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 سعید نام:                ستارنژاد خانوادگی:نام

 مراغه شهرستان کند دست معماری شناختیباستان مطالعه و بررسی نامه:پایان عنوان

 زادهحاجی کریم دکتر راهنما: استاد

 دکتر رضا رضالواستاد مشاور: 

 شناسیباستان تحصیلی: رشته            ارشدکارشناسی تحصیلی: مقطع

 اردبیلی محقق دانشگاه:                 اسالمی دوره گرایش:

      صفحات: تعداد    5931 /60  /51 دفاع: تاریخ     انسانی علوم دانشکده:

 چکیده:

 کمتر مراغه شهرستان در باالخص و ایران در متأسفانه هک است معماری هایگونه از کند دست معماری

 شکل تاریخی ادوار در شهرستان این در معماری هایگونه که شده باعث منطقه اقلیمی شرایط است. شده بررسی

 کنیم. مطالعه و بررسی مراغه شهرستان در را کند دست معماری هایگونه ایمکرده تالش پژوهش این در بگیرد.

-باستان مطالعات در مهم ایمنطقه آن، جغرافیایی موقعیت و کند دست آثار نسبی فروانی نظر از راغه،م شهرستان

 شهرستان این هایجاینام در کند دست معماری و شود.می محسوب ایران غربشمال در کند دست آثار شناختی

 است. بررسی و مطالعه قابل نیز

 جمله از داشته، متفاوت عملکرد و فرم بررسی مورد معماری هایگونه که ساخته روشن پژوهش این نتایج

 با هاآن یمقایسه به فضاها، این عملکرد صحیح درک منظور به حفاظتی. تدفینی، آئینی، استقراری، هایکاربری

  است. گرفته صورت نسبی گاهنگاری آثار از تعدای در و پرداخته کشور دیگر مناطق در هاکند دست دیگر هایگونه

 نسبی. گاهنگاری گونه، کاربرد، ،کند دست معماری مراغه، شهرستان ها:واژه کلید
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 فهرست مطالب

 صفحه  عنوان

 

 قیتحق اتیکل و مقدمه:اول فصل

 2 ............................................................................................................. مسئله انیب( 1-1

 6 ........................................................................................................ قیتحق سواالت( 1-2

 6 ..................................................................................................... پژوهش اتیفرض( 1-3

 7 ....................................................................................................... یپژوهش نهیشیپ (1-4

 9 ........................................................................................................پژوهش اهداف( 1-5

 11 ........................................................................................ پژوهش تیاهمّ و ضرورت( 1-6

 11 ...................................................................................... پژوهش یشناسروش و مواد( 1-7

 11 ................................................................................................. اطالعات یگردآور( 1-8

 

 مراغه شهرستان یخیتار ینهیشیپ و یعیطب یایجغراف:دوم فصل

 12 ............................................................................... مراغه شهرستان یایجغراف تیموقع( 2-1

 13 ................................................................................................... یشناسنیزم بافت( 2-2

 15 ...................................................................................................... یسشناسنگ( 2-2-1

 16 .......................................................................................................... هایناهموار( 2-3

 .Error! Bookmark not defined ................................................................. هوا و آب( 2-4

 .Error! Bookmark not defined ................................. (یرونیب عوامل) ییهوا یهاانیجر( 2-4-1

 .Error! Bookmark not defined ............................................................... یبارندگ( 2-4-2

 .Error! Bookmark not defined ...................................................................... باد( 2-4-3

 .Error! Bookmark not defined ............................................. (لیمِه) یشرق یهاباد( 2-4-3-1

 .Error! Bookmark not defined .............................................. (لیآق) یغرب یبادها( 2-4-3-2

 .Error! Bookmark not defined ............................................. (مراغه باد) یلی مَراغا( 2-4-3-3

 .Error! Bookmark not defined ..................................... (بزکش باد) یلیرانیق یگئچ(  2-4-3-4

 .Error! Bookmark not defined .................................................................. آب منابع( 2-5

 .Error! Bookmark not defined .................................................................. رودها( 2-5-1
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 .Error! Bookmark not defined ........................................ (یوقچایسؤ) یچایصوف( 2-5-1-1

 .Error! Bookmark not defined ....................................... (یچا موردو) یچامَردوق( 2-5-1-2

 .Error! Bookmark not defined .......................................................... یچاالنیل( 2-5-1-3

 .Error! Bookmark not defined ................................................... هاچشمه و هاقنات( 2-5-2

 .Error! Bookmark not defined ............................................................ یاهیگ پوشش( 2-6

 .Error! Bookmark not defined ................................................................... مراتع( 2-6-1

 .Error! Bookmark not defined ....................................................... یالقیی مراتع( 2-6-1-1

 .Error! Bookmark not defined ...................................................... یقشالق مراتع( 2-6-1-2

 .Error! Bookmark not defined ................................................ یکشاورز محصوالت( 2-6-2

 .Error! Bookmark not defined ........................................................... یجانورپوشش( 2-7

 .Error! Bookmark not defined ......................................... مراغه شهرستان یخیتار نهیشیپ( 2-8

 .Error! Bookmark not defined .................................. اسالم از قبل دوره در مراغه خیتار( 2-8-1

 .Error! Bookmark not defined .............................................. یاسالم دوره در مراغه( 2 -2-8

 

 کند دست یمعمار ینظر یمبان:سوم فصل

 .Error! Bookmark not defined ..................................................................... مقدمه( 3-1

 .Error! Bookmark not defined .......................................................... یمعمار و میاقل( 3-2

 .Error! Bookmark not defined ........................................................ کند دست یمعمار( 3-3

 .Error! Bookmark not defined ........... جهان و رانیا در کند دست یمعمار یمطالعات ینهیشیپ( 3-3-1

 .Error! Bookmark not defined ........................................... کند دست آثار یشناسگونه( 3-3-2

 .Error! Bookmark not defined ...... کند دست معماری آثار کاربری و رییشکلگ عوامل یبررس( 3-3-3

 .Error! Bookmark not defined .........................................یمیاقل و ییایجغراف عامل. 3-3-3-1

 .Error! Bookmark not defined ....................................................... یانسان عامل( 3-3-3-2

 .Error! Bookmark not defined ................................................ ینید و ینییآ عامل( 3-3-3-3

 .Error! Bookmark not defined .................................................یمهرپرست نییآ( 3-3-3-3-1

 .Error! Bookmark not defined ................................. سمیترائیم با وید نیب رابطه( 3-3-3-3-1-1

 .Error! Bookmark not defined ............................................. وسانانید معابد( 3-3-3-3-1-2

 .Error! Bookmark not defined ...................................................... دخمه گور( 3-3-3-3-2

 .Error! Bookmark not defined .......................................... یجانپناه و یدفاع عامل( 3-3-3-4
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 .Error! Bookmark not defined .......................................... کند دست آثار یگذارخیتار( 3-3-4

 .Error! Bookmark not defined ........................................ سفال اساس بر ینگارگاه( 3-3-4-1

 .Error! Bookmark not defined .... (یمعمار عناصر) یمعمار یهاهیآرا و آثار یقیتطب مطالعه( 3-3-4-2

 .Error! Bookmark not defined ..................................... کند دست یایجغراف تیموقع( 3-3-4-3

 .Error! Bookmark not defined ................................... (یشناسباستانقوم) ینگارقوم( 3-3-4-4

 .Error! Bookmark not defined ......................... کند دست یفضاها کاوش مراحل و روش( 3-3-5

 .Error! Bookmark not defined ...................................... مجموعه فضاهای ناساییش( 3-3-5-1

 .Error! Bookmark not defined ...................................... مجموعه فضاهای پاکسازی( 3-3-5-2

 .Error! Bookmark not defined ...................................... کند دست آثار یمستندنگار(  3-3-5-3

 .Error! Bookmark not defined ......... رانیا در سهیمقا قابل کند دست یمعمار مجموعه و آثار( 3-3-6

 .Error! Bookmark not defined .............................................. آذرشهر قدمگاه معبد( 3-3-6-1

 .Error! Bookmark not defined ............................................................ رین اَباذر( 3-3-6-2

 .Error! Bookmark not defined ............................................. زنجان داشکسن معبد( 3-3-6-3

 .Error! Bookmark not defined .................................. ریمال سامن کند دست مجموعه( 3-3-6-4

 .Error! Bookmark not defined ............................................................. کندوان( 3-3-6-5

 .Error! Bookmark not defined ......................................................... بناب صَوَر( 3-3-6-6

 .Error! Bookmark not defined .......................................................... کرفتو غار( 3-3-6-7

 .Error! Bookmark not defined .............................. همدان ارزانفود ینیرزمیز مجموعه( 3-3-6-8

