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  172 صفحات: تعداد            07/07/1395دفاع: ادبیات علوم انسانی                 تاریخ  دانشکده: 

  چکیده:

جوامع  متها واز آنجایی که قلعه هاي تاریخی  همواره درطول تاریخ  نقش مهم و بزرگی در روند حیات حکو

کی از یلزات جلوه می کند.دوران کشف وکاربري ف کهن داشته اند، به همان ترتیب بررسی و مطالعه آنها ضروري

دایش اختراعات بزرگ بشري محسوب میشود. بدنبال این کشف  ظهور  تخصصها ،پیچیدگی اوضاع اجتماعی،پی

گسترش و  ري درطبقات گوناکون اجتماعی، تغییر شرایط زندگی  و دیگرعوامل هرکدام به نوعی سهم غیر قابل انکا

بعضی از  ه نظرریخی در طول دورانهاي گذشته تمدنها و فرهنگهاي پیشین داشته است.بنابظهور شکل گیري قالع تا

اه وع ازدیدگن موضباستان شناسان برجسته مانند آدام اسمیت ،چارلزبرنی،کالیس،مدوسکایا و غیره که هرکدام به ای

ت و یجاد امنیو ا  ت بشر از خودخود پرداخته اند. از این رو فرهنگ قلعه سازي از زمان بروز و تقویت تفکر محافظ

ندازه به ا هر امآسایش در کنارسایر امورات موجب  تحوالت بسیاري درفرهنگهاي گذشته شده است. چرا که امروزه  

حقیق گذشته برمی گردیم به همان ترتیب این آثار نقش و اهمیت خود را نشان می دهند .درتدوین این ت

ی جغرافیای رحوزهد و تعیین جایگاه باستان شناختی  و تاریخگذاري این آثار  بیشتررویکرد نگارنده بررسی ، تحلیل

براي مثال  شهرستان نمین می باشد. بطور خالصه رهیافت تحقیق از چند جنبه مورد ارزیابی قرار گرفته است.

وران دم ق.م تا سو رهمحدوده زمانی و تاریخگذاري قلعه ها  با توجه به یافته هاي پژوهش در یک بازه زمانی بین هزا

مله ش ازجتاریخی و حتی اسالمی را شامل می شود. همچنین براي پاسخ به فرضیه هاي بیان شده در این پژوه

 از دالیل ه یکیچگونگی کاربري واحداث قلعه هاي اقماري درکنار قالع مرکزي (اصلی) باتوجه به نتایج بدست آمد

د و اث شده انی احده اصلی بوده است. این قالع تماما با مصالح سنگعمده ایجاد قالع اقماري محافظت اولیه از قلع

رد از مو 12عدادتررسی مهمتراینکه یکی ازکاربري آنها بعنوان برجکهاي منفرد دربیرون از قلعه مرکزي می باشند. با ب

ت جمی شقالع تاریخی این شهرستان می توان گفت:یکی از دالیل تراکم و تعدد این آثار در منطقه  افزای

ژوهش  صلی پساکن،پیچیدگی ساختار اجتماعی وظهور اقوام متعدد در یک دوره زمانی را شاهد هستیم. محتواي ا

  بحث در پیرامون سئواالت وفرضیه هاي مطرح شده در بخش کلیات وبیان مسئله می باشد.

 

 : قلعه،پیچدگی اجتماعی،قلعه اقماري،نمینهاواژه کلید

 



 أ

 فهرست مطالب

فحه                                          ص                                                         عنوان                               

 

  قیتحق اتیکل :اول فصل

  2  ................................. ................................ ................................ ................................ ................................   : پژوهش مقدمه - 1-1

  3  ....... ................................ ................................ ................................ ................................ ................................   : مسأله انیب - 1-2

  4  ............................................................ ................................ ................................ ................................   :پژوهش يهاسؤال - 1-3

  5  .......................................................... ................................ ................................ ................................   :پژوهش يهاهیفرض - 1-4

  5  .................................. ................................ ................................ ................................ ................................   :پژوهش اهداف - 1-5

  5  .............................................. ................................ ................................ ................................   : پژوهش تیاهمّ  و ضرورت - 1-6

  6  ............................................................ ................................ ................................ ................................   : پژوهش ينهیشیپ - 1-7

  6  ............................................ ................................ ................................ ................................   : پژوهش روش و هاداده مواد - 1-8

  8  ................................ ................................ ................................   :منطقه در گرفته صورت يهاپژوهش و قاتیتحق نهیشیپ - 1-9

 Error! Bookmark not defined.  .............................................................. : مطالعه مورد منطقه فیتوص - 10-1

  

  مطالعه مورد منطقه ییایجغراف يهایژگیو :دوم فصل

  .Error! Bookmark not defined  .................................................   :لیاردبـ اسـتان ییایجـغرافـ تیمـوقـع - 2-1

  .Error! Bookmark not defined  ......................................................   : نینم شهرستان ییایجغراف تیموقع - 2-2

  .Error! Bookmark not defined  ............................................... ................................   :   نینم هیتسم وجه - 2-3

  .Error! Bookmark not defined  ....... ................................ ................................   :شهرستان یخیتار نهیشیپ- 2-4

