوچک سفالی در کارگاه دیگر نیز به الیه نگاری بپردازیم. با این وجود، بررسی مجموعه

)حصار قدیم( غالبا  1های فازمی دارد.و الیههای اواخر ساسانی تا اوایل اسالهای قابل مقایسه با سفالسفال

های )حصار جدید(که آثار آن را به طور وسیع تر در کارگاه 2های  ساسانی است، ولی؛ فازدارای سفال

های ،یافته 2ها، یک قطعه سکه هم یافت شدو از کارگاهی سفالپیگردی می توان دیدو با توجه به مجموعه

هجری  3-4اوایل اسالمی بوده و )احتماال سده های -ن نمایشگر اواخر ساسانی معماری و دیگر شواهد و قرای

 و پیش از آن( را دارا باشد.

را تنها از طریق همان کارگاه الیه نگاری می شناسیم که جزئیات و شرایط آن پیش از این 1دراین میان،فاز 

های دیگر محوطه چگونه بوده است.و ارائه شد و هنوز نمی دانیم که شرایط این فاز )حصار قدیم( در بخش

های متعدد شکل گرفته در کنار بر بیرونی آن، نمایشگر زمان ارتفاع بلند باقی مانده از حصار قدیم و الیه

طوالنی از حیات شهر است ونیز استحکام زیاد ضخامت قابل توجه و ارتفاع بلند آن حاکی از وجود شرایطی 

)حصار جدید( نیز همچنان شامل بوده و هر چند در 2این شرایط برفاز دفاعی یا نظامی در زمان خود است و

ارتفاع کمتری را می بینیم.دراین میان، حصار ارگ ،نقش عمده ای در محافظت شهرها داشته و  2حصار فاز

های هموار و پست در اکثر مواقع احداث شهر از ساخت حصار آن آغاز می شده است و به همین در سرزمین

های هموار و پست در اکثر مواقع احداث شهر از ساخت حصار آن آغاز می شده است.و با رزمینسبب، در س

توجه به آثار دو طغیان بزرگ از رود ارس، به نظر می رسد در زمان حیات حصار قدیم ،سطح جریان رود 

زمانی رود ارس ارس بسیار باالتر از سطحی بوده که اکنون دیده می شود.و دستیابی به این نقطه که از چه 
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شروع به کندن بستر خود کرده و از سطحی پایین تر حرکت کرده، کمتر در درک بسیاری مسائل، چه در 

مورد اولتان قاالسی و چه درباره باستان شناسی دشت مغان، یاری خواهد کرد.و از نکات جالب اینکه، در 

هیب نظیرچنین پدیده ای اشاره هیچ یک از متون کهن به موضوع وقوع سیل در دشت مغان یا حادثه م

 نشده است.

عالوه بر اطالعات مان ازکارگاه الیه  2در کارگاه الیه نگاری مبهم و ناشناخته مانده است، ولی؛ درباره فاز 3فاز

های پیگردی نیز اطالعات ذی قیمتی داریم و به عبارتی تمامی یافته های های کارگاهنگاری، از طریق یافته

و پس از آن می توان مورد بررسی قرار داد. به طوری که ،حصاری  2دی را در چارچوب فازکارگاه های پیگر

می شناسیم همان است که در کارگاه های  2که در کارگاه الیه نگاری آن را با نام حصار فوقانی و فاز

سطح عمق پیگردی آن را به صورت حصار، برجک ها و دروازه شهر می بینیم .وساختار خشت ها، ابعاد آنها 

های الیه نگاری، در کشف آنها همخوانی دارند.و مسئله ای که هنوز مبهم باقی مانده این که به جز کارگاه

-را به خوبی از یکدیگر تفکیک نمود.و به نظر می رسد، سازه 3و2های پیگردی نمی توان آثار فاز های کارگاه

 تر به سازه های خشتی افزوده شده اند.های آجری )به جز نمای برجک شرقی دروازه( در زمانی متاخر

اعم از موادی که از کارگاه الیه نگاری به دست  2همان طوری که دیدیم، مواد فرهنگی به دست آمده از فاز

های پیگردی، غالبا حکایت از دوره ساسانی و سده ی اولیه اسالمی دارندو مدارک آمده یا موادی که از کارگاه

( در چه دوره ای گذاشته شده هنوز به دست نیامده 2ی اولیه حصار فوقانی )فازو شواهدی که نشان دهد بنا

( در دوره ساسانی نهاده شده و در سده اولیه 1است. آنچه به نظر می رسد این که بنای اولیه این شهر )فاز

ه اسالمی نیز زندگی در آن تداوم داشته و دراین دوران هم یکی از شهر های مهم منطقه محسوب می شد

 است.

اولتان قاالسی با ارگ عظیم،کانال آب رسانی و خندق گرداگرد آن به عنوان بزرگترین محوطه باستانی دشت 

شهری این دشت در کنار کانال های آب رسانی وسیع با  –مغان، در کنار دیگر محوطه های محصور و قلعه 

ی حکومتی برای عیین شدهی آن در کل دشت، از یک برنامه ریزی جدی و از پیش تی گستردهشبکه

توسعه، آبادانی و بهره برداری حد اکثری از زمین کشاورزی در این دشت حکایت دارد که در اواخر دوره 

 ساسانی اتفاق افتاده است. 

در تقسیم بندی جهان از دیدگاه ساسانیان به ایرانیان و غیر ایرانیان، بالسگان)بخشی ازآن  احتماال دشت 

رزمین های جنوب قفقاز، از جمله غیر ایرانیان محسوب می شده اند، هر چند که مناطق مغان امروزی ( و س

(. بالسگان، عموما شاهی Gignoux 1986:30و346:1383تر آن بخشی از ایران بودند. )نک.فرای جنوبی
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ا،ارمنستان و هایی بین آلبانیگاهی بر اثر نزاع ها و توطئهدست نشانده از سوی امپراطور ساسانی داشته، اما؛ 

 (Chaumont 1985: 1988دولت ساسانی،این دشت،دست به دست می شده است. )نک

ی ساسانیان در این ناحیه و منطقه قفقاز از طریق شواهد و مدارک بنابراین،حضور ناپیوسته و گاهی پیوسته

و بارتولد  1372)نک.لوکونین های ساسانی به ویژه کتیبه شاپور یکم درکعبه زردشت مختلفی از جمله کتیبه

( نیز، از طریق داده های باستان شناختی همچون کاوش های دیوار دربند 164،ص1375

(p.27،1997Gadjievو کاوش ).نک( 1997های باستان شناختی در شهر قدیم بیلقان Ahmadov )

ق مرزی محسوب می ،آشکار است.و دشت مغان و نواحی مختلف جنوب قفقاز در دوره ساسانی از جمله مناط

شده و به نظر می رسد که در اواخر دوره ساسانی، این مناطق توسط ایرانیان به صورت سرزمین های کلنی 

(. اما؛ نواحی قفقاز در مقاطع پایانی دوره ساسانی شرایط مبهم  Bosworth 1990:2نشین درآمده است)

روم، درحال مناقشه بر سر این نواحی بوده پیدا می کند و دولت های چندی از جمله ساسانیان وامپراطوری 

 (.1382و رضا 1375اند. )برای آگاهی بیشتر نک.به:بار تولد 

های این سرزمین را موقعیت خاص جغرافیای سیاسی ایران پیش از اسالم پیرامون اقوام مهاجم، همه دولت

عی بزنند. عالوه بر این، دولت ها دچار نگرانی ساخته و آنها را بر آن داشته که دست به ایجاد استحکامات دفا

پایگاه -قلعه ها می پرداختند که به عنوان پادگان –های دفاعی و شهر در مناطق مرزی به ایجاد قلعه

(.لذا از این 1371:11نظامی،نقش اساسی آنها جلوگیری از پیشروی دشمن به داخل کشور بود. )ورجاوند 

شهر ها، تجهیزآن به حصاری سترگ و برج های پی در گوش یا مستطیل شکل برای احداث  4منظر، طرح 

 (11پی و خندقی در پشت، در دوره ساسانی مورد توجه قرار می گرفته است. ) همانجا،ص

با این حال،متاسفانه ،مدارک تاریخی در دوره ساسانی درباره مغان بسیار اندک بوده ، ولی؛ در بررسی های 

( و نیز دشت میل در شمال Ur & Alizadeh،2007؛1384ک که اخیرا در بخش های غربی دشت مغان )ن

(، Ahmadov 21:1997-19های شرقی دشت مغان در جمهوری آذربایجان انجام شده)رود ارس و بخش

محوطه های بسیاری از دوره ساسانی شناسایی شده است. در بخش های غربی دشت مغان، نه مورد با 

محصور )ارگ(و یک بخش حومه و استقراری بیرونی )ربض( محوطه هایی روبرو شدیم که دارای یک بخش 

بودند. بررسی عکس های ماهواره ای و بررسی هایی که پژوهش گران آذری انجام داده اند، نشان می دهد 

که نمونه های بسیاری از این گونه محوطه ها در جمهوری آذربایجان به ویژه در دشت میل و بخش های 

متر بالغ  111*111رند وبه جز اولتان قاالسی، بیشترآنها به سختی به ابعاد شرقی دشت مغان نیز وجود دا

می شوندو در بیشتر موارد، این گونه استقرار ها در ارتباط مستقیم با بقایای کانال های آبیاری هستند و به 

میخته اند، های امروزی در آجز در مواردی که مهندسین و طراحان  امروزی ،کانال های باستانی را با زهکش

ش،آثار کانال باستانی را از بین برده است. ومجموعه های سفالی  1351در موارد بسیاری، شبکه آبیاری سال 
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ی کانال های آبیاری باستانی حکایت از آن دارد که این محوطه ها و ارتباط مستقیم و روشن آنها با شبکه

(، متعلق به دوره ساسانی هستندو CORONAای ) اکثر آثار قابل مشاهده و مشابه از طریق تصاویر ماهواره

مشابه شرایط فوق الذکر،همین نشانه ها در دشت میل و بخش های شرقی دشت مغان در جمهوری 

 آذربایجان نیز، مشاهده شده است.

ی استفاده ی وسیع از زمین کشاورزی، با ایجاد کانال های آبیاری وسیع در دوره ساسانی در دراین باره،شیوه

طق دیگری چون دیاله، جنوب بین النهرین و خوزستان به خوبی مطالعه و شناخته شده واحداث شبکه منا

ی آنها های عظیم برای اسکان دوبارههای وسیع آبیاری، برپایی شهرهای جدید و جابه جایی اجباری جمعیت

-شده ، از جمله ویژگی در مناطقی که به منظور بهره برداری از سرمایه گذاری های کشاورزی در نظر گرفته

ی از پیش تعیین شده از های عالی ساسانی بوده ونیز،دراین دوره، برپایی شهرها طبق برنامههای بارز سیاست

جمله فعالیت هایی است که نه تنها در دشت مغان بلکه در خوزستان و در مورد شهرهایی چون ایوان کرخه 

های وسیع محوطه اولتان قاالسی، یکی دیگر از فعالیتو جندی شابور مشاهده شده است. در دشت مغان و 

عمرانی ساسانیان ، این بار در مناطق مرزی شمال غربی ایران و قفقاز، هرچند ممکن است در ان حد و اندازه 

 ها نباشد، را به نمایش می گذارد.

لیت های چنین روشن است، که دولت ساسانی، پس از تصرف کامل ماورای قفقاز می توانسته به آغاز فعا

م( هنوز دولت ساسانی اقتدار الزم در 421-439وسیع دست بزند.ودراین باره، در زمان بهرام پنجم )حک

های مردمی منطقه منطقه ندارد، به طوری که پس از اینکه حاکم ارمنستان عزل می شود، اندکی بعد شورش

م( 531-579خسرو انوشیروان )حک م( و پسرش488-533را فرا می گیرد.و تنها در زمان قباد اول )حک 

هایی که شرح آنها رفت ،در بود که دولت ساسانی بسیار مستحکم تر شدو به نظر می رسد که احداث کانال

کیلومتر، نه  121هایی به طول حدود صورت وجود دولتی نیرومند و ثروتمند ممکن می شده است.و کانال

ها و تجهیز استحکامات کل اال برای آب رسانی به شهرهای کشاورزی بلکه احتمتنها برای آبیاری زمین

های های دشت مغان و سپس احداث کانالمنطقه بوده است و حاکمان ساسانی، ابتدا دست به احداث کانال

تر حرکت کردند و پس از آن، از سواحل غربی دریای خزر دشت میل زده اند و آنگاه به طرف مناطق شمالی

 beshبزرگ دست به احداث استحکامات مشهوری همچون بش بارماق ) و در کوهپایه های قفقاز

barmaq( گیل گیل چای، )gil gil chay و... زده اند و این روند ،در زمان انوشیروان به تقویت دیوار )

-379دفاعی و مشهور دربند می انجامد. این دیوار، احتماال پیش از آن و در زمان حکومت شاپور دوم )حک

های شمالی و برای دور نگهداشتن مهاجمان در منطقه قفقاز، احداث نظور مراقبت دائمی از مرزم( وبه م319

می شود .دراین راستا، خسرو انوشیروان، به تقویت مرزهای خود توجه کرد و مردمانی را نزدیک مرز ها 

قلعه ها به ویژه  اسکان داد که کارشان دفاع از مرز ها بود و احتماال به  مرمت و بازسازی استحکامات و
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آنهایی که ویژه حفاظت از گذرگاه های قفقاز بود، پرداخت. وی در پی تجدید سازمان کشوری، که در زمان 

پدرش قباد به هم ریخته بود، توانست کارهای وسیع برای احداث کانال های آبیاری انجام دهد و پژوهش 

آن است که در دوران سلطنت او، جمعیت  های باستان شناختی متعددی که تا کنون انجام شده حاکی از

افزایش فراوان یافت، شبکه های مفصل آبیاری شامل بند و آب راه توسعه یافت و زمین های پهناور تر به زیر 

 کشت رفت.