 .Error! Bookmark not defined ............................... کاشان نوشآباد کند دست مجموعه( 3-3-6-9

 .Error! Bookmark not defined ....................................... کنته برده یباستان محوطه( 3-3-6-11

 

 مراغه شهرستان کند دست آثار:چهارم فصل

 .Error! Bookmark not defined ..................................................................... مقدمه( 4-1

 .Error! Bookmark not defined .......................................... (Goyja Ghala) قَلعهجَهیگو( 4-2

 .Error! Bookmark not defined .............................................. محوطه یمطالعات نهیشیپ( 4-2-1

 .Error! Bookmark not defined ......................................... مجموعه یظاهر مشخصات( 4-2-2

 .Error! Bookmark not defined .............................................................. یجمعبند( 4-2-3

 .Error! Bookmark not defined ................................. (Kohullar Darasi) یدَرَس کؤهوللَر( 4-3

 .Error! Bookmark not defined ................................................ اثر یظاهر مشخصات( 4-3-1
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 .Error! Bookmark not defined .......................................................... یجمعبند( 4-4-1-2

 .Error! Bookmark not defined ........ (Ovliya /Ojagh) (مهر معبد) یامراغه مَعصوم مُال یایاول( 4-4

 .Error! Bookmark not defined .............. معصوم امامزاده کند دست مجموعه یمطالعات نهیشیپ( 4-4-1

 .Error! Bookmark not defined ......................................... مجموعه یظاهر مشخصات( 4-4-2

 .Error! Bookmark not defined .................................... مجموعه یبرکار و یخگذاریتار( 4-4-3

 .Error! Bookmark not defined ................................... (Kohulu Machid) دیمَچ کؤهولو( 4-5

 .Error! Bookmark not defined .................................................... بنا یفن مشخصات( 4-5-1

 .Error! Bookmark not defined .............................................. یکاربر و یخگذاریتار( 4-5-2

 .Error! Bookmark not defined ..... (Rasad khana kohullari) رصدخانه تپه کند دست یغارها( 4-6

 .Error! Bookmark not defined .......................... اثر یظاهر مشخصات و یمطالعات نهیشیپ( 4-2-1

 .Error! Bookmark not defined ............. رصدخانه تپه کند دست مجموعه یظاهر مشخصات( 4-2-2

 .Error! Bookmark not defined ....................................... یباستانشناس مدارک و شواهد( 4-6-3

 .Error! Bookmark not defined ...................................................... مجموعه یکاربر( 4-6-4

 .Error! Bookmark not defined ............................................................ یریگجهینت( 4-6-5

 .Error! Bookmark not defined .................................... همراغ شهرستان یهاکند دست ریسا( 4-7

 .Error! Bookmark not defined ......................... (Ghirkh Kohul) کَهجوق کؤهول رخیق( 4-7-1

 .Error! Bookmark not defined ............................................ اثر یظاهر مشخصات( 4-7-1-1

 .Error! Bookmark not defined .................................................. مجموعه یکاربر( 4-7-1-2

 .Error! Bookmark not defined ....................... (Pir Ashi) رهاشمیپ محوطه یهاکند دست( 4-7-2

 .Error! Bookmark not defined .................................... (izba) ازبک کند دست یغارها( 4-7-3

 .Error! Bookmark not defined ................................................ 1 شماره کند دست( 4-7-3-1

 .Error! Bookmark not defined ................................................ 2 شماره کند دست( 4-7-3-2

 .Error! Bookmark not defined ........................... ازبک یروستا یهاکند دست یکاربر( 4-7-2-3

 .Error! Bookmark not defined ................................ (Dirakli Kohul) کؤهول یرَکلید( 4-7-4

 .Error! Bookmark not defined .................................................. مجموعه یکاربر( 4-7-4-1

 .Error! Bookmark not defined .............................................. (Yay Shahr) شَهریای( 5 -4-7

 .Error! Bookmark not defined ............................ (Yedi Ghuyu) کَرمجَوان ویقو یئدی( 4-7-6

 .Error! Bookmark not defined ....................... (Moghan jiq) قیمغانج یروستا یاغاره( 4-7-7

 .Error! Bookmark not defined .............................. (Hera) هِرَق یروستا  کند دست غار( 4-7-8



 ه 

 .Error! Bookmark not defined ....................................................... (Ashan) آشان( 4-7-9

 .Error! Bookmark not defined ............ کند دست یمعمار با مرتبط یروستاها یبرخ هیتسموجه( 4-8

 .Error! Bookmark not defined ..................................... (AHjca Kohul) آغجاکؤهول( 4-8-1

 .Error! Bookmark not defined .............................................. (Dash Atan) داشآتان( 4-8-2

 .Error! Bookmark not defined ............................................ (Sari GHaya) هیساروق( 4-8-3

 .Error! Bookmark not defined .................................... (Gharaja Ghaya) ایقا قاراجا( 4-8-4

 .Error! Bookmark not defined .......................................... (Kerm juvan) کرمجوان( 4-8-5

 .Error! Bookmark not defined ............................................... (Kah Jugh) کَهجوق( 4-8-6

 

 یریگجهینت:پنجم فصل

 .Error! Bookmark not defined ................................................................. یریگجهینت(5-1

 .Error! Bookmark not defined .................................................................... ماخذ و منابع

 



 و 

 تصاویرفهرست 

 صفحه  عنوان

 

 Error! Bookmark not ...... مراغه یبابا قره کوه آهن؛ عصر یخاکستر یهاسفال از یانمونه: 1-3 ریتصو

defined. 

 .Error! Bookmark not defined .................. آن یباال اشگاهین و باباقره کوه از یینما دور: 2-3 ریتصو

 .Error! Bookmark not defined ................................ قدمگاه کند دست یورود درگاه: 3-3 ریتصو

 .Error! Bookmark not defined ................................................ زنجان کسن داش: 4-3 ریتصو

 .Error! Bookmark not defined ..... سامن کند دست مجموعه یانسان یهانیتدف از ینمونها: 5-3 ریتصو

 Error! Bookmark not . سامن کند دست مجموعه در شده افتی غبار خط با یاسالم تعهدنامه: 6-3 ریتصو

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ............................. کندوان یروستا ندک دست یاخانه: 7-3 ریتصو

 .Error! Bookmark not defined .......................... بناب صور یروستا کند دست یفضا: 8-3 ریتصو

 .Error! Bookmark not defined ......................... کرفتو غار کند دست یفضا از یقسمت: 9-3 ریتصو

 .Error! Bookmark not defined ............... همدان ارزانفود مجموعه در کند دست یفضا: 11-3 ریتصو

 .Error! Bookmark not defined ..................................نوشآباد یائو کند دست اتاق:  11-3 ریتصو

 .Error! Bookmark not defined ......................... کنته برده کند دست محوطه از یقمست: 12-3ریتصو

 .Error! Bookmark not defined ................................... قاال جهیگو قلعه از یدورنما: 1- 4 ریتصو

 .Error! Bookmark not defined ............ قلعه جهیگو شکل مربع یضاف در یورود ینما: 2- 4 ریتصو

 .Error! Bookmark not defined ................................. قلعه جهیگو یهاسفال نمونه:  3- 4 ریتصو

 .Error! Bookmark not defined .................................... یدرس کوهوللر کوه از ینما: 3-4 ریتصو

 .Error! Bookmark not defined ............................................... 2 شماره کند دست: 4-4 ریتصو

 .Error! Bookmark not defined .............................. 5 شماره کند دست یدوور درگاه: 5-4 ریتصو

 .Error! Bookmark not defined ............................. 5 شماره کند دست مقابل یورنماد: 6-4 ریتصو

 .Error! Bookmark not defined .............................. 6 شماره کند دست یورود درگاه: 7-4 ریتصو

 .Error! Bookmark not defined ................................. 6 شماره کند دست داخل ینما: 8-4 ریتصو

 .Error! Bookmark not defined ................................ 6 شماره کند دست داخل یفضا: 9-4 ریتصو

 .Error! Bookmark not defined ............................. 7 شماره کند دست یورود ینما: 11-4 ریتصو
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 .Error! Bookmark not defined .............................. 6 شماره کند دست داخل یفضا: 11-4 ریتصو

 Error! Bookmark not .......... یورائو یامراغه معصوم امامزاده مجموعه از ییهوا عکس: 12- 4 ریتصو

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ...................... معصوم امامزاده مجموعه یورود ینما: 13-4 ریتصو

 .Error! Bookmark not defined .......... معصوم امامزاده کند دست مجموعه از یهاقسمت: 14-4 ریتصو

 .Error! Bookmark not defined ....................... معصوم ادهامامز مقبره قسمت ناتییتز: 15-4 ریتصو