  .Error! Bookmark not defined  ......................................................   :نینم يگردشگر يها جاذبه یمعرف - 2-5

  .Error! Bookmark not defined  ......................................................... ................................   : یشناس نیزم - 2-6

  .Error! Bookmark not defined  ................................... ................................   : ساخت نیزم يهایژگیو - 2-6-1

  .Error! Bookmark not defined  .........................................................   :نینم غرب خورده نیچ بخش - 2-6-2

  .Error! Bookmark not defined  .................................. ................................   : يمرکز یکیولکان فالت - 2-6-3

  .Error! Bookmark not defined  ........................................ ................................ : نئوژن یجنوب حوضه - 2-6-4

  .Error! Bookmark not defined  ..........................................................   :منطقه يگسلها و يزیخ لرزه - 2-6-5

  .Error! Bookmark not defined  ............................................ ................................   :يچا یقلیبال گسل - 2-6-6

  .Error! Bookmark not defined  ................................. ................................   : طالش یغرب دامنه گسل - 2-6-7

  .Error! Bookmark not defined  ........................................................   :مطالعه مورد منطقه يژئومورفولوژ - 2-7

  .Error! Bookmark not defined  ..............................................................   :مطالعه مورد منطقه یتوپوگراف - 2-7

  .Error! Bookmark not defined  .............................................   ینیرزمیز و یسطح يآبها يدرولوژیه - 2-7-1



 ب

  .Error! Bookmark not defined  ........................................................ ................................   يچا نینم رود - 2-8

  .Error! Bookmark not defined  ............................................... ................................   :يچا عنبران رود - 2-8-1

  .Error! Bookmark not defined  ................... ................................ ................................   : يچا قره رود - 2-8-2

  .Error! Bookmark not defined  ................................................ ................................   : نیرزمیز يآبها - 2-8-3

  .Error! Bookmark not defined  ............................................. ................................   :منطقه یاهیگ پوشش - 2-9

  .Error! Bookmark not defined  ................... ................................ ................................   یجنگل پوشش - 2-9-1

  .Error! Bookmark not defined  ................... ................................ ................................   : فندقلو جنگل - 2-9-2

 rk not definedError! Bookma.  ................................ ................................ ................................   :تیجمع - 10-2

  

  پژوهش یشناس وروش یمفهوم چهارچوب :سوم فصل

  .Error! Bookmark not defined  ................................ ................................   :یفارس نامه لغت در قلعه واژه - 3-1

  .Error! Bookmark not defined  ........................................   : رانیا در يساز قلعه نهیشیبرپ کوتاه يمرور - 3-2

  .Error! Bookmark not defined  .....................................................   : رانیا در یاسالم دوران در قالع - 3-2-1

  .Error! Bookmark not defined  ..............................................   :ساخت  لحاظ از قالع يبند میتقسس - 3-2-2

  .Error! Bookmark not defined  ............................................... ................................ : یکوهستان قالع - 3-2-3

  .Error! Bookmark not defined  ................................................. ................................   : يا جلگه قالع - 3-2-4

  .Error! Bookmark not defined  .................................. ................................   : یخیتار درمتون نینم العق - 3-3

  .Error! Bookmark not defined  .................................................   :یخیتار يها ارتباط و ندانیش قلعه - 3-3-1

  .Error! Bookmark not defined  ...........................................................   :هیقاجار دوره در ندانیش قلعه - 3-3-2

  .Error! Bookmark not defined  ...... ................................   :آستارآباد تا آستارا از کتاب در ندانیش قلعه - 3-3-3

  .Error! Bookmark not defined  ......................................................... ................................   :نینم قلعه - 3-3-4

  .Error! Bookmark not defined  .........  : لیدراردب یآلمان تیهئ یباستانشناس مختصربرگزارشات يمرور - 3-4

  .Error! Bookmark not defined  ............................................... ................................   :دار جبه قلعه تپه - 3-4-1

  .Error! Bookmark not defined  ............................................................   :شهر نیمشک بالغ شور قلعه - 3-4-2

  .Error! Bookmark not defined  .............................................. ................................   :فتاح ریم قلعه آق - 3-4-3

  .Error! Bookmark not defined  ........................................................ ................................   : اوغلو قلعه - 3-4-4

 Error! Bookmark not  .............  :لیاردب استان یخیتار قالع رامونیپ یشناس باستان يپژوهشها بر يمرور - 3-5

defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ..........  : یالتیتر فرهنگ در قلعه و گورستان وجود شواهد بر ینگاه - 3-5-1

  .Error! Bookmark not defined  ........................................................... ................................   :ياقمار قالع - 3-6

  .Error! Bookmark not defined:شهر نیمشک  يری شهر قلعه و گورستان برمحوطه مختصر یحیتوض - 3-7

  .Error! Bookmark not defined  .....................................................   : يری شهر محوطه ياقمار قالع - 3-7-1

  .Error! Bookmark not defined  ........................................................ ................................   :زهیاود قلعه - 3-7-2



 ج

 Error! Bookmark not  ...  :رانیا غرب شمال منطقه در يساز قلعه وشروع دهیچیپ جوامع ساختار به یهنگا - 3-8

defined.  