هایی بوده که در دوره ساسانی، برای استحکام مرزهای کشور در بنابراین،اولتان قاالسی، احتماال یکی از شهر

حتماال جلوگیری از هجوم و یورش اقوام مهاجم از قفقاز به مناطق درونی ایران ،ساخته شده و این منطقه و ا

 های این شهر، به نظر می رسد که مهم ترین شهر بالسگان یا دشت مغان، بوده است.با توجه به ویژگی

آذربایجان و  پس از سقوط امپراطوری ساسانی در اواسط سده هفتم میالدی و لشکرکشی مسلمانان به نواحی

 1375ها همچنان بر سر این نواحی در مناقشه بودند )برای آگاهی بیشتر نک.به:بار تولد، قفقاز، خزرها و عرب

هایی که در زمانی بخشی از امپراطوری ساسانی به شمار می ( ودر نهایت، تمامی سرزمین1382و رضا، 

ها ،بین این دو های اعراب و خزرطق بر اثر جنگرفتند، به تصرف اعراب در می آیند، ولی؛ تا مدتی این منا

دست به دست می شدند.و تصرف مناطق جنوبی قفقاز توسط سپاهیان اسالم به نظر می رسد تا مدتی به 

های اولتان قاالسی نشان می دهد که های پادگان رود ارس آسیبی نرسانده است وکاوششبکه آبیاری در لبه

ی استحکامات آن مرمت و تعمیر شده است و این مسئله را در منطقه،حداقل زندگی در آن ادامه یافته و حت

داری شواهد باستان شناختی اولتان قاالسی به خوبی نشان می دهد. ودراین دوران،کشاورزی بر مراقبت و نگه

از مجاری آب برای آبیاری تکیه داشته است،چنان که در خوزستان، مدارک تاریخی حاکی از آن است که 

ها ومجاری آب رسانی، که های اولیه هجری، بر حفظ و نگهداری کانالون گذاری مالیاتی اسالمی در سدهقان

قسمت اعظم عواید آن به دولت می رسیده، تکیه می کند و بنابراین، می توان گفت که دست کم تا مدتی و 

 اسالمی نیز ادامه یافته است . های دوره ساسانی در کشاورزی، در دورهگذاریدر برخی موارد و جاها، سرمایه

تر دشت مغان ،که از تر/جنوبیکیلومتر در مناطق درونی 81درعین حال،اما ؛شبکه آبیاری به طول بیش از 

شناختی شناسایی و پیگردی شد، احتماال پس از ساسانیان متروک می شود و در های باستانطریق بررسی

قاالسی های فوقانی اولتانهای مشابه فازیاری باستانی، سفالهای آبهای اطراف کانالهیچ کدام از محوطه

های شرقی دشت مغان نیز همان های باستان شناسان آذری در دشت میل و بخششناسایی نشدو بررسی

،که در  "ابو دولف"نتایج را نشان داده است.و این مسئله را متون کهن و سیاحان اوایل دوره اسالمی به ویژه، 

هزار قریه یا  5از دشت مغان گذر کرده نیز، تایید می کند. به گفته ابودولف، در این صحرا،  هجری329سال 

بیشتر وجود دارد که همه ویران است، ولی؛ دیوار ها و بناهای آن به واسطه خاک خوب هنوز  پا برجا مانده 

 است. 
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هجری،  4-3م /11-9از سدههای پیش شناختی در جمهوری آذربایجان نشان داده که شهرمطالعات باستان

دفاعی بوده و  -شهرهای کوچک بوده که اساس شکل گیری آنها، مالحظات نظامی  -بیشتر به صورت قلعه

هجری، برخی از شهرها رشد وتوسعه یافته و به مراکز بزرگ صنعتی، تجاری و  3-4م/9-11پس از سده های 

وجه به نحوه سیستم دفاعی، وظایف یک شهر در مدنی تبدیل شده اند. با این حال،این شهرها همچنان با ت

شده اند و های بلند مدت طرح ریزی میمقابل تهاجمات عظیم و استقامت در برابر تهاجمات ومحاصره

احتماال ،اولتان قاالسی، یکی از چنین شهرهایی بوده که از میان دیگر شهرهای این ناحیه توسعه پیدا کرده ، 

هکتار شده و همچنان ازسیستم دفاعی مستحکمی با حمایت برج و  33ر چنان که وسعت ارگ آن بالغ ب

باروها و خندق برخوردار بوده است.و عالوه بر آن، از وجود رود ارس به عنوان یک مانع طبیعی، به منظور 

دفاع از شهر نهایت استفاده به عمل آمده وبه نظر می رسد پیش از حمله مغوالن و احتماال یکی دو قرن 

 آنان ،اولتان قاالسی ،متروک می شود.  پیش از

شایان ذکراست،دشت مغان در این دوران، منطقه بسیار مناسب چراگاهی برای قبایل ترک غز و کرد بوده و 

شود. در سده هجدهم میالدی نیز، این ناحیه، ها به چراگاه زمستانی و مناسب سپاهیان مغول تبدیل میبعد

اند، تعلق می گیرد و برخی از اکنون اتحادیه قبایل شاهسون را تشکیل داده به جانشینان قبایل فوق الذکر که

یورت ها و محل های اتراق های فصلی آنها، که در مناطق مرتفع دشت و در خود دشت پراکنده اند، از طریق 

 تصاویر ماهواره ای و هوایی و بررسی سطحی، مورد شناسایی قرار گرفته است.

های باستان شناختی اولتان قاالسی خشی ازمجموعه حاضر)بهنام کریمی( در کاوشتصویرنگارنده ب -5تصویر

 1384به عنوان عضو تیم کاوش 

 

 رود ارس دید از روی اولتان قاالسی)نگارنده( -6تصویر

 

 نمایی از اولتان قاالسی )نگارنده(-7تصویر

 

 

 )نگارنده(های پراکنده آن تصویر سطح تپه اولتان قاالسی و سفال -8تصویر
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 سفال های پراکنده دوره اسالمی در سطح اولتان قاالسی)نگارنده( -9تصویر

 

 سفال های پراکنده دوره اسالمی در سطح تپه اولتان قاالسی)نگارنده( -11تصویر

 

 های پراکنده دوره اسالمی در سطح تپه اولتان قاالسی)نگارنده(سفال -11تصویر

 

 ولتان قاالسی)نگارنده(های دوره اسالمی اسفال -12تصویر

 

 سفال های دوره اسالمی اولتان قاالسی)نگارنده( -13تصویر

 

 سفال های دوره اسالمی اولتان قاالسی)نگارنده( -14تصویر

 

 های دوره اسالمی اولتان قاالسی)نگارنده(سفال -15تصویر

 

 

 های دوره اسالمی اولتان قاالسی)نگارنده( سفال -16تصویر

 

 (17:تصویر 1386روی آثار حصار قدیم ساخته شده اند. )علیزاده؛ 3سازه های فاز  1گاه در کار -17تصویر

 

 (21:تصویر 1386، برجک غربی دروازه ی ارگ)علیزاده؛2کارگاه-18تصویر
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 (17:تصویر1386)الیه شنی()علیزاده؛22و19، 8، لوکوس های 2، فاز1کارگاه  -19تصویر

 

 

 (57و 58؛تصویر1386قاالسی)علیزاده؛طرح سفال های اولتان  -21تصویر

 

 

 (86و 87طرح سفال های اولتان قاالسی)علیزاده؛تصویر -21تصویر

 

 (77و 78طرح سفال های اولتان قاالسی)علیزاده؛تصویر -22تصویر

 

 (91طرح سفال های اولتان قاالسی)علیزاده؛تصویر -23تصویر

 

 

 (141:1386تصویرسفال های اولتان قاالسی)علیزاده؛-24تصویر

 

  

 (129:1386های اولتان قاالسی)علیزاده؛تصویرسفال -25تصویر
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 (111:1386تصویرسفال های اولتان قاالسی)علیزاده؛ -26تصویر

 

 

 (126:1386تصویر سفال های اولتان قاالسی)علیزاده؛  -27تصویر
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 (127:1386های اولتان قاالسی)علیزاده؛تصویرسفال -28تصویر

 

 

 (131:1386شیشه و سکه های اولتان قاالسی)علیزاده؛تصاویر  -29تصویر
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 :وانباجَرْ -4-3

 

 وجه تسمیه ،جغرافیای تاریخی وتاریخ سیاسی:-4-3-9

،شهر و دژی در موقان)مغان( آذربایجان، جنوب رودخانه ارس و میان اردبیل و برذعه در ارّان بوده "باجَرْوان"

 و امروزه، اثری از آن وجود ندارد.

؛ابن 121)ابن خرداذبه،"باجَرْوان"وان، در منابع تاریخی و جغرافیایی، گذشته از شکل معمول آن یعنیباجَرْ

(،به EI ،"باجروان"مدخل ؛393آنکارا، حاجی خلیفه، ؛5/161 ابن اثیر، ؛91؛مستوفی،1/313؛یاقوت،122رُسته،

)حمزه "باشَرْوان"(،ACE، "باجروان"؛مدخل71 ، مقدسی ؛124، )ابن خرداذبه "باجْرَوان"صورت های،

  )حاجی خلیفه ، "وانماجَرْ"( و141)شیروانی،"دانماجَرْ"( ،ACE، " باجروان"رَوان )مدخل باقْ"(،15اصفهانی،

 ( نیز آمده است.1/248، اعتماد السّلطنه  ؛381 همان،

یان ری و ای بزرگ مناحیه "استبی)دشتی("شروین برنیان ، حاکم سرزمین "پایه گذاری باجروان، گاهی  به 

ی باجروان  را  با بانی آن مرتبط دانسته اند. در این راستا برخی همدان انتساب داده شده و وجه تسمیه

م(، عنوان کرده 457 -438مورخین، باجروان را از بناهای دوران پادشاهی یزدگرد ]دوّم[ ساسانی)حک

 ،یزدگرد بزه کار]اوّل[ پسر بهرام گور ( و گویند که، یزدگرد پسر 86؛ مجمل التّواریخ ، 15)حمزه اصفهانی،

شروین برنیان، رئیس والیت استبی را، به روم  فرستاد و فرمانروائی آنجا را بدو سپرد. آنگاه، وی پس از 

نامید و  "باشروان"بیست سال حکومت بالد روم را به دست پسر پادشاه روم قرار داد، جز شهری که آن را

( نیز به نظر  همان )حمزه اصفهانی، ، خواندند."باجروان" تعریب ، این، همان شهری است که پس از

باشد. و مسیر باالتر از بلقارو  "بازار وان"مینورسکی باجروان، در گویش محلی ایرانیان شاید به معنی 

 "وجود دارد. )مدخل "وان"نام داشته و روستای معروفی به نام  "بازار چای"]بالهارود[، اکنون، در واقع 

 (,IA"موقان"؛مدخل  ,EI2" انموق

از شهرها و نواحی آذربایجان به شمار آمده ؛ و لکن ،  "وانباجَرْ"در قرن سوم ه.ق، باجروان، گرچه، به صورت 

ی حضرت موسی)ع( در قرآن کریم )سوره از نواحی ارمینیّه، با اشاره به قصه "باب االبواب ]دربند["در بیان 

ی ی شیروان، بحر یاد شده ، دریای جیالن ]خزر[ و قریهدر آن ، صخرهی مذکور ( صخره78 -59کهف،آیات
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( در قرن چهارم ه.ق 122؛ ابن رسته ،124، 121عنوان شده است. )ابن خرداذبه ، "رَوانباجْ"ذکر شده در آن

ها و نیز نبود اجماع پیرامون بعضی نواحی ق( ، در بیان عدم صحت برخی دیدگاه375نیز ،مقدسی)م

می نامد. )احسن  "رَوانباجْ"، به داستان موسی )ع( اشاره کرده و قریه یاد شده در آن را ،جغرافیایی

های آذربیجان ]آذربایجان[، نام  برده شده است.) ، از کوره"باجر]و[ان"( در این عصر هم،71التّقاسیم،

 (63/ 2البکری،

ری از نواحی باب االبواب ، را شه"باجروان"ی نخست قرن هفتم ه.ق، ق( در نیمه626یاقوت حموی)ح

، که در نزدیکی آن، چشمه ای بوده و خضر)ع(، آن را یافته است ]دربند[ و در همسایگی شروان، عنوان کرده

ای است که موسی)ع( وخضر)ع(، از اهل آن طعام خواستند . )معجم ی وی ،]باجروان[، قریهو نیز به نوشته

( .همچنین، در برخی  ACE،"باجروان "؛ر.ک به: مدخل 1/248؛ر.ک به:اعتماد السلطنه،1/313البلدان ،