 .Error! Bookmark not defined ........................ مجموعه داخل یقرآن بهیکت از یقسمت: 16-4 ریتصو

 .Error! Bookmark not defined ...................... یروانیش بصورت خانه چله اتاق سقف: 17-4 ریتصو

 .Error! Bookmark not defined ............... یجناغ سقف با کند دست یفضاها از یقسمت: 18-4 ریتصو

 .Error! Bookmark not defined ....................... اصطبل به منتسب مجموعه از یقسمت: 19 -4 ریتصو

 .Error! Bookmark not defined .................................. دیمچ کؤهولو یورود درگاه: 21-4 ریتصو

 115 ....................................................................................................... دیمچ کؤهولو کوه از یدورنما: 21-4 ریتصو

 .Error! Bookmark not defined ................................... یجنوب وارهید ینیتز عناصر: 22-4 ریتصو

 116 ............................................................................................................. مسجد یشمال ضلع وارهید: 23-4 ریتصو

 .Error! Bookmark not defined ............................ مسجد یغرب یوارهید یهاطاقچه: 24-4 ریتصو

 .Error! Bookmark not defined ........................... دیمچ کوهول مجاور کند دست غار: 26-4 ریتصو

 .Error! Bookmark not defined ................................ رصدخانه تپه از ییهوا ریتصو: 27-4 ریتصو

 Error! Bookmark notیروانیش سقف با رصدخانه تپه یکندها دست مجموعه یورود یفضا: 28-4 ریتصو

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ..................... رصدخانه تپه یغرب دامنه کند دست قبور: 29-4 ریتصو

 129 ..................................................................................... یجنوب ضلع وارهید در شده کنده محراب: 31-4 ریتصو

 .Error! Bookmark not defined ................ محراب و ینذر یسکو با هوانس یسایکل:  31 -4 ریتصو

 .Error! Bookmark not defined ...................... یدرس شیقم دره و یاسیقا دام محوطه: 32-4ریتصو

 .Error! Bookmark not defined .............................. کوهول رخیق یورود یهادرگاه: 33-4 ریتصو

 .Error! Bookmark not defined ................................. کند دست یفضاها از یقسمت: 34-4 ریتصو

 .Error! Bookmark not defined .................. کؤهول رخیق کند دست مجموعه دوم طبقه: 35-4 ریتصو

 Error! Bookmark not . یجناغ طاق با یورود گاهدر و کوهول رخیق مجموعه از یهاقسمت: 36-4ریتصو

defined. 
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 .Error! Bookmark not defined ............................................... هاشم ریپ محوطه: 37-4 ریتصو

 .Error! Bookmark not defined .................................................. کند دست قبور: 38-4 ریتصو

 .Error! Bookmark not defined .................. رهاشمیپ محوطه یکندها دست از یانمونه: 39-4 ریتصو

 Error! Bookmark not ... هاشم ریپ محوطه( یجنوب) مقابل سمت کوه در شده کنده محراب: 41-4 ریتصو

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ...................2 و 1 شماره یکندها دست یوورد درگاه: 41-4 ریتصو

 .Error! Bookmark not defined ............................................. 1 شماره کند دست: 42-4 ریتصو

 .Error! Bookmark not defined ............................................. 2 شماره کند دست: 43-4 ریتصو

 .Error! Bookmark not defined ........................ازبک 2 و 1 کند دست یورود درگاه: 44 -4 ریتصو

 .Error! Bookmark not defined ............................... 2 شماره کند دست داخل ینما: 45-4 ریتصو

 Error! Bookmark .. (یورود درگاه کینزد)  2شماره کند دست داخل در شده کنده یفضاها: 46-4 ریتصو

not defined. 

 147 ........................................................................................................ کوهول یرکلید یورود درگاه: 47-4 ریتصو

 .Error! Bookmark not defined ............................... مجموعه به شده الحاق یفضا: 48- 4 ریتصو

 .Error! Bookmark not defined .................................... کؤهول یرکلید داخل ینما: 49-4تصویر

 .Error! Bookmark not defined .............. کوهول یرکلید یشرق ضلع وارهید یهاتاقچه: 51-4 ریتصو

 .Error! Bookmark not defined ................................................ یغرب ضلع اتاق: 51-4 ریتصو
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 مسئله بیان (1-1

 در نگارنده توسط 1391 تا 1389 هایسال بین کارشناسی دوره طی در که سطحی هاییبررسی در

 انیفراو شد. شناسایی کند دست آثار شماری طریق این به که گرفت، صورت مراغه شهرستان روستاهای

 این بررسی و مطالعه به اقدام بار نخستین برای و نمود؛ جلب را امتوجه که بود چنان کند دست آثار این

 ،کند دست آثار این از مورد دو تهران دانشگاه جوانشناسانباستان المللیبین همایش در و نموده آثار

 قرارگیری موقعیت و معماری سبک نظر از کند دست آثار این اکثریت (.39 :1392 )ستارنژاد، شد معرفی

 هایسنگ جغرافیایی، موقعیت وجود هاویژگی این جمله از باشند.می مشترکی نسبتاً هایویژگی دارای

  بود. تراش هایتکنیک و تراش قابل

 قابل تعداد که گردید مشخص مناطق این در شناختیباستان مختلف هایبررسی تاریخ به مراجعه با    

 از مختلفی هایگذاریتاریخ و هاکاربری است. پراکنده ایران غربشمال در هاکند دست این از ایمالحظه

 آیین با را کند دست آثار عمدتاً بین این در که است. شده پیشنهاد آثار این برای کنندگانبررسی طرف

 شکل مناطق جغرافیای و اقلیم از ملهم بیشتر کند دست معماری رسدمی نظربه اما دادند، ارتباط مهرپرستی

 بر تصمیم نگارنده آثار، این اهمیت به توجه با دلیل همینبه باشد. ملت یک دینی باورهای اینکه تا گرفته

 معماری شناختیباستان مطالعه و بررسی) عنوان با را خود ارشدکارشناسی مقطع رساله تا گرفت این

 و میدانی مطالعات انجام از بعد کند. ریزیپایه هامکان این مطالعه روی بر مراغه(، شهرستان کند دست

 برای مراغه شهرستان کند دست آثار تاریخی سیر شد مشخص کشید، طول سال 1 مدت به که ایکتابخانه

 شده شروع غربشمال در مانا و اورارتو دولت گیریشکل با همزمان که بود؛ III آهن دوران در بار اولین

 کردند. حفظ را خود کردعمل نیز معاصر دوره در حتی و کرده پیدا زیادی ونقر اسالمی میانی قرون در و

 گرفته، صورت مختلف نواحی در که زیادی مطالعات رغمعلی ایران معماری و شناسیباستان در    

 و 2گذاریتاریخ و1گاهنگاری مسائل این جمله از است. نشده روشن هنوز ساده مسائل از بسیاری

 پهنه این در نیست. مستثنی قاعده این از مراغه شهرستان است. کند دست هایمعماری 3کارکرد

                                                             
1. Choronology 

2. Dating 
3. Function 
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 و اربریک و نشده بررسی دقیق چندان سفانهأمت که دارد وجود زیادی کند دست هایمعماری ی،جغرافیای

 ینیبجهان اساس بر محقیقن از ایعده چند هر است. گرفته قرار ابهام از ایهاله در آثار این گذاریتاریخ

 بود، نخستین جهان و فضا بازتاب که دانند؛می غارها یادآور تربیش را مهرابه فضایی ساختار مهرپرستان،

 و زاده)سلطان بود نور کم و کوچک ،فضایی یا غار درون غالباً هامهرابه فضای سبب همینبه شاید

 سبب اروپا، میترایی معابد بودن غار و بودن کند دست بارز ویژگی همین (.58 :1391 آشتیانی، رضائی

 کنند. معرفی مهری معبد را آمده پدید سیاق و سبک این با ایران در که معماری فضای هر که است شده

 آثار این در شده، یافت رومی هایمیترائیوم در که دیگری شاهد از یک هیچ که است حالی در این و

 مهرپرستی آیین با رابطه در متقن مدارک نبود وجود با (.111 :1391 خانکی،)لباف است نشده شناسایی

 مهرپرستی معبد عنوان با را کند دست آثار از زیادی شمار محققین، از ایعده ،کند دست هایمحوطه در

 آذرشهر قدمگاه و ایمراغه معصوم امامزاده کند دست محوطه برای ورجاوند پرویز جمله از کردند. معرفی

 محوطه برای نیریشکاری ،(1375 )میرفتاح، زنجان کشنداش محوطه ایبر میرفتاح (،1351 )ورجاوند،

 این به را مهرپرستی معبد عنوان ،کند دست غار تعدادی معرفی با .(1385 نیری،)شکاری نیر آباذر