  یدانیم يهایبررس از حاصل يها داده و آثار فیتوص : چهارم فصل

  .Error! Bookmark not defined  ..........................  : یدانیم يهایبررس از حاصل يها داده و آثار فیتوص - 4-1

  .Error! Bookmark not defined  ............................................................. ................................   : یزنگ قلعه - 4-2

  .Error! Bookmark not defined  ....................................................... ................................   : کوه اهیس قلعه - 4-2

  .Error! Bookmark not defined  .........................................................   ):ياقمار قلعه(2 کوه اهیس قلعه - 4-2-1

  .Error! Bookmark not defined  ....... ................................ ................................   ):لر رخیق( تنان چهل قلعه - 4-3

  .Error! Bookmark not defined  ................................. ................................ ................................   :دیج قلعه - 4-4

  .Error! Bookmark not defined  ................................. ................................   : جوق قلعه) يقمارا قلعه( - 4-4-1

  .Error! Bookmark not defined  .................................................. ................................   : یداغ خرمن قلعه - 4-5

  .Error! Bookmark not defined  ................................ ................................   : یداغ خرمن ياقمار قلعه - 4-5-1

  .Error! Bookmark not defined  .................... ................................ ................................   :رانیح خشه قلعه - 4-7

  .Error! Bookmark not defined  ........................................... ................................   : یداغ اوجاق)قلعه( تپه - 4-8

  .Error! Bookmark not defined  ................... ................................   : سر کله یداغ قراول ياقمار قلعه - 4-8-1

  .Error! Bookmark not defined  .................................................. ................................   :حور یس قلعه زیق - 4-9

  .Error! Bookmark not defined  ................................ ................................   :یس قلعه زیق ياقمار قلعه - 4-9-1

  .Error! Bookmark not defined  ..................................... ................................   : یسفل عنبران قلعه گئور - 4-10

  .Error! Bookmark not defined  ................................................ ................................   : تپه کیکولل قلعه - 4-11

 Error! Bookmark not defined.  .................................................. ................................   :)قلعه(سگاله تپه - 12-4

  

  شنهادیپ و يریگ جهینت ها، افتهی لیتحل : پنجم فصل

  .Error! Bookmark not defined  .............................................................   : يریگ جهینت و ها افتهی لیتحل - 5-1

  .Error! Bookmark not defined  ...... ................................ ................................ ................................   : مآخذ و منابع

  173.........چکیده انگلیسی:...............................................................................................................
   

   



 د

 فهرست جداول

فحه                                          ص                                                           عنوان 

  

  .Error! Bookmark not defined  .............. )  نمین(  دین و سن ، جنس برحسب جمعیت -  1- 2  جدول

  .Error! Bookmark not defined  ............................................. شهرستان تیجمع - 2- 2 جدول

  .Error! Bookmark not defined  ............................ نینم شهرستان یاسیس ماتیتقس - 3-  2 جدول

  .Error! Bookmark not defined  ............................................... یزنگ قلعه سفال - 1- 4جدول

  .Error! Bookmark not defined ...........................................  کوه اهیس قلعه سفال- 2- 4 جدول

  .Error! Bookmark not defined  ...............................................  دیج قلعه سفال - 3- 4 جدول

  .Error! Bookmark not defined  ............................................  جوق ياقمار قلعه - 4- 4 جدول

  .Error! Bookmark not defined  ....................................... یداغ خرمن قلعه سفال - 5- 4 جدول

  .Error! Bookmark not defined  ............................... کران جله قلعه سفال مشخصات- 6- 4 جدول

  .Error! Bookmark not defined  ............................ رانیح خشه قلعه سفال مشخصات - 7- 4 جدول

  .Error! Bookmark not defined  .......................... سر کله یداغ اوجاغ سفال مشخصات- 8- 4 جدول

  .Error! Bookmark not defined  ............................ حور یس قلعه زیق سفال مشخصات- 9- 4 جدول

  .Error! Bookmark not defined  ......................... عنبران قلعه گئور سفال مشخصات - 10- 4 جدول

  .Error! Bookmark not defined  .......................... کیکولل قلعه تپه سفال مشخصات - 11- 4 جدول

  .Error! Bookmark not defined  ................................ سگاله قلعه سفال مشخصات - 12- 4 جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ه

  اشکالفهرست 

فحه                                          ص                                                           عنوان 

  

  .Error! Bookmark not defined  ........................... رانیا درنقشه لیاردب استان تیموقع - 1- 2 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ....................... لیاردب دراستان نینم شهرستان تیموقع - 2- 2شکل

  .Error! Bookmark not defined  ........ یآلمان تیهئ دارازگزارشات جبه قلعه پالن وطرح نقشه - 1- 3شکل

  .Error! Bookmark not defined  ........ یآلمان تیهئ ازگزارشات لنگان قلعه پالن وطرح نقشه - 2- 3 شکل

  .Error! Bookmark not defined  . یآلمانهئیت  ازگزارشات فتاح ریم قلعه آق پالن وطرح نقشه - 3- 3 شکل

  .Error! Bookmark not defined  .......... یآلمان هئیت ازگزارشات اوغلو قلعه پالن وطرح نقشه - 4- 3شکل