ی موغان و لکن، این ، در ابتدای ناحیه"باجروان"های جغرافیایی، در حدود اواسط قرن هشتم ه.ق، گزارش

عنوان گردیده، که هوای آن مایل به گرمی و آبش از جبالی در "دیهی معمور "شهر، به صورت ویرانه و به قدر

(باید افزود، که  ACE،"باجروان"؛ ر.ک به: مدخل1/248؛ اعتماد السلطنه ،91ست. )مستوفی،حدود آن بوده ا

، "باجروان")مغان( شمرده، همان شهر که مستوفی آن را کرسی ناحیه موقان "موغان"گاهی شهری به نام 

 -188نج ،دانسته شده ،که محل آن در نقشه مربوطه، در چهار فرسنگی شمال برزند تعیین شده است. )لستر

( از سوی دیگر مستوفی، در ذکر بالد آذربایجان، طول آن را از باکوبه]باکو[ تا خلخال نود و پنج فرسنگ 189

ی پایانی و عرض آن را از باجروان تاکوه سینا]سیبان[، پنجاه و پنج  فرسنگ، عنوان کرده و باجروان، نقطه

( نیز، بر همین اساس، 381ر. ک به: حاجی خلیفه،؛75آذربایجان در شرق را، شامل می شود. )نزهة القلوب،

)بیله سوار(،در هشت فرسنگی باجروان قرار داشته و آبش از رودخانه باجروان، که شهر در  پیلسوار شهر

 (91گردیده است.)مستوفی،ساحل آن واقع شده بود، تامین می

یخ صفی الدین اردبیلی بود ، باجروان در دورة صفویه وقف مزار ش977بنابر مطالب صریح الملک ، در 

مشروط برآنکه از حاصل آن شمع موم ابتیاع نموده ، هر شب یک عدد شمع که دوازده عدد آن یک من "

سه دانگ  744. همچنین طبق سندی دیگر، در "تبریز باشد بر سر مرقد منّور آن حضرت روشن نماید

انی،( در دورة صفویه، اتصال شهرهای صفی بوده است)اصفه باجروان و سه دانگ برزند وقف خاندان شیخ

شیروان و اران ( با آذربایجان از مسیر باجروان بر قرار می شد. در ،مناطق آن سوی رود ارس )شروان 

اعضای هیئتی آلمانی که عازم ایران شده بود، در مسیر راه شیروان به اردبیل، از باجروان که  1153/1633

از نزدیک آن می گذشته، نام برده و آنجا را انتهای دشت مغان دانسته اند بالهارود )رجوع کنید به بیله سوار( 

،ازنواحی "باجروان"ی دوم قرن یازدهم ه.ق هم،به ذکر( در این راستا، گرچه، در نیمه97ـ96)اولئاریوس ، ص 

اساس گزارش  (؛ ولی بر231، ترجمه جوادی ، همان ؛ 393، ،همان اقلیم موغان،اکتفا شده)حاجی خلیفه
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های ، ثبت کرده ، باجروان ، در زمان"ماجردان"ه.ق، که آن را به صورت دانان  قرن چهاردهم یکی از جغرافی

قدیم ، دارالملک موغان بوده؛ اما با گذشت زمان، به صورت یک روستا در آمده  و رو به خرابی گذاشته، و در 

آباد، آبش خوشگوار، هوایش ناسازگار و ی آبادی دور و به اندازه روستایی نیمه نخست این عصر، ازحلیه

 ( 141) شیروانی ،"درکنار رود کر، واقع شده و اطرافش، چون دل آزادگان، واسع بوده است.

دانان مسلمان، حکایت از آن دارد که های وارده در آثار مورخین و جغرافیبا توجه به آنچه اشاره شد، گزارش

زرگانی در آذربایجان و نیز از مناطق آباد ناحیه موغان و در جنوب از شهرهای تاریخی و مراکز با "باجروان "

رودخانه ارس و میان اردبیل و برذعه در ارّان بوده است و شاید، این شهر، پس از حمالت مغوالن در حدود 

ق به این ناحیه، رو به تنزل نهاده است. و امروزه، در نواحی بردعه، ایمیشلی و جلیل آباد جمهوری 617سال

، وجود دارد. نیز، نام باجروان، با دو روستا در تالش جمهوری "باجِرَوان"ذربایجان، روستاهایی به نام آ

اوضاع تاریخی و  "ای از یک شهر کهن باشد )جوادی،آذربایجان مرتبط است که شاید نشانگر آثار باقیمانده

( بنابراین، در مجموع، EI2،"انباجرو"؛مدخل ACE،"باجروان"؛مدخل31،"جغرافیایی مغان، دردوران اسالمی

های رودخانه مستقل بلقارو]بالهارود[، که از بایست، در اطراف یکی از سرچشمهباجروان را اکنون می

]در شهرستان گرمی استان اردبیل[، سرچشمه گرفته و در یک برکه در  "اوجارود"و "لنگان"ارتفاعات 

زیرا چنان که گذشت، حتی گاهی، از رودخانه  پذیرد، جستجو کرد.جنوب محل پیوستن ارس پایان می

سوار، در کنار رودخانه باجروان، که امروزه، بالهارود ، به عنوان رودخانه باجروان، اسم به میان آمده و بیله

ر.ک به: مستوفی  ؛19 - 18؛ جوادی ، همان،,EI2 "موقان "نام دارد عنوان شده است. )مقاله ی  "بالهارود"

،91) 

ق (، 279های مختلفی پیرامون باجروان وارد شده است. چنان که بالذری )مات اسالمی،گزارشدر عصر فتوح

ق(، از مقاومت مرزبان آذربایجان با 23 -13ی خالفت عمر بن خطّاب)در گزارش از فتح آذربایجان، در دوره

ن پایداری نموده اند، سپاه خود، که جنگجویانی از باجروان نیز در آن حضور داشته و چندی در برابر مسلمانا

ه.ق و گشوده شدن دژ  21سخن به میان آورده و از جنگ اشعث بن قیس با مردم آذربایجان، در سال 

، با اهالی  بن عبداهلل بجلی او  پس  از  آن به جنگ جریر  ،. همچنین باجروان به دست اشعث خبر داده است

آنان در دژ  باجروان اشاره دارد. بالذری در بخش آذربایجان و شکست اهالی و به دار آویخته شدن رئیس 

، به هنگام والیت مروان بن محمد،  گزارش از فتح ارمینیّه هم،از همکاری جماعتی از مردم  باجروان با خوارج

، 197 -196شود. )فتوح البلدان،ق( در آن نواحی را یاد آور می125 -115از سوی هشام بن عبدالملک )

ه آنچه اشاره شد، در قرن نخست اسالمی، ساکنان باجروان، در برابر سپاهیان خالفت، ( با توجه ب128 -127

مقاومت شدیدی نشان داده و از نیمه دوم  قرن یاد شده، این ناحیه، تحت حاکمیت خالفت قرار گرفته است. 

ن، ذکرگردیده؛ ( با این حال، نام باجروان، چندین دوره، در دفاتر فتوحات مسلمانا ,ACE"باجروان ") مدخل 
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ولکن، به نظرمی رسد که تسخیر شهر باجروان از سوی اشعث بن قیس کندی، نشان از سقوط نهایی آن در 

ق( در 132 -41پایداری در جایگاه یک شهر دارای اهمیت باشد و بر همین اساس پس از دوران اموی) 

 (,EI2 "باجروان"رخدادهای تاریخی از باجروان به ندرت اسم به میان آمده است. )مدخل 

ق و خالفت هشام بن عبدالملک 112در دوران تهاجم خزران و ترکان بر قلمرو خالفت، در حدود سال

ق( هم، باجروان، از نواحی مهم بوده و نقش موثری در یاری رساندن به مسلمانان داشته است. 125 -115)

عبداهلل الحَکَمیّ ، برای مقابله با آنان اعزام در این ایام، با آغاز حمالت مهاجمین ترک و خزر، ابتدا، جرّاح بن 

و پس از جنگ وی با خزران در ناحیه اردبیل و کشته شدن او در این درگیری، آنگاه، که سعید بن 

عمروالحَرَشیّ، به فرماندهی سپاه مسلمانان در این نبرد انتخاب گردید، حرشی در این راستا  رسیدن خویش 

، اطالع داد، و پس از توانمند گشتن ساکنان شهر آنان دشمن را از خود دور ساختند و را به مردم ورثان

راند و مسلمانانی را که به  حرشی، به شهر]ورثان[ درآمد و پس از تعقیب دشمن تا اردبیل ،آنان را به باجروان

ان بود، برهانید. در این هنگام، سپاه خزر، یک باره، به اسارت گرفته شده و خانواده جراح نیز در میان آن

سرداری شاهزاده خود به سپاه مسلمانان حمله آورد و در سرزمین برزند، میان دو سپاه نبرد درگرفت، پس 

کفار بگریختند و مسلمانان، آنان را تا رود ارس تعقیب کرده و هرچه با آنان بود، به غنیمت گرفته و اسیران 

ر دشمن را باز گرفته و همه را به باجروان اعزام داشتند. آنگاه، حرشی غنایم را گرد آورده و به تحت اختیا

؛  161 -161، 159/ 5؛ابن اثیر،2/146؛ابن خلدون ، 4/36باجروان بازگرداند و به تقسیم آن پرداخت. )طبری،

 (EI2 "باجروان"ر.ک به: مدخل 

ق(، در یکی از 367اجروان هم،  باید گفت، ابن حوقل)مپیرامون تاریخ فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ب

گزارش های خود از ارمینیّه، آذربایجان و ارّان در قرون نخستین اسالمی، از ابواسحاق ماجردانی، به عنوان 

ی نخست قرن (  نیز، در نیمه98یکی از چهره های علمی و  دینی، اسم به میان آورده است. )سفرنامه،

، به صورت روستایی آباد و دارای آب گوارا و لکن، هوای نامساعد بوده است. ) چهاردهم ق باجروان

، غیر از غلّه چیز دیگر نبوده "باجروان"( همچنین، در قرن هشتم ق، از نظر اقتصادی، حاصل 141شیروانی،

ست.) مدخل ( و این ناحیه، در برخی دوران تاریخی، از مراکز بازرگانی آذربایجان به شمار آمده ا91)مستوفی،

 (   ,ACE"باجروان"

هم، که از شهرهای کهن مغان بوده، کامل ترین اطالعات، به ویژه موقعیت "باجروان"باید افزود،پیرامون شهر

دهم  باجروان که  "نگارد:انعکاس پیدا کرده است. مولف در این باره می"تذکره سعیدیه"جغرافیایی آن در

س از کتب معتبره روایت شده است که باجروان در قدیم شهر اکنون ویران است. در کتاب زینت المجال

والیت مغان بوده و حقوق دیوانی مغان در عهد سلجوقیان صد و نود و پنج هزار تومان تبریزی که به رایج  

این اوقات پانصد و هشتاد و پنج منات روسی است می بود و واضح باشد که قریه باجروان که در این زمان در 
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گوگ تپه در قرب اسباب  پادشاهی یعنی دفترخانه عسکریه واقع و موجود است نه آن باجروان  سر رودخانه

شهر ویران قدیمی است بلکه ساکنین این از آن باجروانیانندکه بعد از ویران گشتن آن شهر متفرق شده و 

یافته است . و جمعی از آنها آمده و در این مکان موطن جسته و مسکن ایشان به  اسم  باجروان اشتهار 

اش ظاهر و  آن مکان به نام واقعست که  آثار آبنیه  جلیله "لو خروس"باجروان قدیم در اوجارود قرب کوه 

باجروان بین اهالی هنوز متواتر است و گویند االن درختان بار و بوستانی در آنجا بسیار خاصه درخت سقز 

گرمسیر است لهذا این ایام طایفه قوجه بگلوی زیاد دارد و در کتب سیر مذکور است که هوای آن مکان 

شاهسون اردبیل در فصول شتوی در آنجا قشالق کنند و سبب ویرانیش را ظهور وفور مار در آن سو اسناد 

 ( 152  - 154می دهند و این پر مشهور است. )تذکره سعیدیه، 

ونت و تداوم شهرنشینی در اولیه سک ی گرچه هنوز به طور یقین مشخص نشده که دوره ،است  شایان ذکر

تحقیقات علمی و مدارک و شواهد به دست آمده در فعالیت  ؛شهر باجروان از چه زمانی آغاز گردیده، ولی

بدون شک نشانگر آن است که رونق  ،های باستان شناسی به ویژه پراکنش سفال سطحی با تنوع فراوان

و مشعشع ترین تاریخ این شهر مربوط به سده حیات این شهر تا پایان قرن چهارم هجری استمرار داشته 

 (6:1394اسالمی است. )شهبازی؛ی های آغازین دوره 
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 قیز قلعه سی:  -4-3-2-1

 

 موقعیت قیز قلعه سی و نحوه دسترسی به آن)نگارنده( -31تصویر

 

مرکزی شهرستان بیله های بزرگ و پر جمعیت دهستان انجیرلو از بخش از آبادی "قیز قاالسی)قلعه دختر("

ثانیه طول  45دقیقه و  3درجه و  48ثانیه عرض شمالی و  26دقیقه و  11درجه و  39سوار است که در 