 اباذر توانمی جمله از شد، گرفته بکار مشابه ابنیه سایر کاربری تبیین در بعدها که چیزی ،دادند هامحوطه

 گونههیچ تاکنون افزود باید البته کرد. اشاره (،1391 زمانی، و )خلیلی بناب صور ایصخره روستای و نیر

-تفاوت در باید را آن دلیل و است، نشده یافت اشاره مورد هایکند دست این بودن مهری بر دال آثاری

 حوزه نمود اذعان ایدب اما .دانست رومی میترای با آذربایجان منطقه بخصوص ایرانی مهر بین بارز های

 با مهر خدای که زمانی بخصوص دارد. پرستی مهر آیین در قوی یپیشینه ایران غربشمال جغرافیای

 معنوی و مادی فرهنگ بر زیادی تأثیرات منطقه این در خورشید پرستش آیین شود. گرفته یکی خورشید

 ساختاری است؛ 1یاللی سنتی رقص از تجلی آذربایجان منطقه هاینگارهسنگ که است، گذاشته منطقه

 اصلی حرکات و خورشید مناسک از بخشی دهنده نشان چرخش، آن، خاص حرکت و دایره یاللی رقص

 مغان گرمی در همچنین (.9 :1391 جیران،ایزدی و )فیاض کندمی بازنمایی را شمنی مناسک اعمال آن،

 اینکه از گذشته هاخمره گذاریجای در و است شده نقش خورشید گردونه و گردانآفتاب گل نقش

 یعنی اند،داده قرار خورشید طلوع به رو را هاآن یدهانه اند،کرده دفن رودخانه بر مشرف را خمره

 پنداشتندمی مهر به پیوستن از نشانی را مردن شود،می تصور که است ایانگیزه مطلب این و مشرق،

 مهمی نقش منطقه مردم مذهب، فولکولور، معماری، در خورشید رو این از (.28 :1346 فرد،)کامبخش

  (.29 :1383 )سیداوف، است داشته خورشید خدای با ارتباطی نیز آذربایجان تسمیهوجه شاید و دارد.

                                                             
1. Yalili 



4 

 وجود یطرف از و مراغه شهرستان حوزه در کند دست آثار فراوانی نیز و موضوع این به توجه با   

 در کند دست آثار نسبی گذاریتاریخ و ربریکا بتوان ،ویورجُ روستای معصوم امامزاده کند دست معماری

 د.نمو خواناسازی حدودی تا را مراغه شهرستان

 زندگی گوناگون ابعاد مورد در جانبه همه اطالعاتی بودن دارا گذشته انسان زندگی بازسازی یالزمه    

 مصنوعات در که است هایینشانه رایدا انسان فرهنگی و سیاسی اقتصادی، اجتماعی، زندگی است بشر

 به تواندمی کدام هر مانده جابه اشیای و تدفین معماری، ینحوه بررسی جمله از یابدمی انعکاس مادی

 :1387 گفتار،نیک و مندی)فیروز رساند یاری گذشتگان زندگی بازسازی منظور به ما اطالعات تکمیل

 سازمان و شکل افراد زندگی به که است هامحدودیت سری یک تابع جغرافیایی یمنطقه هر (.151

 هر تمدن مظاهر بارزترین از معماری هنر و ؛است هامحدودیت همین تابع نیز معماری .بخشدمی خاصی

 از وی بینش و حیات به مربوط مسائل با ملت یک برخورد نحوه کننده بازگو وسیله بهترین و است قوه

  .(1 :1384 )آزاد، است خلقت جهان

 جهت در ثریؤم عامل اقلیم سنتی، یمعمار در است. اقلیم معماری، گیریشکل مؤثر عوامل از یکی    

 باشد.می مصالح و سازه نوع انتخاب بنا، بیرونی و درونی اجزای فرم، فضاها، سازماندهی بنا، قرارگیری

  مسکن نوع و اقلیمی عوامل همسازی به مربوط مطالعات در مهم موضوعات از ، معماری و  اقلیم  موضوع

 بومی معماری همچنین و ایران سنتی بناهای بیشتر با رابطه در تقریباً و ،است انسان زندگی فضای و

 معماری سازندگان .(5 :1381 )جودت، کندمی صدق مختلف مناطق شهری هایسکونتگاه و روستاها

 معماری روست، این از و گرفته ظرن در را غیره و فرهنگی ای،سازه اقلیمی، مختلف شرایط ،بومی

 و اقلیمی دالیل به منطقه هر در که است برخوردار خاصی تنوع و پراکندگی از ما کشور در کند دست

 و ازندرانی)همتی است شده ایمنطقه فردیبه منحصر و خاص هایویژگی دارای محیطی زیست شرایط

-به و مینمای ایجاد ایحفره ایصخره در هرگاه ایصخره مناطق در که ایگونهبه .(489 :1391 خاکسار،

 معماری را آن شود، ایجاد آرامگاهی یا خانه مثالً احتیاج، مورد فضاهای تا دهیم وسعت را حفره تدریج

 (.63 :1391 فیروزمندی، و )سرفراز نامیممی ایصخره

 هایهیافت فقدان آن، کاربرى و گاهنگارى تعیین و معمارى خاص نوع این با پژوهش بنیادى مشکل 

 یگمان به نتیجه در و شودمی بناها از ناقص شناخت سبب که هاستنآ به دشوار رسىدست و مطلوب

 در حال این با (.54 :1393 همکاران، و )زهبری است اساس و پایهبی موارد برخى در که شودیم منجر

 عناصر جغرافیایی، موقعیت اساس بر ؛کند دست آثار گذاریتاریخ جهت در روش ترینمتداول ایران

 با هاکند دست این بیشتر حال این با گیرد.می صورت سفالی، هاییافته بنابر گاهی و تزئینی و معماری

 هایگوردخمه یا اشکانی بخصوص تاریخی دوره هایگاهنگاری و مهرپرستی هایمعبد بریکار

 مختلف هایبریکار دارای ،کند دست ماریمع که است حالی در این .اندگرفته صورت ،مرتبط اورارتویی
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 کاربرد بیستون، برجسته نقش مانند ایصخره نقوش کرفتو، غار آن مشخص نمونه اند؛مسکونی جمله از

 دوره گذاریتاریخ با روزمره کاربرد همچنین خارک، هیرجز معبد گور داراب، سنگی مسجد مانند آیینی

 روشمندی و جامع مطالعات امروز به تا کند دست هایحوطهم تربیش در حال این با کرد. اشاره معاصر

 است. نگرفته صورت

 دقیق طوربه هنوز غربشمال جغرافیای پهنه در هاکند دست اولیه گیریشکل و گسترش چگونگی    

 اورارتوها یابیقدرت با که داشت عنوان توانمی آمده بدست مدارک به توجه با اما است، نشده مشخص

 مقابر بریکار با کند دست معماری گسترش و اشاعه باعث که دانست مرتبط III و II نآه عصر در

 قلعه ایصخره مقابر به توانمی مناطق این در مانده باقی کند دست آثار بارزترین از است. شده ایصخره

 به ربوطم مراغه در قلعهگویجه (.56 :1368 ،)کارگر غربیآذربایجان در 1یاروخقارنی ،آقااسماعیل

 سورداشی در قیزقاپان ،مهاباد شهرستان در کاخریفَ گوردخمه و (.Kleiss, 1973: 33 ـ 34) اورراتوها

 بیشتر ماد، سرزمین در هاگوردخمه این ورضح (.68 ـ 69 :1391 فیروزمندی، و )سرفراز کرد اشاره عراق

 گوردخمه ترتازه مطالعات اما ،دهند نسبت ماد یهدور به راآن که است داشته آن بر را پژوهشگران

 (.8 :1386 راد،)فرجامی دهدمی نشان فراهخامنشی و هخامنشی دوره را قیزقاپان

 پیدا مجدد رونق اشکفتیه و گریصوفی چون یفرقه گیریشکل با اسالمی دوره در کند دست معماری 

 «تصوف» عنوانبه آن از که تاس جریانی اسالم، تاریخ در مذهبی ـ اجتماعی هایجریان از یکی کند.می

 شودمی برده نام اسالمی مهم فرق سایر کنار در انشعاب یا فرقه یک عنوانبه آن از گاهی حتی و شده یاد

 فرقه؛ این عقاید با اسالم اساسی هایمخالفت وجود با که هبیامذ (.35 :1385 جدیدی، و )اشراقی

 هجری هفتم قرن فواصل در که، است آن مسلم قدر و گذاشت جامعه در شگرفی ثیرهایأت گریصوفی

 زاویه و خانقاه به تبدیل زیرزمینی، های دخمه از  بسیاری گری،صوفی طالیی عصر در و بعد به قمری