  .Error! Bookmark not defined  .......................................... یزنگ قلعه یکل ينما - 1- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ....... یزنگ قلعه یشمال سمت وارهید يساز یپ و نیچ سنگ - 3- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ................................ یزنگ قلعه یشرق سمت وارهید - 3- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ......... یزنگ قلعه یاندرون يواحدها و یداخل يفضاها طرح - 4- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ............................................... یزنگ قلعه سفال - 5- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ............................................... یزنگ قلعه سفال - 6- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ............................................... یزنگ قلعه سفال - 7- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined ...............................................  یزنگ قلعه سفال - 8- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  .............................................. یزنگ قلعه ییهوا - 9- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ............. یزنگ قلعه رامونیپ ياستقرار محوطه و  ییهوا - 10- 4 شکل

 Error! Bookmark not )يمرکز( کوه اهیس قلعه یشرق جنوب سمت گوشه در يساز برج - 11- 4 شکل

defined.  
 Error! Bookmark not )يمرکز( کوه اهیس قلعه وارهید یداخل درسمت مجاز ریغ يها يحفار - 12- 4 شکل

defined.  
  .Error! Bookmark not defined  ....... کوه اهیس یاصل قلعه یشمال سمت وارهید نیچ سنگ - 13- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  .......... کوه اهیس قلعه ارك ای نیباالنش قسمت یکل ينما - 14- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined ...............................  کوه اهیس قلعه یداخل يفضاها - 15- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined   ....... ................................   کوه اهیس ياقمار قلعه - 16- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ................................... کوه اهیس قلعه سفال طرح - 17- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined ..  يفرانسو دمورگان توسط کوه اهیس قلعه از شده رائهپالن ا - 18- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  .................................. کوه اهیس یاصل قلعه ییهوا - 19- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined ..................  کوه اهیس ياقمار قلعه و یاصل قلعه ییهوا - 20- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ................... تن چهل قلعه یشمال سمت یدفاع وارهید - 21- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  تن چهل قلعه يا صخره برج به یمنته یجنوب سمت وارهید - 22- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  .......................... تن چهل قلعه یداخل ي ها سازه از - 23- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ... تن چهل قلعه سطح در نیچ خشکه بصورت یسنگ سازه - 24- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ...................................... تن چهل قلعه يسفالها - 25- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ............ تن چهل قلعه یرونیب وارهید پالن وشکل ییهوا - 26- 4 شکل



 و

  .Error! Bookmark not defined  ........................................ تن چهل قلعه ییهوا - 27- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ............. دیج قلعه یغرب شمال گوشه يها وارهید يایبقا - 28- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ......... دیج قلعه یرونیب يها وارهیازد یکی يساختارمعمار - 29- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  . دیج قلعه یاندرون يفضاها چهارگوشه یسنگ يها وارهیازد - 30- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ............... دیج قلعه يورود دروازه درمقابل راهرو وارهید - 31- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  .............................................. دیج قلعه سفال - 32- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined ..............................................  دیج قلعه سفال - 33- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined ..............................................  دیج قلعه سفال - 34- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  .............................. دیج قلعه ییهوا یوکروک پالن - 35- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  .................................... دیج يمرکز قلعه ییهوا  - 36- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  .................. جو ياقمار قلعه و دیج يمرکز قلعه ییهوا - 37- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ..................................... جوق ياقمار قلعه سفال - 38- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ..................................... جوق ياقمار قلعه ییهوا - 39- 4شکل

  .Error! Bookmark not defined  .. یدفاع ي وارهاید يایبقا با یداغ خرمن قلعه از یکل ينما - 40- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ............. یداغ خرمن قلعه دورتادور یدفاع وارهید  نیاول - 41- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ......................... یداغ خرمن قلعه یدفاع دوم وارهید - 42- 4 شکل

 Error! Bookmark not يری خرمن قلعه نینش ارك و يمرکز وارهید يساز یپ و نیچ سنگ - 43- 4 شکل

defined.  
  .Error! Bookmark not defined  ........ یداغ خرمن قلعه منفرد ینگهبان برج ای ياقمار قلعه - 44- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ........... یداغ خرمن ياقمار و يمرکز قلعه از يا ماهواره - 45- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ....................................... يری خرمن قلعه سفال - 46- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ................................کران جله قلعه یرونیب ره وهید - 47- 4شکل

  .Error! Bookmark not defined  ................... کران جله قلعه یشرق شمال سمت وارهید - 48- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ................... کران جله قلعه یاندرون يازفضاها یبخش - 49- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ........................................ کران جله قلعه سفال - 50- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ........................................ کران جله قلعه سفال - 51- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ........................................ کران جله قلعه سفال - 52- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ........................................ کران جله قلعه سفال - 53- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ....................... کران جله قلعه ییهوا یکروک و پالن - 54- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ........................................ کران جله قلعه ییهوا - 55- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  .... رانیح خشه قلعه یشرق سمت وارهید  یسنگ یپ يایبقا - 56- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ..... قلعه یشرق جنوب گوشه در برجکها از یکی مدور پالن - 57- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ...................................... رانیح خشه قلعه سفال - 58- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ...................................... رانیح خشه قلعه سفال - 59- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined ......................................  رانیح خشه قلعه سفال - 60- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined ...................................... رانیح خشه قلعه ییهوا - 61- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined .............................  رانیح خشه قلعه از ییهوا پالن - 62- 4 شکل