للی)انجیرلو(  و در سمت جنوب غربی آن قرار گرفته است و از شرقی ودر فاصله کمی از روستای اینجی

، از سمت جنوب غرب با "پاشاقشالقی"و از سمت غرب با  "خاکریز "و "حسن قشالقی"سمت شمال غرب با 

در دهستان اجارود  "آشاغی انگورتالر)آنقوت الر("و از سمت جنوب با روستای  "قاطیر یوران"روستای 

شمالی از بخش مرکزی شهرستان گرمی، مجاورت دارد. این روستا،در فاصله کمی از محور مواصالتی بیله 

کیلومتر فاصله دارد. ارتفاع این روستا  41له سوار موغان حدود گرمی قرار گرفته و با مرکز شهرستان بی-سوار

متربوده و روستا به شکل پای کوهی در منتهی الیه دامنه جنوب شرقی  411از سطح دریاهای آزاد حدود 

می گذرد  "قیز قاالسی "از سمت جنوبی "ساری قمیش"ارتفاعات خروس لو داغی قرار گرفته است. رودخانه 

خانوار و  217تعداد  1395ی جنوبی آن را مشروب می سازد. این روستا، در سرشماری سال و بخشی از اراض

نفر جمعیت داشته است)سایت مرکز آمار ایران، درگاه ملی آمار( و از نظر تعداد جمعیت، دومین آبادی  761

ب آشامیدنی، دهستان انجیرلو به شمار می رود. روستای قیز قاالسی، دارای امکاناتی چون مسجد، برق، آ

باب مغازه و قهوه خانه، خانه بهداشت و خدمات بهداشت یاری،  21آموزشگاه ابتدایی و راهنمایی، بیش از 

های دهستان انجیرلو شبکه مخابراتی، دفتر پستی و.....است. قیز قاالسی از معروف ترین و قدیمی ترین آبادی

ورت با قلعه یادشده بر می گردد. در شهرستان بیله سوار است که وجه تسمیه آن هم به مجا

 (1394:164)کیانی،

کیلومتری شمال اردبیل  125دراین میان،وقتی اردبیل را به مقصد بیله سوار ترک می کنی،در فاصله حدود 

و بعد از گذشت از شهر گرمی، در جاده اصلی گرمی به بیله سوار به روستای انجیلو)انجیرلو(، که مرکز 

از وسط این روستا به سمت غرب حرکت کرده و یک راه فرعی آسفالته روستایی  دهستان است، می رسیم و

می رسیم و نام  "سیقیز قلعه"است که با ادامه دادن این راه به طول حدود دو کیلومتر به روستای تاریخی 

لته این روستا نیز برگرفته از نام این قلعه عظیم و مستحکم است. از داخل روستا و در شرق  جاده آسفا

 ،دیوارهایی بلند و محکم قلعه بر روی کوهی در باالی روستا توجه هر بیننده ای را به خود جلب می کند.
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بعد از آخرین خانه روستایی که در قسمت شرق جاده قرار دارد، جاده شوسه ای است که به طرف داخل 

ستان فعلی روستا گذشته و به روستا و از آنجا به چشمه آبی که در پای قلعه بوده،می رسد و از کنار قبر

(.و اینجا پای کوهی است که 32جلوی مسجد و از آنجا با کمی فاصله به پای کوهی منتهی می شود.)تصویر

-برج و دیوار دفاعی از آن باقی مانده است، به چشم می 2قلعه ای بزرگ با دیوارهای قطور و در حال حاضر 

(. برج و بارو های دفاعی قلعه از 33محوطه قلعه می رسیم)تصویر خورد و از دامنه کوه به سمت باال رفته و به

(و دیوارهای  35و  34های با مالت ساروج ساخته شده تصویرمصالح قلوه سنگ رودخانه ای و الشه سنگ

دفاعی قلعه، در گذر زمان دچار دستخوش تخریب طبیعت و عوامل انسانی شده و از بین رفته ، لکن؛ پی بنا 

ای محکم و مستحکم با برج و باروهای مرتفع و  پیگیری است واین امر، حاکی از وجود قلعهقابل مشاهده 

درگذشته است. بیشترین ارتفاع دیوار دفاعی بر جای مانده از قلعه، علی رغم تخریب و فرسایش شدید، 

عرض  ( و همچنین، عرض دیوار دفاعی بیش از یک متر و37و  36متر ارتفاع دارد )تصویر 5نزدیک به 

(.درعین حال، با اولین حرکت در دامنه کوهی که قلعه بر فراز آن 38متر است.)تصویر  3ساختار برج بیش از 

خورد ، که های مختلف به چشم میی گوناگون از دورههاقرار دارد، سفال هایی با طرح ها، رنگ ها و فرم

شایان ذکراست که بیشترین اهمیت این  حاکی از زندگی در طول گذر سالیان دراز در این قلعه عظیم است.

قسمت از پژوهش، مطرح کردن شهری به نام باجروان در موقعیت جغرافیایی قیز قلعه سی است، که پیش از 

ورود اسالم به این منطقه و نیز در دوران اسالمی بیشترین نقش در منطقه را داشته و در منابع معتبر 

ادامه، به آن منابع اشاره خواهد شد.بنابراین بیشتر برآنیم )نگارنده  تاریخی سخن ها از آن به میان آمده ودر

فصل( که بدانیم آیا شهر تاریخی مذکور با این قلعه دارای برج و باروهای مستحکم ارتباط دارد و آیا می توان 

خاک این شهر معروف منطقه را در این محدوده جغرافیایی مکان یابی کرد که هم اکنون در زیر خروار ها 

نهفته و چشم به پژوهشگران و محققان دوخته تا آن را از زیر خاک بیرون آورند تا این شهر تاریخی، با به 

های باستان شناختی و فرهنگی ملموس و غیر ملموس، بتواند پرده ازآثار یک نمایش گذاشتن آثار و داده

 شهر مهم تاریخی دراین ناحیه را رقم زند.

 سی: محوطه قیز قلعه -4-3-2-2 

 44دقیقه و  11درجه و  39ثانیه و عرض جغرافیایی  6دقیقه و  3درجه و  47این محوطه با طول جغرافیایی 

ثانیه در سمت غربی و چسبیده به روستای قیز قلعه سی)قلعه دختر(، قرار گرفته است. پیرامون قیز قاالسی، 

جمله گفته می شود که در دوران ها وحکایت های زیادی بین اهالی محل مشهور است ، از آن افسانه

گذشته، قیز قاالسی، شهری بزرگ و آباد بوده که روزی دسته ای از مارها به این شهر حمله می کنند و مردم 

از ترس مارها مجبور به ترک شهر می شوندو از آن زمان به بعد، شهر به ویرانه تبدیل می شود وبه نظر می 



111 

فعلی به عنوان قلعه آن شهر، بوده  "قیز قاالسی"و نیز ،  "باجروان"رسد که این ناحیه ، محل شهر تاریخی 

 است.

 1جنوب شرقی کشیده شده، در راستای طولی ابعاد محوطه در حدود به این محوطه، که از شمال غربی 

متر بوده، جانب شرقی محوطه به روستای قیز قاالسی، جانب  451کیلومتر و در جهت عرضی به طول 

ای منتهی می گردد که آب جاری آن به روستای قیز ای به درهدرجه 45یک شیب تند  جنوبی محوطه با

ای می رسد که از داخل درجه ای به دره 41قلعه سی می رسد. جانب شمالی محوطه نیز با یک شیب تند 

های آن آب های جاری است که به روستای قیز قلعه سی منتهی می شودو سمت غربی محوطه با تپه ماهور

ترین قسمت برای تصل به قلعه پیوند خورده است و به نظر می رسد که این سمت از محوطه ،سهل الوصولم

های این قلعه، وجود دیوار دفاعی عظیم و پا برجای دستیابی به محوطه بوده است. یکی از مهم ترین ویژگی

قیز قاالسی می رسد .  آن است که به صورت طولی، محوطه را در برگرفته است و امتداد آن تا روستای

متر می رسد، نشان می دهد این قلعه در زمان حیات خود، یکی از مستحکم ترین  3ارتفاع این دیوار ،که به 

(و مصالح این قلعه، از قلوه سنگ و مالت 1394:152قالع این منطقه به شمار می رفته است.)خانچرلی،

چیزی از آن باقی نمانده است. بر اساس بررسی های ساروج است و در حال حاضر، جز دیوار ناقص و دو برج ،

انجام شده و سفال های به دست آمده، ساخت این قلعه به دوره ساسانی و اوایل اسالم تا سده های پنچم 

،در فهرست  629و با شماره 1345(.این قلعه تاریخی و باستانی، در سال 1394:164هجری می رسد.)کیانی،

 ه است.)آرشیو میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل( آثار ملی کشور به ثبت رسید

 

 (38:تصویر1394موقعیت قیز قلعه سی و نحوه دسترسی به آن )خانچرلی؛ -31تصویر

 

 

 

 دیواردفاعی و محوطه قلعه و چشمه آب )نگارنده( -32تصویر

 

 

 گارنده(های دفاعی قابل مشاهده قلعه)نمحدوده داخلی قلعه و دیوار -33تصویر
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 پی دیوار و برج باقی مانده از دیوار دفاعی قلعه)نگارنده( -34تصویر

 

 

 

 تصویر عرض و طول دیوار باقی مانده از قلعه)نگارنده( -35تصویر

 

 

 ارتفاع باقی مانده از دیوار دفاعی قلعه)نگارنده( -36تصویر

 

 عرض باقی مانده از برج دفاعی قلعه)نگارنده( -37تصویر

 

 دیوار دفاعی باقی مانده از قلعه )نگارنده( -38تصویر

 

 های محوطه قیز قلعه سی)نگارنده(سفال -39تصویر

 

 های محوطه قیز قلعه سی)نگارنده(سفال -41تصویر

 

 های محوطه قیز قلعه سی)نگارنده(سفال -41تصویر
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 های محوطه قیز قلعه سی)نگارنده(سفال -42تصویر

 

 سی )نگارنده(قلعههای محوطه قیز سفال -43تصویر

 

 سی )نگارنده(های محوطه قیز قلعهسفال-44تصویر

 

 سی )نگارنده(های محوطه قیز قلعهسفال -45تصویر

  

 

 (51:تصویر1394سی )خانچرلی؛های محوطه قیز قلعهسفال -46تصویر

 

 (51:تصویر1394سی )خانچرلی؛های محوطه قیز قلعهسفال -47تصویر

 

 (52:تصویر1394سی )خانچرلی؛محوطه قیز قلعههای سفال -48تصویر

 

 (53:تصویر1394سی)خانچرلی؛سفال های محوطه  قیز قلعه -49تصویر

 

 (54:تصویر 1394سی)خانچرلی؛سفال های محوطه قیز قلعه -51تصویر
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 (45:تصویر 1394سی)خانچرلی؛محوطه قیز قلعه هایطرح سفال -51تصویر

 

 (46:تصویر1394سی)خانچرلی؛ه قیز قلعههای محوططرح سفال –52تصویر 

 

 (49:تصویر1394سی)خانچرلی؛های محوطه قیز قلعهطرح سفال -53تصویر

 

 (47:تصویر 1394طرح سفال های محوطه قیز قلعه سی )خانچرلی؛ -54تصویر

 

 

 (41:تصویر1394های محوطه قیز قلعه سی)خانچرلی؛طرح سفال -55تصویر

 

 (42:تصویر1394قیز قلعه سی)خانچرلی؛ های محوطهطرح سفال -56تصویر

 

 (43:تصویر1394طرح سفال های محوطه قیز قلعه سی )خانچرلی؛-57تصویر

 

 (44:تصویر1394های محوطه قیز قلعه سی )خانچرلی؛طرح سفال -58تصویر
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 برزند: -4-4 3

 

 موقعیت قرار گیری محوطه های تاریخی و باستانی بر روی نقشه)نگارنده(-59تصویر

 

 وجه تسمیه ،جغرافیای تاریخی وتاریخ سیاسی:-4-4-9

براساس منابع عربی  کیلومتری شمال اردبیل بوده است. 85 تقریبا در آذربایجان و بَرزَند: شهری قدیمی در

مرکز  دردوره خالفت، تجارت گسترش پیدا کرده و صنایع و بافندگی، آن، در ناحیه موغان بوده و ،برزند در

به "ایرانشهر"در. (,ACE"برزند" مدخل : تراتژی جنگی مهم بوده است. )ر.ک بهناحیه و دارای اس
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 مسیر های بالسکان دردشت"آمده: آن گزارش شده و مسیر در "بالسکان"دشت  آمده واز "برزند"صورت

 قرار دارد." ورثان"سمت فرسنگی اردبیل به   چهارده در"بلغاروچای" ترین انشعابات چشمهبرزند درمیانی

)اولتان( و باجروان  برزند، ورثان  ق(، انتساب شهرهای مهمی همچون31-م  224)حک لذا،در دوره ی ساسانی

دو کرسی  نیز واقع شدن این ناحیه میان گنجه و اردبیل ، مغان استان کنونی اردبیل به این دوره و در

،  برخوردار بوده و اقوام مختلف از جایگاه ویژه سیاسی این عصر، آذربایجان، موجب گردید که این ناحیه، در