 و ریاضات و اذکار و اوراد ها، خانقاه در چون و صوفیان. برای بودند، شده عزلتی کنج و شده

 ای خانه تاریک صورتبه و افتاده دور و پرت نقاط در عموماً را ها خانقاه و داشته تام رواج ها، نشینی چله

 و جذبه و شد می تلقی زمینی زیر عوالم از عبور منزله به تاریک غارهای یا کردند، می بنا رموز و پراسرار

 که شد، می باعث زیرزمینی و غارنشینی زندگی همین و گردید می حاصل طریق این از عرفانی، خلسه

 )موسوی، یابد اتصال خداوند به و هدز  به دارد جریان زمین روی آنچه و زمینی تعلقات تمام از سالک

 و صوفیان دراویش، عرفا، تبعیت ،آن به توجه دیگر  عمده یلدال از گفت بتوان شاید که (.51 :1384

 است  بوده مصنوعی و طبیعی اراتغم در نفس تهذیب و گزینیعزلت منظور به )ص(پیامبر از مشایخ

  تردیدی . است  بوده  ایران  متصوفه  ابتکارات از  خانقاه  که  است تبدیهیا از  نکته  این و (.45 :1376 )رهبر،

                                                             
1. Gharni Yarigh 
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  معرب حتماً  تازی  زبان در  کلمه  این و اند گرفته  مانویان از را  خانقاه  آئین و  مراسم  ایران  صوفیه  که  نیست

 .(114 ،1388 )نفیسی،  است  فارسی " خانگاه"

 متفرقه هایبریکار توانمی داشت کند دست معماری گیریشکل در زیادی ریثأت که آیینی بعد کنار در    

 این برد. نام غیره و انباری و احشام نگهداری جهت غارهای کبوترخانه، ی،ظاستحفا مسکونی جمله، از

 زهحو کند دست هایمحوطه بیشتر دارد. را انسان زندگی روزمره کاربری بیشتر هاکند دست از نوع

 دارند. ییهاکاربری چنین مراغه شهرستان پژوهش

 حوزه در مطالعاتی هایخأل از آن نسبیگذاریتاریخ و کاربری و کند دست معماری گیریشکل روند   

 در ماد فرهنگ به منتسب هایگوردخمه در قبالً ابهام این است. غربشمال بخصوص ایران معماری

 و جامع هایبررسی با رسدمی نظربه شد، عرضه متناقضی نتایج و گرفت قرار بررسی مورد کشور غرب

 معماری در غنی مناطق جزء توانمی حدودی تا که مراغه شهرستان حوزه کند دست هایمعماری در دقیق

 به و نموده خواناسازی را آثار این نسبی گذاریتاریخ و بریکار وضعیت بتوان کرد، محسوب کند دست

 نمود. ارایه ادیان معماری، شناسی،باستان جامعه

 تحقیق سواالت (1-2

 گردید: مطرح زیر سواالت موضوع مورد در اولیه مطالعات راستای در

 ؟است بوده چه مراغه شهرستان در کند دست معماری فراوانی دلیل -1

 است؟ زمانی یهادوره چه به متعلق گذاریتاریخ نظر از مراغه شهرستان کند دست معماری -2

 است؟ بوده چه مراغه شهرستان در معماری از نوع این بریکار -3

 ؟است بوده چه کند دست یمعمار یریگشکل در یمهرپرست نییآ ریثأت -4

 پژوهش فرضیات (1-3

 گردد:می مطرح اثبات جهت ذیل هایهفرضی  باال سواالت دنبال به

 دارد. منطقه آن اقلیمی شرایط و طبیعی زیستمحیط به وابسته ایمنطقه هر در معماری گیریشکل -1 

 شده منطقه این در کند دست معماری گیریشکل دلیل مراغه شهرستان بودن سردسیری و کوهستانی

 است.

-می معاصر دوره تا باشد اورارتوها با مصادف III آهن عصر از را کند دست معماری گذاریتاریخ -2 

 گرفت. نظر در توان

 نظر در متفرقه و مسکونی استحفاظی، نیایشگاه، گوردخمه، توانمی را کند دست معماری کاربری -3  

 گرفت.
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 حدودی تا ایران در مهری معابد شکبی رومی میترای با ایرانی مهر بین هایتفاوت وجود دلیلبه -4 

 مهرپرستی باور از متأثر متقن طور به تواننمی را کند دست معماری و دانست، رومی میترائیم با متفاوت

   گرفت. نظر در

 پژوهشی پیشینه (1-4

 و شناسیباستان بررسی یک توانمی را مراغه شهرستان در شناسیباستان هایبررسی نخستین

 و ارومیه دریاچه شرقیجنوب ناحیه در ایران غربیشمال در میالدی 1975سال در که نامید شناسی دیرین

 زیرین سنگیپارینه عهد به متعلق آثاری سهند، ارتفاعات های دامنه در و تبریز و میانه و مراغه میان منطقه

 خانم .اند داشته تعلق آذربایجان و ایران غربیشمال ساکنان نخستین به سنگی های نمونه این آمد. بدست

 و دانسته «آشولین» فرهنگ به مربوط را آثار این داده، انجام را مذکور بررسی که «کوروس صادق هند»

 شد حوزه این در 1سنگیتبرهای کشف که است زده تخمین پیش سال هزار صدیک را هاآن دمتق

 توانست و کرد بازدید کبوتر غار از موسوی محمود میالدی 1967 سال در .(85 :1375 ،)شهمیرزادی

 شد زده غار این در ایگمانه سلوکی رالوف توسط بعدها و کند پیدا سفالینه و ابسیدین تیغه تعدادی

 رادر چایورائوی رودخانه حاشیه مقدماتی بررسی غفاری، رضا 1379 سال در و (.31 :1378 )سلوکی،

 مشاهده لوالوا فن از شواهدی مجموعه اولیه هایبررسی در کرد. بردارینمونه و شناسایی مراغه جنوب

-دست کشف به منجر غفاری و بیگلری توسط شمسی 1381 سال در بعدی هایبررسی در که شد

 (.1384 غفاری، و )بیگلری شد ناحیه این در موسترین دوره سنگی افزارهای

 هفتم قرن جغرافیدان قزوینی ذکریای توصیف مراغه، شهرستان در کند دست آثار به اشاره نخستین   

 سنگ از تراشیده خانه یک توصیف به العباد اخبار آثارالبالد خود کتاب در که دانست، باید قمری هجری

 شاه ناصرالدین زمان توصیفی در و (.642 :1373 قزوینی، )ذکریای است کرده اشاره مراغه نزدیکی در

 غارهای و رصدخانه تپه توصیف به که دانست، اعتضادالسلطنه میرزای قلی علی توسط مراغه از قاجار

 مجموعه از نیز ویلسون میالدی 1881 سال در بعدها (.9 ،1356 )اعتضادالسلطنه، داشت اشاره آن غربی

 اما است پرداخته آن ایصخره معبد مورد در نظریاتی طرح به و کرده بازدید رصدخانه هایکند دست

 19 قرن در (.72 :1385 نیری،)شکاری بود مسیحیان به متعلق ایصومعه او نظر در چیز هر از ترجالب

 و گذشته در ایران جکسون رنامهسف عنوان با خود کتاب در کلمبیا دانشگاه استاد جکسون ویلیامز میالدی

 )جکسون، است کرده یاد زرتشت پرستشگاه محل و آتشکده عنوان با ویوَرجُ کند دست مجموعه از حال

 زندگی محل را مراغه در ایتپه اطراف غارهای از خود سفرنامه در ایمراغه العابدین زین (.79 :1357

  (.179 :1387 بیگ، )ابراهیم است نوشته شدند مبتال جذام بیماری به که افرادی

                                                             
1. Handex 
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 مورد وقت استاندار کاظمی توسط خورشیدی 1316 سال در مراغه رصدخانه محوطه هایکند دست 

 داغی رصد کوه دامنه غارهای رصدخانه، اصلی محل احتماالً هاآن نظر به بنا که گرفت، قرار سازیپاک

 استان ابنیه و آثار خود کتاب در نیز یباجد خورشیدی 1346 سال در بعد (.1 :1356 )ورجاوند، باشد باید

 در میرفتاح (.87 :1346 )دیباج، است برده نام مجهولی شخص آرامگاه عنوان با رصدخانه غارهای از

 بتوان شاید (.1363 )میرفتاح، برد نام معبد عنوان با رصدخانه تپه غارهای از رصدخانه ثبتی پرونده

 جزئیات توصیف به که کرد؛ یاد فردکامبخش توسط را خانهرصد هایکند دست علمی هابررسی نخستین

 که نیریشکاری توسط خورشیدی 1385 سال در و (.356 :1373 فرد،)کامبخش است پرداخته محوطه