 ز

  .Error! Bookmark not defined  ............ سر کله يروستا یداغ اوجاغ قلعه تپه یکل ينما - 63- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined .....  سر کله يروستا یداغ اوجاغ قلعه تپه یسطح يسفالها - 64- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined ................  سر کله يروستا یداغ اوجاغ قلعه تپه ییهوا - 65- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ..................... سر کله یداغ اوجاغ قلعه و ياقمار قلعه - 66- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  .................................. یداغ اوجاغ تپه قلعه سفال - 67- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ..... حور قلعه زیق یجنوب سمت  وارهید یپ يسنگها نشیچ - 68- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ....................... حور یس قلعه زیق یشمال جانب وارهید - 69- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined .......................  حور یس قلعه زیق یشرق جانب وارهید - 70- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined ............................ ) يمرکز قلعه( زقلعهیق یکل ينما - 71- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ............... حور قلعه زیق ياقمار قلعه یشمال ازسمت یکل- 72- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ...................... ياقمار قلعه سطح در رمجازیغ يحفار - 73- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ..................................... حور یس قلعه زیق سفال - 74- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined ...................................... حور یس قلعه زیق سفال - 75- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined ...................................... حور یس قلعه زیق سفال - 76- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ........................ حور یس قلعه زیق ياقمار قلعه سفال - 77- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  .................... حور ياقمار قلعه و یس قلعه  زیق ییهوا - 78- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ................. قلعه گئور يباال در اتاقک ای انبار آب  سازه - 79- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined .........................  قلعه گئور یغرب سمت وارهید يایبقا - 80- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined ...............................  قلعه سطح رمجازیغ يهایحفار - 81- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ................... قلعه گئور محوطه یسنگ کالن  يگورها - 82- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined ......................................  عنبران گئورقلعه ییهوا - 83- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ....................................... عنبران گئورقلعه سفال - 84- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ...................................... عنبران قلعه گئور سفال - 85- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  .......................................عنبران کئورقلعه سفال - 86- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ...................................... عنبران قلعه گئور سفال - 87- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ...................................... کیکولل قلعه تپه سفال - 88- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ................. نینم شهرستان قالع یپراکندگ يا ماهواره - 97- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ......................................... کیکولل قلعه ییهوا= 89=4 شکل

  .Error! Bookmark not defined ................  سگاله قلعه یشمال وارهید نیچ سنگ يایبقا - 90- 4 شکل

 Error! Bookmark not سگاله قلعه یغرب  جنوب درگوشه مدور شکل با برج نیچ سنگ - 91- 4 شکل

defined.  
  .Error! Bookmark not defined  ...... سگاله قلعه  یشرق جنوب سمت یسنگ وارهید فیازرد - 92- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ..................... سگاله قلعه یشرق سمت یسنگ واریازد  - 93- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined ...........................  سگاله قلعه ییهوا یکروک و پالن - 94- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined ......................................  سگاله قلعه يا ماهواره - 95- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined. ............................................  سگاله قلعه سفال - 96- 4 شکل

  164................................................................راکندگی قلعه هاي تاریخی شهرستان نمین پ - 97- 4شکل 



1 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  اول: فصل

  کلیات تحقیق

  

  

  

  

  

 

 

  

 

 

  

  

 

  

  

 

 



2 

 

 

 

 مقدمه پژوهش :- 1-1

موضوع تحقیق؛ بحث کنیم ابتدا باید به این نکته توجه داشته اگر بخواهیم در مورد کلیات و ورود به 

باشیم که قالع تاریخی یا سازه هاي دفاعی یکی از مهمترین  مباحث باستان شناختی در مطالعات و 

پژوهشهاي این رشته به شمار می آید؛ اهمیت باال و جایگاه بلند این آثار از آنجا است که در نحوه زندگی 

و تحوالت اجتماعی،فرهنگی، اقتصادي و ... جوامع گذشته به میزا ن قابل توجهی موثر اقوام و ساختار 

بوده است . اساسا شکل گیري و ایجاد این گونه آثار(قالع تاریخی) باپدید آمدن شرایط ویژه در نحوه 

عصر  نزنگی  و شاید همزمان با ظهور وشروع کاربري ابزارآالت فلزي وپیدایش جوامع پیچیده درطی دورا 

  مفرغ و آهن اشاره کرد.

بطور کلی آغازقلعه سازي براین پایه استوار است که انسانهاي گذشته در باور خود یک نوع تفکر  

دفاعی و حفاظتی ازمحیط پیرامونی ساکن دران براي مقابله با تهاجمات و یورشها ي اقوام مختلف  در 

هایی مستحکم و ستبر شده اند. وجود قالع  طول تاریخ احساس کرده اند و در فکر احداث چنین قلعه

تاریخی و پراکنش آنها در شهرستان نمین وبه ویژه در این حوزه جغرافیایی از کشور به دلیل تنوع اقلیمی 

توپوگرافی زمین و برخورداري از ویژگیهاي متنوع جغرافیایی و همچنین به لحاظ داشتن شرایط  –

ران و در یک منطقه جغرافیایی ویژه که آذربایجان نامیده می محیطی کوهستانی و دشتی که از فالت ای

اختی این منطقه بوده که می بایست نشود از نکات و مسائل مبهم و ناشناخته در داده هاي باستان ش

بطور جداگانه بررسی شود،به همین خاطر این پژوهش به عنوان تحقیق پایان نامه بررسی و تحلیل قالع 

 تاریخی مطرح شده است.