 (227توجه خاصی را به این منطقه معطوف نمایند. )ص

بر ،المعتصم باهلل بن کاووس،عامل امیرالمومنین، برزند دیهی بودکه افشین حیدر"بالذری می نویسد:

آن را استوار  آن لشکرگاه ساخت و زمان جنگ بابک خرمی،در جبال،در ارمنستان و آذربایجان و

 برزند تا اردبیل، از ق(،367ابن حوقل)م ق( و337به گفته قدامة بن جعفر)م و (.337)فتوح البلدان،"ند.گردا

؛ 66فراگرفته است. )الخراج،  النقطاع،اراست ب چپ و ها ازمنزل ها وسراسر راه را فریه پانزده فرسخ بوده و

های روان و با آب آبادان)به آذربادگان( و شهری است خرم و"آمده: هم، "حدود العالم"(.در349، االرض صورة

 (416)ص"جامه ی قطیفه خیزد. از وی، برز بسیار و کشت و

 شمار است،ه بارانداز خوره ب بازار ارمنستان و  شهری کوچک و"این باره می نویسد: در ق(،375مقدسی )م

 می نویسد: لیس اشتباه گرفته وتف در "برزنج" آن را با یاقوت، (.2/378)احسن التقاسیم، سودآور است. نیکو و

 "افشین بود. اردوگاه ساخت، آباد کرد و کسی که آن را والیات گرجستان است. از نواحی تفلیس و از برزند،"

 از، زیرا مستوفی ای بیش نبوده است.خرابه قرن هشتم هجری، در برزند، با این حال، (.1/382، )معجم البلدان

افشین غالم  خرابیش، بعد از شهری وسط بوده است، برزند، "نویسد:می و کرده ای یادآن به عنوان خرابه

بقدر دیهی معمور  خرابست و اکنون باز ساخت. محل نشست خود و آبادان کرد معتصم خلیفه عباسی،

)نزهة القلوب "حاصلش غله باشد. زمینی مرتفع دارد، عیون است و آبش از مانده،هوایش به گرمی مایل است و

،114 ) 

به فتح  آذربیجان و از اللباب، قول کتاب اطوال و از آذربیجان، ارّان و جدول مربوط به اقلیم ارمینیه و رد

دراللباب  آمده: اخبار عمومی آن هم ضبط گردیده است. در اوصاف و دال، سکون نون و فتح زاء، باء،سکون راء،

شهرورثان]اولتان[  برزند تا شهر آمده که ازالعزیزی  در آذربایجان بوده و شهرکوچکی در برزند گفته شده،

به گزارش حاجی خلیفه . (413بیست فرسنگ است. )تقویم البلدان ، اردبیل، برزند تا شهر از پانزده فرسنگ و

 زاپس   خرابی آن، به دست افشین، غالم خلیفه، آباد و برزند یک قصبه متوسط بوده که پس از ق (،1167)م

 آبش از هوایش به گرمی مایل بوده و آمده است. به شکل یک روستا در ران شده وآن، ]برزند[ بار دیگر وی

همسایگی تفلیس را  ( قصبه بودن آن درهماناست.)جهان نما، زمین آن حاصل خیز و علفزار هاست.چشمه
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آذربایجان و واقع شدن آن در پانزده  اصطخری شمرده شدن این قصبه از یاقوت حموی بیان کرده است.

 (2/1278، )قاموس ی اردبیل را ذکر کرده است.فرسنگ

مغان به وبژه برزند، قیام خرّم دینان به رهبری بابک خرّم دین،  یکی از حوادث مهم دوران اسالمی در نیز،

سال، برخی خلفای عباسی را به خود مشغول ساخت. و  22ق بوده، که به مدت  223ق تا سال  211سال  از

فرمانده سپاه معتصم عباسی، به آذربایجان رسید، در برزند فرود آمد  آنگاه که افشین، در باره این واقعه گویند،

و لشکر خود را به آنجا بنشاند و دژهایی را که در میان برزند و اردبیل بود، تعمیر و محمد بن یوسف را به 

دهی معروف به از سران سپاه، را به  خندقی کندند و هیثم غنوی، آنجا پس، در فرستاد، "خشّ ]قوشا["

علیه  نخستین حمله خود افشین، ها را آباد و درگرداگرد آن، خندقی کندند و دژ آن اعزام داشت و "ارشق "

محرمات را  دیگر قتل، زنا و بابک را از برزند شروع  کرد. زندیقی است که در دوره مامون خلیفه، قیام کرده،

فرخیه یاد می  با عنوان بابکیه و خویش نموده و را پیرومردمان زیادی  ساخت. مذهبی نو آشکار مباح نموده و

 کرد و با دزدی از حدود بیست سال پایداری پناهگاه خویش قرار داد، بابک، قصبه بذر]بذّ[ را مرکز و شد.

  سوی از ق،223به سال دوره خالفت معتصم و عاقبت، در اسرای زیادی گردآورد. غنایم و نواحی اطراف،

گفته بابک فرخ می طایفه بابک، به او، آنجا اعدام گردید. در به بغداد اعزام و فشین دستگیر،فرماندهی به نام ا

 آسیب دیده بوده است.نام برزند از حمالت مغول، اثر در برزند نیز احتماال بنابراین، (2/1179اند. )قاموس ،

جنگ با بابک  وی در شده است. جغرافیایی قدیم وارد تالیفات تاریخی و زمان آمدن افشین به آذربایجان ،در

 از که دارای موقعیت سوق الجیشی مشرف برجاده اصلی اردبیل به دشت مغان بوده، برزند را شهر خرم دین،

اوالد شیخ  یکی از دوره صفویه، (در113، 99صص فرماندهی خود قرار داد. )ر.ک به:بابک خرم دین...، مراکز

 (474، بوده است.)ر.ک به:فرهنگ جغرافیایی آذربایجان شرقی برزند صفی به نام شیخ حیدر،حاکم مشکین و

های مختلف علمی به برزند رشته ی علمی زیادی هم درهای برجستهچهره آن، دردوران اسالمی، گذشته از

 ق(،493صالح بن بدیل برزندی )مق( و پسرش 475بدیل بن برزندی)م میان آنان، اند که ازمنتسب شده

 حسن بن ابی حسن برزندی را می توان نام برد.)حموی ق( و515ین برزندی )ممحمود بن یوسف بن حس

 (.4/297؛ سبکی ،(319، سمعانی ؛5/382،

بدیل بن علی بن بدیل برزندی،کنیه اش ابو محمد و "ق(،درباره بدیل برزندی می نویسد:771السُبکی) 

اضی ابو طیب وحسن بن علی جوهری و ابوالقاسم و ابو عبداهلل هم گفته اند.او در بغداد فقه آموخت و ازق

ابوالحسین بن مهتدی وابو الغنائم بن مامون وغیره حدیث شنید و اسماعیل بن سمرقندی و ابوالعزبن کادش 

( 4/297طبقات الشافعیه الکبری، )"ق درگذشت.475وگروهی دیگر ، از او روایت کرده اند . البرزندی،درسال 

، پیرامون "االنساب"یر درقرن ششم هجری وصاحب کتاب مهم ق( ،از نسب شناسان شه562وسمعانی) م

وآن)بَرزَند( شهرکوچکی در سرزمین آذربایجان است. و  "برزند و صالح بن بدیل برزندی می نویسد:
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ابومنصورصالح بن بدیل بن علی البرزندی بدانجا منسوب است واو واردبغدادشد وبا پدرش ازابا الغنائم عبد 

وابا منصوربکربن محمدابن حند التاجر روایات شنیدند و به نظرمن پدرش ابا محمد  الصمدبن علی المامون

کسی است که دربغداد سکونت گزید وصالح درغدادبه دنیا آمد . ابوالقاسم رویدشتی اصبهانی ازاو نگاشت 

و ق(493و یاقوت حموی هم،ابو منصور، صالح ابن علی البرزندی)م"در بغداد درگذشت.493ودرشعبان سال 

دانسته وبه شرحال آن دو می  بدیل ابن علی بن بدیل البرزندی را از بزرگان علم وفقه منسوب به برزند

 (.1/382پردازد)معجم البلدان ،

همچنین، به گفته ی سمعانی،ابوالقاسم محمود ابن یوسف بن الحسین برزندی التفلیسی هم ،وارد بغداد 

و با شیخ ابی اسحاق شیرازی به فقاهت پرداخت و از دو چهره شریف ابی الحسین  شد ودرآنجا اقامت گزید

محمدبن علی بن المهتدی باهلل وابی الغنائم عبدالصمدبن علی ابن المامون الهاشمیین حدیث شنید و به 

وردی شهرخود بازگشت وازآن دو درآنجا حدیث گفت و از او برای من درمرو ابوبکرالطیب بن احمد غضائری ابی

درگذشت. وباز به نوشته سمعانی،ازچهره های قدیمی،ابوعلی الحسن بن ابی 515روایت کرد.و بعد از سال 

الحسن برزندی است که درآمل طبرستان ازعبدالرحمن بن قریش الهروی حدیث گفت وابواحمد عبداهلل بن 

 (148-2/149عدی الجرجانی الحافظ ازاو روایت کرد.)سمعانی،

 ، حیم جعفریاهلل استاد حاج شیخ عبدالرّآیتچهره های معروف منسوب به منطقه برزند ،  امروزه ، یکی از

در هفدهم شوال سال  ،(رهشیخ جعفری ) .استان اردبیل است ی، خطیبان زاهد و مفسران قرآن انیاز علمای ربّ

ستان گرمی شهر برزندی منطقه  "اسمعلی کندی"در روستای ش(،هـــ. 1311سوم تیرماه سال ه.ق) 1339

 .استان دیده به جهان گشوداین  در

درشش سالگی تحت ، استاد جعفری. رفتاز علمای متنفذ و مشهور منطقه به شمار میوی ،عموی بزرگوار 

والمسلمین شیخ محرم قرار گرفت و در مدت شش ماه قرائت قرآن کریم را آموخته و به  االسالم تربیت حجت

، "تاریخ نادری"، "گلستان سعدی"های کتاب ،سپس از محضر عموی بزرگوارش و رسانداتمام 

در گرفت. او را فرا  زمان خویشهای  خانه و دیگر کتب متداول مکتب "االطفالوظیفة" ، "الغافلینتنبیه"

االصول و ادبیات عرب، منطق، معالم، "مال ابراهیم" ی یازده سالگی وارد حوزه علمیه اردبیل شد و در مدرسه

، "سید کریم انواری" ، "مالعلی قره باغی"آخوند  ازجملهشرح لمعه را از محضر اساتید وقت حوزه اردبیل 

 فرا گرفت. "شیخ عبدالغفور عالمی"و "صادق متشکری نمینی حاج شیخ محمد"

ه.ش به  1323در سال ،اخانی مشکالت خانوادگی و همچنین خفقان و استبداد رض به سبب برخیاستاد 

 .پرداخت جاالشأن آنبه کسب فیض از محضر اساتید عظیم قمسال در  11حوزه علمیه قم عزیمت کرد و مدت 

بهره برد و در درس  "سلطانی طباطبایی"و "مرعشی نجفی"سطوح عالیه از محضر آیات عظامدرآنجا وی 



118 

ای هم در اقامت پنج ماهه .اوحاضر شد "الدین صدرصدر"و "امام خمینی)ره( "، "بروجردی"خارج آیات عظام 

شرح "،وی عالوه بر آن.بردبهره  "سید یونس اردبیلی"اهلل از درس خارج آیت درآن شهرمشهد مقدس داشت و

یار دیرینه با مباحثه  ااهلل شیخ اسحاق آستارایی قفقازی و شرح منظومه را برا نزد مرحوم آیت "عقایدال تجرید

 مدتی از درس تفسیر عالمه ،و همچنین گرفتاهلل سید عبدالغنی اردبیلی فرا و صمیمی خود مرحوم آیت

الدین اهلل آقا سید صدریاران و نزدیکان آیت وجز ،استاد جعفری به مدت هفت سال .جستطباطبایی بهره 

شده بات ایشان به واسطه استاد انجام می، اغلب مکاتصدر بوده و از آنجا که قلمی روان و خطی خوش داشته

 .است

در پی کسالت عارضه و فقر ش  1323در سال ،پس از تحصیل کماالت علمی و عملی  ،استاد جعفری

و  مقیم شد اردبیل،اقامتگاه اجداد شیخ صفی الدین اردبیلی، کلخوران شیخمراجعت و در قریه  اردبیلشدید به 

شهر اردیبل داخل پس از آن به  او.پرداخت ه وعظ و ارشاد مردممدت هفت سال در آنجا ساکن شد و ب

مهاجرت کرد و عالوه بر تدریس در حوزه علمیه اردبیل به اقامه نماز جماعت در مسجد تازه میدان و وعظ و 

  مشغول شد. تفسیر قرآن 

ایشان که غیر از های خود متمایز کرده، عالوه بر جامعیت علمی دورهآنچه این روحانی بزرگوار را از هم

بوده است، زهد، تقوا، عزت  هم معلومات وسیع تاریخی، اجتماعی، سیاسی و غیره صاحبعلوم متداول حوزوی 

استاد  .کردکه هر آشنایی را به خود مجذوب می بودهله نفس، وقار، طمأنینه و ایمان برخاسته از یقین معظم

بینی و دوراندیشی خاصی برخوردار بود و زبانی گویا و دنیوی از روشن وابستگی هایدر عین زهد و دوری از 