  (.1385 نیری،)شکاری کرد اشاره شد، معرفی معبد عنوانبه

 هایسال فاصله در که اشد،بمی قاالگویجه قلعه مراغه، شهرستان کند دست هایمحوطه دیگر از    

 و داد؛ انجام هایبررسی استقراری، هایمحوطه با رابطه در غربشمال در 1کالیس ولفرام میالدی1973

 کند شناسایی را قلعه گویجه بنام اورارتویی گوردخمه یک توانست مراغه شهرستان چایقوری منطقه در

(1973، Kleiss،) معماری موضوع با خود دکتری رساله در یزیلد هولستین میالدی 1981 سال در و 

 خورشیدی 1374 سال در بعدها (،Yildiz ،1981) پرداخت قلعه گویجه گوردخمه مطالعه به اوراتویی

 زاده،)حاجی کرد اشاره محوطه این توصیف به ارشدکارشناسی مقطع نامه پایان در زادهحاجی کریم دکتر

 کند دست معماری خصوص در اخیر سال چند گرفته تصور مطالعات و هابررسی دیگر از (،1374

 و توصیف به که قلعهگویجه دژ شناختیباستان بررسی عنوان با پاشایی علیرضا مطالعات به قلعهگویجه

 در آرقونهمتی (،1393 )پاشایی، کرد اشاره توانمی است پرداخته محوطه این ایصخره آثار مطالعه

 مختصری اشاره قلعه ایصخره گوردخمه و محوطه توصیف به یزن خداجو ـ سهند ایمنطقه همایش

 و مطالعه به مقاله دو طی صومعه، ناصری حسین خورشیدی 1394 سال در (،1391 آرقون، )همتی داشت

 همکاران، و صومعه )ناصری است پرداخته محوطه قبور سایر و قلعهگویجه گوردخمه دقیق بررسی

1394.) 

 جریان در ورجویی معصوم امامزاد کند دست محوطه معاصر دوره تا دوم ویپهل دوره زمانی فاصله در 

 در ورجاوند پرویز دکتر توسط خورشیدی1344 سال در که شناسیباستان هایبررسی رشته یک انجام

 محوطه از مراغه ارزنده بناهای از بازدید ضمن ایشان است، درآمده اجرا مرحلهبه آذربایجان منطقه

 آوردند بدست رو محوطه این در مجوزکاوش خورشیدی 1351 سال در بعدها و ردند،ک دیدن رصدخانه

 هایبررسی طی را وَرجووی معصوم امامزاده کند دست محوطه از سال همان در و (.2 :1356 )ورجاوند،

 اهللسیف دکتر بعدها (.1351 )ورجاوند، کرد معرفی مهری معبد عنوان با را کند دست اثر این خود

 عنوان با محوطه این از آذرشهر و مراغه منطقه در شناختیباستان هایبررسی راستای در فردکامبخش

                                                             
1. Kleiss 
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 بودن مهری به نیز آزاد میترا دکتر خانم 1384 سال در (.1373 فرد،)کامبخش برد نام مسجد و خانقاه

 و دلجاع)ش چون دیگری محقیقن را محوطه بودن مهری رویه همین (.1384 )آزاد، نمود تأکید محوطه

 اسکویی،باللی و برنا ؛1392 خاتمی، و مرشدی ؛1391 شاهدمهر، ؛1385 نیری،شکاری ؛1384 علیپور،

 دادند. ادامه (،1391 پور،صادق و میزاب پورحسین ،1392

 شد، برگزار تهران دانشگاه در که جوانشناسانباستان همایش در نیز نگارنده خورشیدی 1391 سال در 

 )ستارنژاد، کرد مختصری اشاره 2وکهجوق 1قویویئدی هایبنام ،کند دست اثر دو معرفی هب مقاله یک طی

 پژوهشگاه ،کند دست معماری المللیبین همایش دومین طی 1394 سال مهرماه در همچنین و (،1392

 چایصوفی رودخانه حوضه کند دست معماری شناسیگونه به نیز تهران گردشگری و فرهنگی میراث

 شاید تحقیق این که نمود عنوان توانمی دلیل همینبه (.1394 همکاران، و )ناصری است کرده اشاره

 آثار یکجا و جامع صورتبه که باشد مراغه در کند دست آثار شناساندن راه در منظم و علمی گام اولین

 آثار کاربری تبیین و نسبی گذاریتاریخ به و داده قرار بررسی و مطالعه مورد را شهرستان کند دست

 است. پرداخته

 متمرکز و علمی بصورت تاکنون متأسفانه مراغه شهرستان در گرفته صورت هایکاوش با رابطه در 

 1354تا 1351 هایسال بین مراغه رصدخانه محوطه کاوش به توانمی تنها است؛ نگرفته صورت کاوش

 آزمایشی گمانه و (.1356 جاوند،)ور سرفراز اکبر علی دکتر و ورجاوند دکتر مرحوم توسط خورشیدی

 کبود گنبدهای محوطه در دیگر آزمایشی گمانه چند و (،1378 )سلوکی، سلوکی توسط که کبوتر غار در

 کند دست مطالعات با کمتری ارتباط که کرد؛ اشاره نوبری دکتر توسط خورشیدی 1381 سال در مدور و

 است نگرفته صورت علمی کاوش تاکنون متأسفانه یزن کند دستآثار با رابطه در دارد. مراغه شهرستان در

 برداری آوار مرحله چند طی وییورجُ معصوم امامزاده کند دست محوطه در هاییکاوش به توانمی تنها و

  نمود. اشاره رصدخانه اطراف در کند دست غارهای محوطه سازیپاک و علمی، غیر

 پژوهش اهداف (1-5

 مراغه شهرستان کند دست ثارآ شناختیباستان دقیق بررسی ـ1

 مراغه شهرستان کند دست آثار برخی نسبی گذاریتاریخ ـ2

 مهری معبد رویکرد با کند دست غارهای باره در شده مطرح فرضیات آزمایش و سنجش ـ3

                                                             
1. Yeddi Quyu 
2. Kahcuq 
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 پژوهش اهمّیت و ضرورت (1-6

 در جغرافیایی( طشرای به توجه )با ایران در کند دست هایمعماری تمرکز بیشترین که این به توجه با

-سنگ وجود لحاظ از جغرافیایی منطقه این در مراغه شهرستان گیریرقرا لذا است، غربشمال و غرب

 مقابر از اعم ایصخره معماری انواع زیرا ؛است دارا را خاصی اهمیت تراش قابل رسوبی و الهار های

-تاریخ در که دید، توانمی منطقه نای در را غیره و مسکونی هایابنیه ها،خانقا سنگی، مساجد ای،صخره

 .هستند اهمیت حائز بسیار ،کند دست معماری انواع نسبیگذاری

 پژوهش شناسیروش و مواد (1-7

 اولیه مطالعه ـ1

 مساله طرح ـ2    

 فرضیه ـ3      

   اطالعات گردآوری ـ4            

 گیرینتیجه ـ5                

  اطالعات گردآوری (1-8

 استفاده با اسنادی روش است. گرفته انجام میدانی و اسنادی روش دو به نیز پژوهش این بررسی ینحوه

 در جستجو به که است؛ قبلی هایبررسی از گیریبهره و منابع آوریجمع شامل که مدارک اسناد، از

 و معماری ی،شناسباستان هاییافته همچنین و شده آوریجمع ایکتابخانه مطالعات و اسناد آرشیوهای

 که خاص سیستم یک براساس که هاآن تحلیل و تجزیه نیز و یکدیگر با هاآن تطبیق تاریخی، مطالعات

 است. رسیده نتیجه به اطالعات وتحلیل تجزیه با نهایت در و گردیده بندیدسته طلبیدمی تحقیق موضوع

 و مدون مطالعه تاکنون غهمرا شهرستان کند دست آثار روی بر اینکه به توجه با میدانی: روش 

 حوزه کند دست آثار روی بر را صحرایی و میدانی کار ضرورت است، گرفته صورت کمی سیستماتیک

 چون یهایروش با میدانی کار یک اساساً نامهپایان این است ذکر قابل .کندمی مشخص بیشتر پژوهش

 فرعی و اصلی کاربری بررسی و آثار زا یک هر هایموقعیت دقیق ضبط بناها، از یک هر از بردارینقشه

 اجزاء دقیق مطالعات تحقیق فرآیند در این، بر افزون است. بوده موجود هایآگاهی از گیریبهره با هاآن

 )بخصوص ایران در موجود آثار دیگر با ساختاری مقایسه و ابنیه، برخی در موجود تزئینات معماری،