، اوضاع جغرافیایی واجتماعی منطقه از هرجنبه  در ایجاد این آثار  ت محلییعالبته با ید گفت  موق

نقش غیر قابل انکاري داشته است ؛ درکنکاش بیشتر این مسئله می توان این تصور راداشت که متفاوت 

ر و شرایط  بودن اوضاع اجتماعی وگوناگونی فرهنگی اقوام کهن ساکن در منطقه به دالیل ساختا

جغرافیایی متنوع ازجمله همسایگی دو حوزه متفاوت فرهنگی قفقاز درجمهوري آذربایجان و منطقه 

ونی فرهنگی را در ابزارآالت بوده وهمچنین وجود چند گانگی و گوناگ ایرانشمال غرب ایران وبتبع فالت 

براي مثال  ،ن مشاهده کرددي و غیره را می توامنابع اقتصا ،نحوه معیشت ،معماري ،فلزي، سفالگري

ارس در حوزه قفقاز همزبان با  - محدوده گستره فرهنگ هاي حوزه قفقاز مانند تریالتی،فرهنگ کورا

گستره و نفوذ فرهنگ یانیک که سطح وسعیتري ازمنطقه  شمالغرب و تا کرمانشاه را در بر می گرفته 
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 –جغرافیایی این دو همپوشانی فرهنگی ازیکسانی و فرهنگ واحد برخوردارنیست.گاهی هم در چند حوزه 

  تاریخی داشته اند واز  سبک هنر ي یکسان برخوردار بوده اند و گاهی هم این چینین نیست.

. همانطور که خالصه اي از اهمیت این اثار ذکر شد. درادامه این پژوهش بیشتر به تحلیل و بررسی 

ساختار وتحوالت انها و نقش ي که در دوره هاي آنها خواهیم پرداخت در این میان بر انیم که چگونگی 

تاریخی ایفا کرده اند، بیان کنیم . در نگاه اول براي ما این سئوال پیش می آید که قالع تاریخی اساسًا به 

چه منظور ساخته شده اند؟ و چه کاربردي داشته اند؟ درپاسخ کوتاه به اینگونه سئواالت می توان گفت 

ا تنها امرحفاظت  نیست، در کنار اینها مسئله تامین معیشت ،اقتصاد،الگوي زیستی براي تامین امنیت ! ام

فلزگري،معماري،جنگاوري  ،سفالگري ،تخصصهاوپیشه ها ،امورحاکمیتی،سلسله مراتب اجتماعی،

  ،کشاورزي ،بازرگانی وغیره می توانند سهیم باشند.که درصفحات آتی به تشریح وتبیین آنها می پردازیم. 

جه به اینکه چهار چوب تحقیق مشخص و در پیرامون قالع تاریخی می باشد. در این  تحقیق با تو

بیشتر به بررسی، تحلیل و تبیین این آثار از لحاظ پرآکندگی ، ساختار معماري ، تاریخگذاري و ... بحث 

و انتقال  خواهد شد. در منابع گوناگون تاریخی اشاره می شود که این حوزه مورد مطالعه محل گذرگاه

دانش ها و فرهنگهاي مختلف تاریخی بوده که در متون تاریخی مانند کتاب تاریخ وفرهنگ نمین نوشته 

فرح بخش ستودي ؛تاریخ ومشاهیر نمین تالیف یحیی عسگري  وغیره که سخن ازاقوام کهن منجمله  

الد مسیح  سکونت کادوسیان ها ،قوم خزرها در جنوب غربی دریاي خزر که از هزاري سوم قبل از می

  داشته اند نام برده می شود.

بنا به گفته مورخین این اقوام دائمًا در حال جنگ ، کشمکش وکشور گشایی بوده اند و به نوعی می  

توان شکل گیري این قلعه ها بدون ربط به آنها امکان پذیر نیست و نخواهد بود. قالع تاریخی به عنوان 

میت خود را در مطالعات دوران هاي گذشته نشان داده است.وچه بسا سازه هاي دفاعی هموار نقش و اه

تاثیرات فرهنگی خود را بر سایر فرهنگها و تمدن هاي محلی و همجوار گذاشته باشد. بطور کلی در این 

  تحقیق به  بررسی، مطالعه ، تحلیل و تبیین این آثار پرداخته خواهد شد.