داد و وری از معلومات ارزشمند و وسیع در حافظه قوی را در اختیار شنونده قرار میبیانی شیوا مجال بهره

 .مجموعه این کماالت حوزه نفوذ و تأثیر معنوی وسیعی را برای ایشان فراهم آورده بود

حوزه تأثیر ایشان به شمارآمده ومعنوی منطقه علمی ویکی از بزرگان  ،قامماین روحانی عالی ،بدون تردید

که چه در دوران حاکمیت کمونیسم و چه پس از  ، به طوریشدمردمان آن سوی رود ارس را نیز شامل می

ن اند و اکنووسایل ارتباط جمعی از بیانات وی کمال استفاده را برده درآن سوی مرزازطریق  آن، افراد زیادی 

کم نیستند افرادی که در آن سوی مرز خود را تربیت یافته ایشان و متأثر از بیانات آمیخته به معنویت 

که به رهبر فقید انقالب اسالمی، امام  ینظیرشائبه و کمبا اراداتی بی،استاد جعفری .دانندحضرتش می

ویژه در جلسات تفسیر ها و بهسخنرانی در تمام بیانات و، 42از آغاز قیام پانزده خرداد ،خمینی )ره( داشتند 

اندیشه های سال به طول انجامید، هیچگاه از بیان حقیقت و مبارزه سیاسی و حمایت از  21که بیش از  ،قرآن

یار و یاور نزدیک امام جمعه فقید اردبیل، ،کوتاه نیامد و در هنگامه انقالب و پس از آن  یانقالب اسالمی و

 ش دراردبیل،ازدنیا رفت. 1386ماه سال فروردین 22 استاد جعفری،در .بود ()رهمروج اهللمرحوم آیت
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-735ق( و دوران حیات شیخ صفی الدین اردبیلی در اردبیل ) 654-754در دوره ی ایلخانی ) حک 

ق( ، برزند گرچه به صورت یک دیه وآبادی عنوان شده ولکن؛این شهر تاریخی، همچون گذشته ، به ویژه 651

اقع شدن در مسیر سفر کاروانیان به آن  سوی ارس وقفقاز درآن دوران،ازجایگاه خاص واستراتژیک به سبب و

ق(،دراین 759ی ابن بزاز)ت"صفوة الصّفا"برخورداربوده است وبه همین جهت، براساس گزارشات وارده در

( و نیز 319)ابن بزاز،دوران تاریخی ،یک بارغریب شاه حدادی ازدیه کازیر اردبیل عزیمت دیه برزند کرده است

چنانچه اشاره شد ، شیخ صفی الدین اردبیلی به هنگام سفر به نواحی ارّان وقفقاز ،سه بار از برزند گذرکرده ویا 

درآنجا اقامت گزیده است.برهمین اساس،به نوشته ی ابن بزاز،دریکی ازاین سفرها ،شیخ صفی که به 

ت، دردیه برزند موقان شب منزل نمود وصاحب مزرعه گشتاسفی،شهرتاریخی در کناره ی رود ارس، می رف

( در روایتی دیگر،شیخ دردیه برزند بربامی وضوساخت 615جو، مزرعه را در اختیاراسبان شیخ قرارداد. )همان،

( ودرگزارش دیگر 616وچون رتیل کوه های برزند را فراگرفته بود، با دعای شیخ رتیل ها نابود شدند.)همان،

،شیخ صفی به هنگام بازگشت ازگشتاسفی با خانواده ونیزبه همراه شهید قاضی جمال الدین "صفوة الصّفا"در

 (667داده است.)همان، "آبادانی "اردبیلی، ازبرزند عبور کرده ودراین گزارش ،مولف برزند را عنوان 

ی سال که طبق سرشمار برزند، در بخش انگوتِ شهرستان گِرمی در استان اردبیلپائین امروزه دهستان 

 واقع شده باشد. )سایت مرکز آمار ایران، درگاه ملی آمار(نفر جمعیت می 557/2خانوار و  811دارای  1395

. هوای آن گرم و آب آن عمدتاً از چاه و چشمه است . کشت گندم و جو، دامداری و فرشبافی در آن رواج است

متری در هجده کیلومتری شمال شرقی ده  1،  881دارد. مرکز برزند )پایین برزند( ده قاسم کندی در ارتفاع 

رضی )اَرشَق ( واقع است . این مرکز دارای مسجد و مدرسه است )سازمان جغرافیائی نیروهای مسلح جمهوری 

، 4(. به نوشتة رزم آرا، دهستان برزند تابع اردبیل و مرکز آن قلعة برزند بود )ج 129، ص 8اسالمی ایران ، ج 

فهرست تقسیمات کشوری در  بنابر  تابع بخش گِرمی در شهرستان مغان شد.ش  1355( که در 87ص 

ش به نام پایین برزند، به مرکزیت قاسم  1371ش، به مرکزیت قاسم کندی در شهرستان مغان ، و در  1366

 کندی ضبط شده است . 

 پا ر گرمیهای شهر قدیمی برزند در آبادی قلعة برزند در حدود دوازده کیلومتری مغرب شهویرانه

 -یئنرالرال)یئ"قلعة برزند که در زمان سلطنت ناصرالدین شاه تعمیر شده بود و به نام قلعه   برجاست. ظاهراً

 (، بعدها دوباره ویران شد. )ر.ک به: دانشنامه جهان اسالم،79)ساعدی، ص  .خوانده می شد"جنرال(

 ("برزند"،مدخل 3ج
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کاوش  کوتاهی تاسف بار،خوشبختانه عملیات بررسی و گ وبا یک درن ش1396اوایل سال  با این حال،در

های مسئوالن شهرستانی، از زمان شروع کاوش تاکنون شده و براساس گفته این ناحیه آغاز باستان شناسی در

-1311هشت گمانه در خارج از ارگ برزند برای تعیین عرصه و حریم ایجاد و آثاری از دوره ی مفرغ)حدود 

ق ( شناسایی شده است. گویند ، قلعه ی شهر باستانی برزند دارای 1211-1342)حک ق.م( تا قاجار3511

اوایل  های سفالی، از این شهر بر اساس داده متر است، 191در  251ارگی با حصار مستطیل شکل به ابعاد 

توسط هیات ها بر اساس مطالعات این داده  بوده است. برجا  ق( پا751-654ی ایلخانی )حکاسالم تا دوره

ق( 429-591های اولیه اسالمی و سلجوقی) حکشهر برزند حداقل دارای سه گورستان در دوران سده کاوش،

همچنین وجود اوجاق معروف به امامزاده سید محمد بن محمد حنفیه درخارج  و ایلخانی تا قاجار بوده است.

 دارد. ای شش ضلعی به آثار دوره ایلخانی شباهتحصار مجموعه با سردابه 

 موقعیت و توصیف برزند قاالسی: -4-4-4-9 

اردبیل در -محوطه باستانی برزند قاالسی، در جنوب روستای قلعه برزند و در بخش شرقی راه ارتباطی گرمی

دهستان پائین برزندو از توابع بخش انگوت شهر گرمی مغان، واقع شده و ارتفاع آن از سطح آب های آزاد به 

ند قاالسی، در وسط دره برزند )این دره حاصل آبرفت رودخانه برزند چایی است (و در رسد. برزمتر می 943

ساحل غربی رودخانه برزند چایی واقع شده و پیرامون آن را مزارع کشاورزی و باغات میوه در برگرفته و 

برزند های متعددی است. آب رودخانه ارتفاع محوطه از سمت شمال به جنوب کاهش یافته و دارای آبکنت

چایی، از ارتفاعات ساالوات داغی و لنگان سرچشمه می گیرد ،ولی؛ عمده منبع آب این رودخانه از دو کاریز 

کیلومتر شمال برزند قاالسی تامین می گردد. این  7و  5به فاصله  "دامدا باجا"و  "سو باشی"به نام های 

کیلومتر به رودخانه بولغار چایی در مرز  31 باطی مسافتی نزدیک به "ساری قمیش"رودخانه، در ادامه با نام 

های مختلفی از جمله ارگ، ایران و جمهوری آذربایجان         می ریزد. شهر باستانی برزند از بخش

های ارتباطی باستانی تشکیل های آبی ،کاریز ها و راههای دیده بانی، ربض، شارستان، آسیابها، برجگورستان

کیلومتر در حد فاصل روستاهای نصراهلل بیگلو، 4کیلومتر و عرض 11ده ای به طول شده و این آثار در محدو

 191متر و عرض  251شاه ماربیگلو، توسانلو و قاسم کندی پراکنده هستند. ارگ مرکزی این شهر به طول 

 متر در جوار روستای برزند واقع شده و به )قلعه(شهرت دارد. آثار دو برجک در جنوب غرب و جنوب شرق

آن دیده می شود، ولی برجک های شمال غربی و شمال شرقی به دلیل واقع شدن در بافت روستا تخریب 

 (421:1397شده و از بین رفته اند.) محمدی ؛

 شرح عملیات میدانی :  - 4-4-4-2 

 گمانه زنی باستان شناختی در برزند قاالسی به منظور تعیین عرصه و حریم ارگ مرکزی و پیرامون آن انجام

های ساعت در متر، از سمت جنوب محوطه و در جهت حرکت عقربه 1*1ها به ابعاد پذیرفت. اکثر گمانه
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ها از حروف بزرگ انگلیسی استفاده شد و در هنگام بیرون از حصار ارگ ایجاد گردید. برای نام گذاری گمانه

ذاری آن با تلفیق حرف و عدد بود، برخورد به آثار، گمانه بعدی در راستای گمانه قبلی ایجاد گردید و نام گ

ثبت می گردید و در صورت برخورد به آثار در گمانه اولی دومین گمانه  Aبه عنوان مثال اولین گمانه  با  نام 

گمانه آزمایشی در اطراف حصار ارگ برزند  11(نامیده می شد. بدین ترتیب، A 1در راستای آن و با نام )

 قاالسی ایجاد شد.

متر در ضلع جنوبی و بخش بیرونی حصار ارگ ایجاد گردیدو در نتیجه  1*1گمانه به ابعاد  :این Aگمانه 

متر شناسایی شد که شامل انباشت خاک و آثار معماری سانتی 117لوکوس به ضخامت  6کاوش این گمانه، 

گمانه  خشتی و سنگی بود. به دلیل حفظ ساختار پی سنگی و شناسایی کانتکس برجا کاوش در این آجری،

دار حصار به نظر می رسد این بخش، ورودی متوقف شد و به خاک بکر نرسید. با توجه به وضعیت قوس

های مرتبط با دروازه ورودی است. در نتیجه کاوش این مجموعه بوده و آثار مکشوفه از گمانه مربوط به سازه

های دیگر این )تحتانی (، تنها فاز فاز شناسایی شد که از دوره اول معماری 3گمانه، دو دوره معماری با 

تراش با مالت های پاکمعماری سنگی مقدور نگردید و دوره اول، دارای معماری سنگی با قلوه سنگ و سنگ

گل بوده و دوره دوم هم، شامل دیوارهای خشتی و آجری با مالت گل می باشد.و با توجه به چیدمان آشفته 

به صورت توأمان، به نظر می رسدکه دور دوم معماری مربوط به  دیوار و استفاده از مصالح خشت و آجر

 استقرارهای فصلی و موقتی باشد.

متر در جنوب گمانه و در جنوب حصار محوطه ایجاد گردیدو با توجه به توپوگرافی 1*1این گمانه، به ابعاد 

خندق واقع شده است. زمین به نظر می رسدکه این بخش از محوطه دارای خندق بوده و گمانه در وسط این 

های لوکوس فوقانی دارای داده 2سانتی متر شناسایی گردید که تنها 123لوکوس با ضخامت  6از این گمانه، 

 فرهنگی )سفال و استخوان حیوانی ( بوده و بقیه نهشته ای طبیعی  هستند. 

، در زمین های 1نه متر بیرون از خندق ارگ و در بخش جنوبی گما 1*1: این گمانه، به ابعاد 2گمانه 

لوکوس فوقانی  2سانتی متر شناسایی شد .و از  117لوکوس در آن به ضخامت  7کشاورزی ایجاد گردید و 

قطعات سفال و استخوان حیوانی به صورت پراکنده به دست آمده، ولی بقیه لوکوس ها  رسوبات طبیعی 

 بودند .