 و تجزیه است. گرفته انجام فرهنگی تأثیرپذیری و أثیرگذاریت رویکرد با غرب(شمال جغرافیایی حوزه

 نامهپایان این فصل آخرین در نیز اسنادی مطالعات با میدانی مطالعات تطبیق و فرهنگی مواد و آثار تحلیل

  است. آمده گیرینتیجه عنوان با
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 مراغه شهرستان جغرافیای عیتموق (2-1 

 ،1مساحت مربع کیلومتر 5388 و جمعیت نفر 137/215 با شرقیآذربایجان استان در مراغه شهرستان

 135 در مراغه شهر است. تبریز از پس شرقیآذربایجان استان شهر ترینپرجمعیت و ترینبزرگ

 عرض و طول (.391 :1386 ایران، ایهاستان گیتاشناختی)اطلس دارد قرار  استان مرکز کیلومتری

 در مراغه (.29 :1375 )مشکور، است دقیقه 24 و درجه 37 در دقیقه 16 و درجه 46 آن جغرافیایی

 قرار سهند کوه جنوبی دامنه بر ارومیهدریاچه مشرق در و چایصوفی رودخانه کنار و استان، غربیجنوب

 از و بُناب و   ارومیه دریاچه به غرب از و 2)سَراَسکند( هَشترود شهرستان به شرق از مراغه است. گرفته

 با غربشمال در و (،1 :1361 )مروارید، بمیاندوآ و مَلِکان به جنوب از و سهند ارتفاعات به شمال

-عجب و اسکو شهرستان با غربشمال از و چاراویماق شهرستان با شرقجنوب از آبادبستان شهرستان

 در شرقیآذربایجان استان شهرستان 19 از یکی و مراغه شهرستان مرکز شهر، این باشد.می همجوار شیر

 توسط مراغه جلگه و (.1385 محیط،نقش مشاورین)مهندسین است شده واقع تبریز ـ نتهرا آهنراه مسیر

 (.454 :1371 )خاماچی، شودمی جدا تبریز جلگه از سهند کوهستان

 زارع،)یکانی است برخوردار آبادی 329 و دهستان چهار و شهر چهار بخش، چهار از مراغه شهرستان    

 دهستان چهار و مَلِکان و شیرعَجَب بُناب، مرکزی،بخش هاینامب مراغه شهرستان هایبخش (،84 :1384

 در بناجون دهستان (.41 :1361 )مروارید، است شده تقسیم گاودول و بُناجو سَراجو، رود،دیزَج هایبنام

 سراجو دهستان و ملکان بخش در گاودول دهستان شیر،عجب بخش در روددیزج دهستان بناب، بخش

 شهرستان کشوری تقسیمات آخرین براساس .(461 :1371 )خاماچی، دارد قرار مراغه مرکزی بخش در

 سکنه از خالی آبادی 13 و سکنه دارای آبادی 158 دهستان، 6 سراجو، و مرکزی بخش دو دارای مراغه

  (.1394 مراغه، شهرستان ویژه فرمانداری رسمی )سایت دباش می

 

 

 

                                                             
درصد از کل مساحت استان  8/4کیلومتر مربع  65/2185شهرستان با وسعتی معادل ی شهرستان مراغه؛ این . در درگاه اینترنتی فرماندار 1

 .باشد های استان دارا میشرقی را به خود اختصاص داده است و از این لحاظ رتبه سیزدهم را بین شهرستانآذربایجان
 شود.ا کرد و امروزه با نام شهرستان هشترود شناخته می. نام اصلی شهر آذران بوده که بعدها به سَراَسکند تغییر پید2
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 تابعه هایبخش تفکیک به مراغه شهرستان :1ـ2 نقشه

 شناسیزمین بافت (2-2

 یدره و قفقاز و زاگرس هایکوه عمان، دریای فارس،خلیج سند، یدره بین که ایران نَجد اعظم بخش

 دوران اوایل در دهد.می تشکیل راآن غربی ـ شمالی بخش آذربایجان نجد و گرفته قرار جیحون رود

 که 2سنوزوئیک دوران در است. شده نامیده 1تتیس که بوده بزرگ دریای آب از پوشیده شناسیزمین سوم

 زمین یپوسته در عظیم هایدگرگونی ینتیجه در گیرد،می بر در را شناسیزمین چهارم و سوم دوران دو

 سبالن، زاگرس، قفقاز، آرارات، چون بلندی هایکوه شدید، آتشفشانی هایلیتفعا و زاییکوه حرکات و

 نجد جمله آن از و ایران نجد جغرافیایی یچهره و آوردند بر سر آذربایجان دیگر هایکوه و سهند

 دشت در شده انجام ژئوفیزیکی مطالعات با (.17 :1368 نیا،)رئیس گرفت را خود نهایی شکل آذربایجان

  (.485 تا:بی )مفتاح، شودمی زده تخمین متر 311 تا ایرودخانه هایتراس ضخامت ،مراغه

 هایسنگ ترینقدیمی است. مرکزی ایران زون از بخشی ساختیزمین بندییمستق نظر از آذربایجان   

 و علیشاه )پیرمحمدی است منطقه باختریشمال بخش در پسین3 کرتاسه به مربوط محدوده، این

 ستبرشدگی رخداد و اورآسیا و عربستان یصفحه دو برخورد از پس که (.312 :1392 یری،جهانگ

 احتماالً که است داده رخ منطقه این در شانیشفآت هایفعالیت از جدیدی دور باالآمدگی، و ایپوسته

 با که (84 :1391 همکاران، و علیشاه)پیرمحمدی دارد را سال میلیون 12 تا میلیون 8/2 حدود در سنی

 و بوده قلیایی ـ کلسیمی نوع از یافتهتحول ماگمای یک منطقه ماگمای آمده، دستبه شواهد به توجه

                                                             
1. Thetis 
2. Cenozoic 
3.  Kartaseh 
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 نجداَرزرومـکارس هایسنگ مشابه ساختی،زمین محیط جایگاه و زمانی نظر از سهند منطقه هایسنگ

 (.316  :1392 جهانگیری، و علیشاه )پیرمحمدی است درترکیه

 به غربیشمال و غربی ـ شرقی امتداد با زاگرس و البرز کوه رشته دو برخورد لمح در سهند ناحیه 

 سبب کواترنر اوایل و ترشیاری دوره اواخر آتشفشانی فعالیت و زاییکوه حرکات دارد. قرار شرقیجنوب

 معرض در شناسیزمین مختلف دوران طول در آذربایجان نجد اند.شده آذربایجان هایناهمواری پیدایش

 به گاهی و آمده باال آب زیر از متعدد هایخشکسالی اثر در گاهی نجد این است. بوده فراوانی تغییرات

 خوردگیچین سبب کواترنر، اوایل و ترشیاری دوره اواخر کوهزایی هایفعالیت است. رفته آب زیر

 نجد این هایناهمواری دلیل همینبه است. شده قدیمی رسوبی هایحوضه در شده انباشته هایرسوب

 فرسایش، رویداد جوان، هایخوردگیچین تشکیل از پس شوند.می محسوب جوان هایناهمواری جزء

 (.4 :1352 )هویدا، است شده کواترنر رسوبات تشکیل و جدید رسوبات شدنانباشته موجب

 ها،دوران اکثر در است. اهمیت حائز بسیار 1وژئومورفولوژی شناسیزمین مسائل نظر از مراغه شهرستان 

 آن سنگزغال معادن به توانمی که آمده، وجودبه منطقه این در توجهی قابل شناسیزمین تشکیالت

 کرد اشاره سهند، آتشفشانی فعالیت دوره به مربوط آذرین تشکیالت و 2کربونیفر دوره به مربوط

 (.461 :1371 )خاماچی،

 عمـدتاً  سه هر که باشدمی آرارات و سهند سبالن، روفمع و مهم آتشفشانی توده سه دارای آذربایجان    

 :1371 پـوش، )سـیاه  انـد بـوده  فعـال  قدیم چهار عهد و جدیدپلیوسن در و آمده بوجود 3پلیوستن عهد در

 قـدیمی  آتشفشـانی  دهانـه  چنـد  آن رأس در کـه  دارد ایگسترده و پهن بسیار مخروطی د،سهن کوه (.81

 4میوسـن  دوره اواسط از مرحله چندین در سهند اند.هشد تخریب شدتبه فرسایش اثر در اما دارد. وجود

 قطعـات  بـا  فشـانی آتـش  هـای فتـو  و خاکسترها است. داشته آتشفشانی فعالیت پیش سال هزار 141 تا

 شـانی تشفآ شـدید  انفجارهـای  یدهنـده  نشـان  آباد(نبستا تبریز، میانه، )مراغه، دور هایفاصله در 5پونس