  :بیان مسأله - 2- 1

شهرستان نمین و عدم تاریخگذاري و شناخت دوره هاي زما نی آنها ازمباحث وجود قالع تاریخی در 

مهم باستان شناسی این منطقه می باشد. نقش قلعه ها درایجاد امنیت و پاسداري از مرزها ،راه ها،کیان 

سرزمین حکومتها ،مقابله با اقوام متهاجم و سایر جنبه هاي دفاعی غیر قابل انکار بوده واز اهمیت فوق 

العاد ه اي برخورداراست. به تناسب ایجاد اینگونه سازه هاي دفاعی ماهیت زندگی اقوام کهن هم متحول 

می شود. طبق نظر بسیاري از پژو هشگران گسترش فرهنگ قلعه سازي ناشی از پدید آمدن عواملی مانند 

ا و دیگر ظهور حاکم نشینی و مسئله تسخیر سرزمینهاي دیگر،پیدایش طبقات اجتماعی ،تخصص ه
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عوامل که نشان دهنده پیچیدگی اوضاع اجتماعی،سیاسی واقتصاد ي جوامع گذشته می باشد، علت اصلی 

بوجود آمدن قالع به نظر می رسد.کاربري قالع دروهله اول مقابله با یورشها و تهاجمات اقوام مختلف بوده 

  که در این راستا وظیفه حفاظت وامنیت منطقه رابرعهده داشته اند.

ز آنجایی که کمبود اطالعات و پژوهشهاي باستان شناسی یکی ازمشکالت ، نکات مبهم و ناشناخته ا

در تاریخ گذاري داده هاي باستان شناسی محسوب می شود فقدان مطالعات منسجم و روشمند با ستان 

این  و کمبود اطالعات قابل استناد و پایه اي در درخصوص قلعه هاي تاریخی شهرستان نمین شناختی

منطقه از مشکالت برجسته  ومهم در تاریخگذاري و تعیین دوره هاي  محوطه هاي  باستانی می باشد. 

شاید مهمتر از همه یکی از اهداف تحقیق تعیین جایگاه دوره هاي تاریخی  قلعه هاي باستانی این 

ت نگرفته است. شهرستان در جدول تاریخگذاري باستان شناسی منطقه می تواند باشد،که تا کنون صور

البته این مسئله یکی ازضرورت تحقیق هم به حساب می آید؛ و از آنجایکه تا کنون در این منطقه بررسی 

باستان شناختی  انجام نیافته  به جزء یک مورد که  شخصی بنام دمورگان محقق فرانسوي با تخصص 

چند محوطه گورستانی در  سال پیش با فکر عتیقه جویی در100علوم زمین شناسی و معدن  بیش از 

اطراف نمین پرداخته است ؛اطالعاتی در دست  نیست. به دلیل کمبود اسناد تاریخی و متون باقی مانده از 

دوره هاي گذشته هرچند دویا سه  مورد آن هم بطور کلی نمی توان به معدود کتابهاي نوشته شده درباره 

ویا انتشار داد. لذا خالء دانش باستان شناسی را  تاریخ و فرهنگ نمین اطالعات جامعی رابدست آورد 

  بیش از پیش دراین زمینه آشکار ساخته و نیاز بیشتر به بررسی و کنکاش را می طلبد.

در این میان بررسی , مطالعه و تحلیل قلعه هاي تاریخی  شهرستان نمین یکی از موضوعات مهم و  

  اجتماعی این شهرستان می باشد. - خیاساسی در شناخت و چگونگی شکل گیري پیشینه تاری

باتوجه به شرایط محیطی و موقعیت جغرافیایی این منطقه به نظر می رسد وجود قالع تاریخی 

متعدد در آن نشان دهنده گوناگونی  الگو هاي زیستی و  ساختار اجتماعی جوامع تاریخی ساکن در این 

از برجسته ترین آثار شناخته شده منطقه  منطقه است. دراین خصوص با درك شرایط فوق قالع تاریخی

می باشند، بنابراین بررسی و تحقیق در این موضوع بیش از پیش اطالعات داده هاي باستان شناسی را 

روشن تر می کند. بدیهی است این پژوهش درپاسخ به سئواالت مرتبط با سایت هاي باستان شناسی 

  وتاریخگذاري  آنها مفید و موءثر خواهد بود.

  هاي پژوهش:سؤال - 3- 1

 قلعه هاي تاریخی شهرستان نمین متعلق به کدام دوران می باشد؟ -1

 پالن و ساختار معماري قلعه ها چگونه است؟ -2
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ر تاثیر پذیرفته اند و یا تاثیر دچه قلعه هاي تاریخی شهرستان نمین از سایر قالع قبل از خود  -3

 ؟دوره هاي بعدي داشته اند

گذاشته  يتاثیرچه محوطه هایپیرامون خود  الگوهاي زیستیرارها و تشکیل استققالع تاریخی در -4

 اند؟

  :هاي پژوهشفرضیه - 4- 1

در چگونگی  و کاربري نظامی تدافعیعالوه بر جنبه  به نظر می رسد بعضی از قلعه هاي تاریخی  -

  مردمان منطقه تاثیر داشته است. الگوهاي استقراريساختار معماري و 

شکل گیري و ساختار قالع با توجه به شرایط و منابع دسترسی به  به نظر  می رسد چگونگی -

وداراي پالن هاي متنوع ازچند ضلعی مصالح بومی  مربوط به منطقه ساخته شده اند.

  نامنظم،چهارگوش و مدورهستند.