 7نوب غربی ارگ ایجاد گردید. از این گمانه، در بخش غربی برجک ج 3*1گمانه ب: این گمانه، به ابعاد

های فرهنگی بوده و لوکوس فوقانی دارای داده 6سانتی متر شناسایی شده و  315لوکوس به ضخامت 

ها و سفال و معماری تشخیص داده دوره فرهنگی بر اساس داده 2باشد. از گمانه ب، خاک بکر می 7لوکوس 

سانتی متر 187و گودالی است که در خاک بکر کنده شده و عمق آن شد که دوره اول )تحتانی( شامل پیت 
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هایی از دیوار خشتی و پی است و با تخته سنگ بزرگ پوشانده شده بود. دوره دو )فوقانی(، شامل بخش

 سانتی متر است. 6*19*19سنگی برجک جنوبی غربی ارگ بوده و خشت های به کار رفته در دیوار 

متر ایجاد گردیدو در  1*1ر ضلع جنوب غربی ارگ و جنوب گمانه ب و به ابعاد :  این گمانه، د1گمانه ب

لوکوس فوقانی، قطعات سفال، زغال، 2متر شناسایی شد. از سانتی 131لوکوس به ضخامت  4نتیجه کاوش، 

سانتی متر به دست آمد و دو لوکوس تحتانی بدون  5/22* 22/ 5*6آهن، استخوان و قطعات آجر به ابعاد 

 ه باستان شناختی بودند.داد

گمانه د: این گمانه، در حاشیه جنوب غربی روستای قاال برزند و در بیرون دیوار مدرسه روستا و چسبیده به 

جبهه شمالی راه دسترسی روستا و در محلی که تخمین زده می شد بخش بیرونی برجک شمال غربی ارگ 

 161لوکوس با ضخامت  7عماری به دست نیامد. در کل، باشد؛ ایجاد گردید. در این گمانه، هیچ گونه آثار م

( شامل داده های آشفته معاصر 115تا  111لوکوس فوقانی )لوکوس های  5سانتی متر شناسایی گردید که 

 لوکوس تحتانی نیز خاک بکر بوده و با رسیدن به بستر طبیعی، ادامه کاوش متوقف گردید. 2بوده و 

متر  2*5/1شمالی ارگ و در حیاط یکی از منازل مسکونی روستا به ابعاد گمانه)ای(:این گمانه ،در بخش 

لوکوس فوقانی این گونه  9سانتی متر شناسایی شد.  375لوکوس با ضخامت  24ایجاد گردیدو از این گمانه، 

خاک بکر را  24لوکوس با داده های فرهنگی برجا بودند و لوکوس  14مضطرب و دارای آثار معاصر بوده و 

فاز رانشان می دهند. بخش هایی از  4دوره ی معماری با  1یل می داد. آثار معماری شناسایی شده، تشک

های مرتب با فضاهای مسکونی از جمله تنور در دیوار آجری با پی سنگی و کف کوبیده شده و ساختار

تر ر فازهای پایینسانتی متر و د 15*15*6فازهای مختلف شناسایی شدو آجرها در فازهای فوقانی به ابعاد 

 سانتی متر قراردارند. 5/23*5/23*6

متر ایجاد  1*1گمانه )اف(: این گمانه، در بخش شرقی حصار ارگ و نزدیک به معبر جنوبی روستا به ابعاد 

سانتی متر است و به غیر از لوکوس  191واحدو با ضخامت  8گردید. تعداد لوکوس های شناسایی شده 

های باستان شناختی بودند.و آثار دو دوره معماری شناسایی شده که اول ر و دادهتحتانی، بقیه دارای آثا

)تحتانی( دیوار قطور )کل ابعاد گمانه را اشغال کرده بود ( با نمای خشتی و چینه در مرکز و روکش اندود 

های فعالیتی مرتب با حصار ارگ بوده، چرا که در اثر گل است. وبه نظر می رسد این دیوار بخشی از سازه

های شمال شرقی و شرقی حصار تخریب شده و تعیین موقعیت این گمانه بر اساس تصاویر کشاورزی، بخش

قدیمی که هنوز آثار حصار در سطح قابل تشخیص است؛ در بر بیرونی دیوار حصار انتخاب شده بود. در دیوار 

و پاهای یک حیوان در محدوده  هامعماری دوره اول،تدفین سگسان شناسایی شد که بخش هایی از دست
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گمانه واقع شده بودو معماری دوره دوم، شامل پی سنگی با مالت گل بود که به دلیل کوچک بودن ابعاد 

 گمانه، جهت دیوار مشخص نبود.

 "یاتاق تپه سی"گمانه )جی(: این گمانه، در بخش جنوب شرقی حصار ارگ و بر روی برجستگی معروف به 

د تپه سی و ساری تپه( واقع شده است. یاتاق تپه سی از سمت غرب به حصار ارگ و از )نام های دیگر :دوو

 151متر و از رودخانه  3سمت شرق به رودخانه برزند چایی محدود می شود و فاصله آن از حصار کمتر از 

بر روی های یاتاق تپه سی، می توان گفت این تپه های ناشی از فرسایش دیوارمتر است. با توجه به برش

متر است. یاتاق تپه سی برجستگی  4های باستانی آن کمتر از برجستگی طبیعی واقع شده و ضخامت الیه

متر ارتفاع دارد. در نتیجه کاوش این گمانه  21متر بوده و از بستر رودخانه بیش از  31مدور با قطر کمتر از 

اد غیر از تحتانی ترین لوکوس، بقیه سانتی متر شناسایی شد،که از این تعد 365لوکوس با ضخامت  13،

دارای داده فرهنگی )همچون:قطعات سفالی، ابزارهای استخوانی ، تدفین انسانی، زغال، کاه و آرواره گاو( 

های باستان شناختی، دو دوره  فرهنگی می توان در این گمانه تشخیص دادکه دوره اول بودند. بر اساس داده

ین، تنها جمجمه  رو به قبله در گوشه شمال شرقی گمانه شناسایی شده و تدفین اسالمی است و از این تدف

بقیه قسمت های اسکلت خارج از ترانشه واقع شده بودو بر اساس مشخصات جمجمه به احتمال زیاد متوفی، 

سال و با شکستگی آرواره پایین بوده و سنگ لحد بر باالی جمجمه قرار  51تا  41زنی با میانگین سنی 

متری از سطح زمین های اطراف است. ودوره دوم فرهنگی یاتاق تپه سی بر  1تدفین در عمق داشت و 

اساس داده های باستان شناختی )ابسیدن و چخماق ، قطعه سفال ها ،یافته های سنگی ، دستاس و هاون ها 

یانی سنگی است. وبه طور کلی می توان گفت که در قرون م -(و به احتمال زیاد مربوط به اوایل مس

اسالمی، یاتاق تپه سی به عنوان یکی از گورستان های برزند قاالسی مورد استفاده بوده و در دوره ی مس 

سنگی هم یک استقرار موقت و شبانه  -های برزند قاالسی مورد استفاده بوده و در دوره مسسنگی ،گورستان

 بوده است. 

ی داخل ارگ و نزدیگ حصار جنوبی و دروازه ورودی متر در برجستگ 5*5/1گمانه)اچ(: این گمانه، به ابعاد 

سانتی  155لوکوس به ضخامت  9متر از بر درونی حصار ( ایجاد گردید. از این گمانه،  18ارگ )به فاصله 

لوکوس مربوط به لوکوس تدفین انسانی است ودر  5متر شناسایی شده که آخرین لوکوس خاک بکر بوده و 

تدفین انسانی برخورد گردید که همگی رو به قبله دفن شده و  5سطحی به کاوش این گمانه، بعد از خاک 

دارای سنگ های لحد بودند. از این رو، به غیراز یک تدفین؟ ،بقیه قبرها کاوش نگردیده و یک گمانه پیشرو 

متر در قسمت شمالی  چسبیده به سکشن شمالی، گمانه ایجاد گردیدو یک مورد تدفین کار  5/1*1به ابعاد 

ساله بود که جنسیت آن به دلیل نبود مشهود اسکلت دختر و پسر در این سن، قابل  6ده مربوط به کودک ش

 تشخیص نبود. 
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گمانه ایجاد شده در برزند قاالسی، داده های معماری، سفالی ،سنگی ،استخوانی و  11در نتیجه  یافته ها:

و نقوش کنده زیر لعاب، نقاشی زیر لعاب،  های لعاب دار با لعاب شیشه ایتدفین انسانی کشف شد.و سفال

لعاب پاشیده به رنگ های سبز ، سفید شیری ،کرمی و قهوه ای بوده و سفال های اسگرافیاتو قابل مقایسه با 

نمونه های آق کند بوده و چند نمونه از سفال های با نقوش قالبی سلجوقی نیز شناسایی شد.نیز، ابزارهای 

ز یاتاق تپه به عنوان درفش، سوزن، تیغه، میکرولیت، مشته سنگ و تراشه استخوانی و سنگی مکشوفه ا

استفاده می شده و اشیای سنگی بیشتر هاون و سنگ ساب و دست آس بوده و گور ها به صورت مستطیل 

 شکل کنده شده و بعد از گذاشتن جسد سنگ های تخت به عنوان لحد بر روی آن قرار شده است.

یای معماری مکشوفه از مطالعات باستان شناختی حاضر، دو دوره اصلی در پیرامون بنابراین، بر اساس بقا

های تراش خورده و بدنه آجری )به ابعاد سنگی و سنگحصار ارگ شناسایی شدکه دوره دوم معماری با پی

 7تا 3های سفالی، متعلق به قرون سانتی متر( با مالت آهک و گچ بوده و  بر اساس داده 5/23*5/23*6

هجری قمری است. و دوره ی دوم هم، با پی سنگی و بدنه چینه با نمای خشتی و کاه گل و به احتمال قوی 

های معماری قاجار را بر خالف دوره اول مربوط به دوره ی قاجار است. درعین حال،داده های سفالی، دوره

ن منطقه از دوره قاجار، ارگ های میدانی و گفتگو با ریش سفیداپشتیبانی نمی کند, ولی؛ براساس بررسی

بازسازی شده و تا دوره پهلوی اول به عنوان ساخلو کاربرد داشته است.و سفال های لعاب دار مکشوفه، قابل 

(، نادر تپه سی اصالن دوز 1386اولتان قاالسی دشت مغان )علیزاده،  7تا  4مقایسه با نمونه های قرن 

خود مختار نخجوان و محوطه شلبیر شهر قَبله در (، محوطه های سلجوقی جمهوری 1383)محمدی ،

های با تمپر گیاهی جمهوری آذربایجان است. و ابزارهای استخوانی و سنگی همراه با اشیاء سنگی و سفال

در شهر اصالن دوز دشت  "قراوول تپه سی"سنگی  -مکشوفه از گمانه جی قابل مقایسه با نمونه های مس

 (. 424:1397مغان است.)محمدی؛

با توجه به آنچه اشاره شد،می توان گفت، که برزند نه تنها طی چند صد قرن به طور مستمر محل استقرار و 

زندگی بوده، بلکه شهری خرم و آباد و  با آب های روان و کشت و زرع بسیار بوده و دالیل قابل قبولی وجود 

ست داده و در قرن هشتم هجری قمری، دارد که ثابت می کند برزند پیش از حمله مغول، اعتبار خود را از د

 (9:1394ویرانه ای بیش نبوده است. )شهبازی ؛
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 موقعیت جغرافیایی برزند قاالسی)نگارنده( -61تصویر

 

 ای برزند قاالسی)نگارنده(تصویر ماهواره -61تصویر
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 (55موقعیت محوطه برزند و نحوه دسترسی به آن)خانچرلی تصویر -62تصویر

 

 

 قسمتی از برج و بارو برزند قاالسی)نگارنده( -63تصویر

 

 

 آثار باقی مانده از برج قلعه)نگارنده( -64تصویر

 

 

 تصویر سفال های برزند قاالسی)نگارنده( -65تصویر
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 تصویر سفال های برزند قاالسی)نگارنده( -66تصویر

 

 تصویر سفال های برزند قاالسی)نگارنده( -67تصویر

 

 (5)محمدی،شکل  F،گمانه 116سگ سان، لوکوس تدفین حیوان  -68تصویر
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 ( 3)محمدی، شکل Gتدفین انسانی در یاتاق تپه گمانه  -69تصویر

 

 

 (6)محمدی،شکل Aسازه آجری و سنگی در ورودی حصار ارگ گمانه  -71تصویر

 

 

 (4)محمدی،شکل Hگمانه 115سازه گور لوکوس  -71تصویر

 

 (7)محمدی،شکل  119لوکوس   Eظروف سفالی کشف شده از گمانه  -72تصویر

 

 (7)محمدی،شکل  119لوکوس   Eظروف سفالی کشف شده از گمانه  -73تصویر
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 (71سفال های برزند )خانچرلی تصویر -74تصویر

 

 

 

 

 (72سفال های محوطه برزند)خانچرلی تصویر -75تصویر

 

 

 (73های محوطه برزند)خانچرلی تصویرسفال-76تصویر

 

 (58های محوطه برزند)خانچرلی تصویر طرح سفال-77تصویر

 

 (59های محوطه برزند)خانچرلی تصویر طرح سفال- 78تصویر

 

 (61های محوطه برزند)خانچرلی تصویر طرح سفال -79تصویر

  

 (61های محوطه برزند)خانچرلی تصویر طرح سفال -81تصویر

  

 (62های محوطه برزند)خانچرلی؛ تصویر طرح سفال-81تصویر
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 (63های محوطه برزند)خانچرلی؛ تصویر طرح سفال-82تصویر

 

 

 (66های محوطه برزند)خانچرلی؛ تصویر طرح سفال-83تصویر

 

 

 

 

 (67های محوطه برزند )خانچرلی؛ تصویر طرح سفال -84تصویر
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 پنجم:فصل 

 گيري و بحثنتيجه
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 بندی )حاصل سخن(نتیجه گیری و جمع 5-9

اردبیل در شرق منطقه آذربایجان و در سمت غرب دریای خزر واقع گردیده است. مهمترین مناطق استان 

چهار گانه این استان شامل دشت مغان ودشت مشکین شهر و دشت اردبیل و منطقه خلخال می باشد. 