 رسـوبات،  مراغـه  نزدیک در .است نبوده تأثیربی مراغه، اطراف پستانداران کردن مدفون در هک است سهند

-کـانون  از یکـی  سـهند  (.44 :تابی )دمورگان، باشدمی دارانمهره هایاستخوان از توجه قابل منبع محتوی

 آن هـای دامنـه  در هـا فبـر  ذوب و بـاران  بـارش  از حاصل سطحی هایآب که است دائمی گیربآ های

 وجـود بـه  غیـره  و اوجان چای،قلعه قارانقوچای، چای،صوفی همچون را پرآبی رودهای و شودمی جاری

  (.7 :1391 درسی، هایکتاب لیفأت و ریزیبرنامه دفتر جغرافیای گروه)کارشناسان آوردمی

                                                             
1.  Zheo Morphology 
2. Karbonifer 
3. Philiosten 
4. Miiosen 
5. Pons  



15 

 ایران اصلی پهنه در طقهمن این آقانباتی، توسط ایران عمده ساختاری ـ رسوبی هایپهنه بندیتقسیم در    

 ژوراسـیک  و کرتاسـه  منطقـه  ایـن  هـای سنگ عمده سن گیرد.می قرار آذربایجان ـ البرز پهنه زیر و میانی
 غـرب جنـوب  سمت به حرکت با اند.گرفته قرار شرقشمال سمت به درجه 71 تقریبی شیب با که است1

 نشـانگر  قـوی  احتمـال  به که شویممی جهموا هاالیه سن افزایش با چای(مَردق رودخانه شیب جهت )در

 مـورد  منطقـه  شـرقی شـمال  بخـش  در اسـت.  گرفتـه  قرار تاقدیس یک یال در گُشایش دره که است این

 بـه  درجه 61 شیب با قرمز سنگماسه فقط و شده پوشیده آبرفت توسط زیرین کرتاسه هایسنگ مطالعه،

 این در الر سازند است. گرفته قرار 2الر ازندس بروی شیبهم صورتبه و دارد زدبرون شرقشمال سمت

 ،همطالع مورد محدوده در آن ضخامت و داشته سازصخره و خشن سیمای البرز، نقاط اکثر همانند نیز دره

 پـور، حمامی و )موحدنیا باشدمی ایتوده و ضخیم آهک سنگ از متشکل عمدتاً که است. متر 251 حدود

1391). 

-دوره تشکیالت شامل؛ دوم دوران شود.می شروع دوم دوران از مراغه رستانشه شناسیزمین تشکیالت 

 ینتیجه هاآهک باشد.می دارفسیل هایآهک و هاسنگماسه انواع کرتاسه، ژوراسیک، تریاسی، های

 آبرفت ضخامت شود،می یافت آن در فراوان هایچشمه و بوده اصلی آهکی تشکیالت تخریب و تجزیه

 ضخامت حداکثر مراغه ناحیه در باشد.می متغیر متر 85 تا 11 از و است متفاوت فمختل نواحی در

 (.18 :1361 )مروارید، رسدمی متر 5 حدود به دشت هایکناره در و متر 85 رودخانه مسیر در آبرفت

  3شناسیسنگ (2-2-1

 و بندیرده أ،منش تشکیل، شیوه آن در که است شناسیزمین از ایشاخه )پترولوژی(؛ شناسیسنگ 

 و زمین درون در آذرین هایتوده نفوذ آتشفشانی، دگرگونی، فرایندهای شود.می بررسی هاسنگ ترکیب

 دگرگونی و آذرین شناسیسنگ شاخه در گرمایی زمین مناطق و ها،سیاره دیگر و ماه روی بر حتی

  (.51 :1391 درسی، هایکتاب تألیف و ریزی برنامه )دفتر شودمی بررسی

 و پیروکالستیک هایسنگ انواع شامل و بوده وسیعی طیف دارای منطقه این در آتشفشانی هایسنگ 

 واحدهای شوند.می دیده 4استراتوولکان و گنبد روانه شکل به که باشندمی هاگدازه و کالستیک اپی

 اپی و الستیکک پیرو هایسنگ که طوریبه اند،کرده گیریجای مشخصی الگوی با منطقه این در سنگی

 (U.R.F) فوقانی قرمز تشکیل هافوران شروع در انفجاری یرخساره و توجه قابل ضخامت با کالستیک

                                                             
1. Gurasik 
2. Lar 

ترین دهد. متداولهای سنگ و غیره میی ریز ترکها، نحوه پراکندگشناسی، ابعاد و شکل کانیشناسی اطالعاتی از ترکیب کانی. بررسی سنگ 3

 ها، استفاده از مقاطع نازک میکروسکوپی است.روش برای مطالعات این ویژگی
4. Stratulkan 
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 )پیرمحمدی دارند قرار هاآن روی بر دارزاویه شیبی دگر مرز با یا و کرده قطع را فوقانی میوسن سن با

 ذوب از ناشی آب با مذاب مواد و هاخاکستر و هاگدازه آتشفشان، بروز هنگامبه (.6 :1391 علیشاه،

 درهم هایهتود صورتبه درشت و کوچک هایسنگ با همراه شده، مخلوط آسا،سیل هایباران و هابرف

 در شوند.می نامیده 1الهار شناسی،زمین اصطالح در گلی روان تودهای این آیند.می در گل جنس از

 در گویند. 3کیران است رنگ سفید غالباً که پونس و 2تایگینمری الهار، مخلوط و مجموعه به آذربایجان

-گودی و هادره از بسیاری ها،گدازه مشارکت با (کیران) پونس و ایگنمریت الهار، مجموعه سهند منطقه

  (.59 :1371 )خاماچی، است داده منطقه به خاصی مورفولوژی و کرده پر را قدیمی های

 ترکیب با عمدتاً آهکی هایسنگ اند.شده کنده آهکی هاینگس از هاخانه روستاها برخی همچنین    

 پیدا اسیدی خاصیت اندکی و شوندمی غنی مشخصی منیزیم و کلسیم مضاعف کربنات یا کلسیم کربنات

 با برخورد و اعماق به اسیدی هایآب این نفوذ هنگام در شوند(،می تبدیل CO واکنش )به کنندمی

 محلول کلسیم کربناتبی به تبدیل 2 شماره واکنش طبق را خود مسیر مکلسیکربنات آهکی، هایسنگ

 (.1388 )موحدنیا، شودمی کربناتی سنگ در حفره ایجاد باعث و کندمی

 این که باال تخلخل و پایین مخصوص( )وزن چگالی با است سنگی )سهند(، کندوان منطقه سنگ توده   

 داشته آب جذب برای زیادی ظرفیت ،برف و باران آب با تماس در سنگ است شده باعث هاویژگی

 سنگی بافت شدن متالشی باعث متوالی انجماد و ذوب هایچرخه همراهبه آب باالی جذب درصد باشد.

 8/1 از بیش اشباع ضریب داشتن اینکه خصوصاً زند.می آسیب آن به ذوب، و انجماد هر با شود.می

 ریزش و سنگ شدن الیه الیه به فرایندها این نتیجه دهد.یم نشان را انجماد به سنگ باالی حساسیت

 است. هوازده خیلی تا هوازده نیمه کندوان، سنگ توده کلی حالت در است. شده منجرب هاخانه سطح

 یابندمی فرسایش شدتبه فرسایشی عوامل برابر در و دارند پایینی خوردگیجوش آن اجزای بنابرین

 (.19 :1392 اهی،کلجاصغری و بیرامی)امینی

 هاناهمواری (2-3

 شامل که شمالی بخش است. شده تشکیل مجزا قسمت دو از شهرستان این توپوگرافیکی نظر از

 جنوبی و مرکزی بخش و بوده ناهموار و کوهستانی صورتبه باشد، می سهند ارتفاعات جنوبی های دامنه

 توپوگرافیک عوارض مهمترین از دسهن کوهستانی توده باشد. می جلگه و دشت بصورت شهرستان،

 محسوب آذربایجان سرزمین از بخشی جغرافیایی نظر از مراغه شهرستان .شود می محسوب شهرستان

  فرسوده هایکوه بقایایی از آذربایجان محیطی ساختار نظر از دارد. قرار ایران غربشمال در که شودمی

                                                             
1. Lahar 
2. Eginmirit 
3. Kiran 
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archeological. 

 numerous studies Troglodytic Architecture in the city also studied toponims 

The results made it clear that the species studied architecture and form different 

functions Including Function. settlement Regulations, Burial, Protection. In order to 

understand the function of these spaces To compare them with other species in areas 

Troglodytic Architectures. Other countries, and in some works have been done 

relative chronology.                                                                                                                       

Keywords: Maragheh county, Troglodytic Architecture, Application, Type, Relative 

chronology. 
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