د جغرافیای طبیعی این استان پتانسیل های زیست محیطی مناسبی در جهت استقرار جوامع انسانی ایجا

 های استقراری دوران مختلف است. شهراستان از جمله مناطق غنی از آثار و محوطه کرده است لذا این

 در ارتباطی راه چهار عنوان به همچنین و آذربایجان پایتخت ترینمهم و ترینقدیمی عنوان به اردبیل

 طول در استان اردبیل الجیشی سوق و مکانی موقعیت. است شده یاد فرهنگی و سیاسی و اقتصادی مبادالت

 منطقه در راهی بین امکانات آن تبع به و مواصالتی و تجاری مسیرهای عبور تعدد موجبات تاریخی ادوار

 دوره در اردبیل شهر بقای و گیریشکل در تجاری راههای نقش مورد در پژوهش این .است آورده فراهم

 قرار بررسی مورد تاریخی مکتوب منابع و شناسی باستان هاییافته شامل منابع گروه دو اسالمی با تکیه بر

 از گیری ها به صورت توصیفی و بهرهجمع آوری داده و اسنادی و تاریخی رویکرد با پژوهش این. است گرفته

 منطقه شناسیباستان هایکاوش گزارش از استفاده همچنین و اسالمی دوران جغرافیایی متون و هاسفرنامه

 تجاری راههای در این تحقیق نقش. پذیرفت خواهد انجام موضوع فراخور به توجه با مناسب هایتحلیل برای

 منابع گروه دو بر تکیه با تجاری مسیرهای مطالعه با اسالمی دوره در اهمیت منطقه بقای و گیریشکل در

 جغرافیای شرایط چون عواملی کنار در تطبیقی رویکردی با و شناسی باستان هایمتون تاریخی یافته شامل

 .است گرفته قرار بررسی مورد فرهنگی و سیاسی هایمرز منطقه، الجیشی سوق موقعیت محیطی،

 

 

 

 

 

 فهرست منابع 

 فارسی

، المسالک و م 1889، ابن خرداذبه، ابو القاسم عبید اهلل بن عبد اهلل ابن خرداذبه  -

 ه.ق(، نشر دار صادر افست لیدن، بیروت. 281الممالک)
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، سفرنامه ابودلف، تصحیح مینورسکی، ترجمه سید ابوالفضل طباطبایی، 1342ابودلف، -

 انتشارات فرهنگ ایران زمین، تهران.

های ایران ، انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی، چاپ اول،  ، پل1386احتشامی ، منوچهر،  -

 تهران.

سیل خیزی )هیدرولوژی و  2جغرافیای طبیعی شهر »، 1383اصغری مقدم، محمدرضا، -

 ، جلد اول، انتشارات سمیعی، تهران.«شهر(

 ، تاریخ مفصل ایران، انتشارات امیرکبیر، تهران.1347اقبال آشتیانی، عباس،   -

، ترجمه: محمد باقر باقریه نجار، «ای بر بوم شناسیمقدمه»، 1377امبرلین، جی، سی،  -

 انتشارات  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، گرگان

، جغرافیای کامل قفقاز. تهران: انتشارات سازمان جغرافیایی وزارت 1381حمدیان، بهرام. اامیر -

 های مسلح.دفاع و پشتیبانی نیرو

شناسی در حیات شهر اسالمی جیرفت. های بوم، تبیین نقش متغیر1393حاجیلو، سعید. امیر -

 .192 -173، 4دوره  ،7شناسی ایران، شماره دانشگاه بوعلی سینا همدان: پژوهشهای باستان

 ، ترجمه حسین کردبچه، تهران: نشرکتاب برای همه.«سفرنامه»، 1369اولئاریوس، آدام،  -

 ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.1385آمارنامه استان اردبیل.  -

، همگام با جاده ابریشم، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما 1385آیدنلو، حامد بیتی، -

 قی رضایی حریری، دانشگاه تهران.دکتر محمد ت

ه.ق(، ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 284، البلدان) 2536، الیعقوبى، احمد بن ابى یعقوب -

 تهران.

 ، ژئوپولیتیک تاریخی ایران، تهران: انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی.1388بای، یارمحمد،  -

مراصد االطالع على اسماء االمکنة و  ،ق 1412صفى الدین عبد المؤمن بن عبد الحق، بغدادى، -

 بیروت. ، سال چاپ: چاپ اول،، نشر دار الجیل3ه.ق(، جلد 739البقاع)

، جاده ابریشم، ترجمه هرمز عبداللهی، انتشارات روزنه کار، 1378پیردرژ، ژان و امیل بوهرر،  -

 تهران.

. تهران: چاپ اول ،دومجلد ، آثار باستانی آذربایجان، 1355. ترابی طباطبایی ، سید جمال -

 .انتشارات انجمن آثار ملی

 ، فن و هنر سفالگری، انتشارات سمت، تهران.1378توحیدی، فائق ، -
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ه.ق(، نشر سازمان میراث فرهنگى کشور، 626،معجم البلدان) 1383یاقوت، حموى بغدادى، -

 چاپ اول، تهران.

 انتشارات سروش، تهران.، فرهنگ جغرافیای آذربایجان شرقی، 1371خاماچی، بهروز.  -

، گزارش ثبت آثار فرهنگی شهرستان کوثر همکارشرکت مهندسین 1385خانعلی، حمید،  -

 مشاور کهندژ شارستان، سازمان میراث فرهنگی و اداره کل میراث فرهنگی استان اردبیل.

تطبیقی راههای  مطالعه «، 1395خانعلی، حمید، رضا رضالو، اسماعیل همتی ازندریانی،  -

 در ایران غربشمال ایفرامنطقه و ایمنطقه تجارت ی و نقش قالع نظامی بر پیشرفتتجار

، 11شناسی ایران: دانشگاه بوعلی سینا همدان، شماره ، پژوهشهای باستان«اسالمیی دوره

 .192 -173، 6دوره 

 ی کامیار عبدی، چاپ اول. تهران:شناسی. ترجمه، مبانی نظری باستان1379، کن آر. دارک -

 مرکز نشر دانشگاهی.

 ، سفرنامه، ترجمه شفا، تهران: نشر علمی وفرهنگی.1375دالواله، پیترو،   -

 .سـیروس سـهامی، چـاپ دوم ترجمـه .تحلیـل جغرافیایـی، 1373. دولفـوس، اولیویـه -

 .مشـهد: انتشـارات نیـکا

تبریز: انتشارات ، هیات علمی فرانسه در ایران. ترجمة کاظم ودیعی. 1338دومورگان، ژاک.  -

 چهر.

 ، آذربایجان در سیر تاریخ از آغاز تا اسالم، انتشارات مبنا، تبریز.1379رئیس نیا،رحیم،  -

، طرح مطالعات جامع توسعه استان اردبیل، انتشارات سازمان 1378سازمان برنامه و بودجه،  -

 برنامه و بودجه، تهران.

، انتشارات سازمان 7افیایی اهر جلد ، فرهنگ جغر1376سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح،  -

 جغرافیایی نیروهای مسلح، تهران.

، خلخال، در اردبیل 1387سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل،  -

 نگین گردشگزی ایران، چاپ اول، اردبیل.

 ، خیاو یا مشگین شهر، انتشارات امیر کبیر، تهران.1354ساعدی, غالمحسین،  -

، گزارش کاوش در جمعه مسجد اردبیل، مرکز اسناد و مدارک 1353،  علی اکبر، سرفراز -

 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، چاپ نشده.

،پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد 1391عاطفه، فاضل، معرفی وبررسی سفال نوع آقکند، -
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 راهنما: دکترمهدی محمد زاده، دانشگاه هنر اسالمی تبریز.

 هایپژوهش در آن اهمیت و انسانی شناسی بوم زیست«،  1381بدی، کامیار، ع -

: 31 پیاپی شماره اول، شماره شانزدهم، سال تاریخ، و شناسی باستان ، مجله«باستانشناختی

25-14. 

، گزارش مقدماتی کاوش های باستان شناختی در اولتان قاالسی، دشت 1386علیزاده، کریم،  -

 ی باستان شناسی، تهران.انتشارات پژوهشکدهمغان اردبیل، 

 ، عوامل و اندیشه ها در ژئوپولیتیک،نشر آمن، تهران.1378فراستی، علی،  -

 ،دین های جاده ابریشم، ترجمه: ع.پاشایی، فرا روان، تهران.1385فولتس، ریچارد،  -

 ه.ق(، نشر البرز، چاپ اول، تهران. 321، الخراج) 1371قدامة بن جعفر، -

های باستانشناختی کاروانسرای ،گزارش گمانه زنی1385، غفار و سیاوش عبداللهی،قنبرزاده -

قانلی بالغ، مرکز اسناد و مدارک سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، چاپ 

 نشده.

کارشناسان گروه جغرافیای دفتر برنامه ریزی و تالیف کتاب های درسی، جغرافیای استان  -

 .1381و پرورش، اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل، اردبیل، وزارت آموزش 

، گزارش کاوش در جمعه مسجد اردبیل، مرکز اسناد و مدارک سازمان 1353کارگر، بهمن  -

 میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، چاپ نشده.

، کاروانسراهای ایران، سازمان میراث فرهنگی، 1373کیانی، محمد یوسف و ولفرام گالیس، -

 تهران.

اسالمی، تهران، سمت،  دوره در ایران اسالمی معماری هنر ، تاریخ1374یوسف،  کیانی، محمد -

 چاپ اول.

شناسی و تاریخ ) پیوست های اشکانی، باستان، گور خمره1377اله،  کامبخش فرد، سیف -

 ی یک (، تهران، چاپ اول.شماره

شناسی دشت مغان ، مرکز اسناد و ن،  بررسی باستا1351کردوانی، محمود و ایرج حریرچیان،  -

 مدارک سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، چاپ نشده.

، سفال اسالمی، جلد هفتم از گزیده ده جلدی مجموعه هنرهای اسالمی، 1384گروبه، ارنست  -

 گردآوری دکتر ناصر خلیلی، مترجم فرناز حائری، تهران، نشر کارنگ.

فیای تاریخی سرزمین های خالفت شرقی، ترجمه محمود عرفان، ، جغرا1373لسترنج، گای،  -
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 چاپ چهارم، انتشارات علمی فرهنگی، تهران.

اردبیل،  –زنی در اندبیل قاالسی ) کفو ( خلخال ، گزارش گمانه1388اله، محمدی، میر روح -

 مرکز اسناد و مدارک سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، چاپ نشده.

 ، پلهای قدیمی ایران، انتشارات میراث فرهنگی، چاپ اول،  تهران.1379محمد علی، مخلصی،  -

کرمانشاه، مرکز اسناد و  -، گزارش اولین فصل کاوش در پل بیستون 1381مرادی، یوسف،  -

 مدارک سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، چاپ نشده

 لسترنج، تهران: دنیای کتاب.، نزهه القلوب، به اهتمام 1362مستوفی، حمداله،  -

، احسن التقاسیم فی معرفه االقالیم، ترجمه علی 1361مقدسی، ابو عبداهلل محمد بن احمد،  -
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 اسناد و مدارک سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، چاپ نشده.
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 سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، تهران.
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ای، سال دوم، و مطالعات میان رشته شناسیشناسی، دو فصلنامه تخصص پژوهشهای باستان

 .24-11، 1385، بهار و تابستان 3شماره

، ترجمه: عبدالحسین وهابزاده، چاپ پنجم، مشهد: «مبانی محیط زیست»، 1378وات، کنت،  -

 جهاد دانشگاهی مشهد.

، مترجم مهناز 8، سفالگری اسالمی، مجموعه آثار هنراسالمی جلد1383ویلسن آلن، جیمز، -
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 چاپ اول، انتشارات موسسه مطالعات هنر اسالمی، تهران.شایسته فر،

، موقع جغرافیایی دشت مغان، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1351هویدا، رحیم،  -

 ، تبریز. 111تا  97، شماره 23سال

، هنر های شیعی در مجموعه تاریخی و 1389یوسفی، حسن و ملکه گلمغانی زاده اصل،  -
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Abstract 

The archeological Islamic studies of Ardabil province have been restricted to 

some prominent buildings and the South of this province has owned the least 

attention. Been placed among commercial roads of Caucasus as well as the 

communicational road of Gilan and Azarbaijan, is the most important factor in 

creating archeological works in Kosar township. The present research is a new 

try in studying the area archeologically. Through this study the political, 

economical and social affairs of the area in Islamic era were analyzed and 

clarified based upon archeological signs. The paths of doing trade, the around 

environment and the castles of khalkhal and Kosar township during Islamic era 

were scrutinized. 

Based on the old geographical texts, “Gabag Galee Firuz-abad” castle is the 

oldest castle in the area which has reached the highest in power during Salgughi 

era but destroyed following Patriarch's attack. In this era, Aghcand area as well 

as its clays were the most important. The most observable clays are brown 

without any glaze and related to middle Islamic period. As a result of the 

historical context and the type of clays, they were called "clays without glaze of 

Atabakan in Azarbaijan". In this study the stone of graves were probed and 

classified too. 

 

Keywords: Ardabil province,khalkhal and Kosar township, archeological 

studies, “Gabag Galee Firuz-abad” castle, commercial roads. 
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