مناطق کوهستانی با موقعیت منحصر  درصرفاً سد قلعه هاي تاریخی شهرستان نمین به نظر می ر -

  بفرد و تأثیر پذیري از شرایط محیطی و داشتن ویژگیهاي سوق الجیشی ساخته شده اند. 

عصر –(عصرمفرغ قلعه ها در یک محدوده جغرافیایی و شاید زمانی وتراکم به نظر می رسد تنوع -

بوده که درحال تنازع و مختلف در منطقه درادوار ؟ ناشی از ظهور و بروز اقوام متعدد  آهن

 کشمکش بوده اند.

با توجه به ساختار برخی ازقلعه هاي شهرستان نمین، قالع اقماري درکنار قلعه هاي اصلی و با  -

تبعیت از قلعه مرکزي براي امر حفاظت اولیه و یا بعضاً در نقش برجکهاي منفرد با کاربري 

  متفاوت  احداث شده اند.

  :اهداف پژوهش - 5- 1

  دن نکات تاریک و مبهم آثار تاریخی به ویژه قالع این منطقه .بدست آور -1

 تاریخگذاري و تعیین دوره هاي تاریخی آثار این منطقه.  -2

 نشان دادن وترسیم الگوهاي زیستی وساختار اجتماعی محوطه هاي تاریخی. -3

 باز شناسی، تبیین و تحلیل چگونگی شکل گیري و ساختار قلعه هاي شهرستان نمین. -4

  :ضرورت و اهّمیت پژوهش  - 6- 1

  بطور خالصه ضرورت و اهمیت موضوع این پایان نامه از دو جنبه قابل بررسی است.
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با توجه به نقش و تاثیر مهم قالع تاریخی در تعیین و شکل گیري الگوهاي زیستی و پیچیدگی  -1

  اوضاع جوامع تاریخی این منطقه از اهمیت باالیی برخوردار می باشد.  

شناسایی جامع آثار تاریخی شهرستان نمین  طی سالهاي گذشته جزئی از خالء عدم بررسی و  -2

 دانش باستانشناسی در این محدوده جغرافیایی است.

یکی از ضروریات این تحقیق ایجاب می کند با بررسی و پژوهش بیشتر درباره این گونه آثار درك و 

شناختن فرهنگ و تاریخ این منطقه یاري  دانش ما را در تاریخگذاري محوطه هاي باستان شناسی و بهتر

  می کند. 

باتوجه به موضوعات باال که از دالیل انتخاب موضوع پایان نامه می باشد؛ ضرورت تحقیق و پژوهش 

  در مورد قلعه هاي تاریخی را براي نگارنده روشن بیان می کند.

  ي پژوهش :پیشینه - 7- 1

 1901ی این منطقه صورت نگرفته جز در سالتا کنون پژوهش و تحقیقی در زمینه قالع تاریخ

گورستان منطقه  محوطه میالدي دو باستان شناس معروف فرانسوي به نام هانري و ژاك دمورگان در چند

توسط حفاران تهیه شده و  آن یک مورد از آنها در حریم قلعه سیاه کو ه بوده که پالنحفاري نمودند که 

  ت.گزارش مختصري  از آنها ارائه شده اس

  ها و روش پژوهش :مواد داده - 8- 1

با توجه به آثار و مواد باقی مانده از قالع تاریخی همچون مصالح معماري،قطعات سفال، بقایاي پالن، 

ساختار فیزیکی، داده هاي باستان شناختی پیرامون محوطه ها ،مصاحبه با افراد بومی و محلی و... ازمنابع 

   موجود داده هاي تحقیق می باشد.  

  براي انجام این تحقیق از چند روش می توان استفاده نمود : 

  بررسی و مطالعه متون و منابع کتابخانه اي داخلی و خارجی. -1

 بررسی و مشاهدات میدانی.  -2

 بازدید و مصاحبه با ساکنین محلی. -3

 جمع بندي تحلیل و مقایسه داده ها. -4

  

  : پژوهش انجامل و ابزار مورد نیاز براي یوسا

  کیسه جمع آوري سفال و....- ژالون- متر - GPS- عکاسیدوربین 
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  ..... ماه6از زمان تصویب به مدت .....             :ط)مدت اجراي پژوهش

  : کنندهمؤسسات آموزشی و پژوهشی همکاري  ي)

  کتابخانه دانشگاه محقق اردبیلی  –آرشیومیراث فرهنگی استان اردبیل - کتابخانه شهرستان نمین

  ): پژوهش(بخش عملی  پژوهشي محل اجرا

  محدوده جغرافیایی و حوزه استحفاظی شهرستان نمین. 

 

مطالعه و بررسی در مورد قلعه هاي تاریخی مستلزم تحقیق و بازخوانی اسناد ومدارك موجود در 

خصوص پیشینه این میراث است چرا که بدون داشتن پیش زمینه آگاهی از موضوع  و سابقه  مطالعات 

به نظر می رسد تحقیق در متون تاریخی و آشنایی  می توان آن را تحلیل وتبیین کرد.ستی نپژوهشی بدر

شناختن آن یاري خواهد کرد .  دراین میان  بهتربا نظریات و نتایج پژوهش انجام یافته درگذشته ما را در 

مراجعه به تحقیقات انجام یافته و استناد به نوشته هاي محققین د رارائه چهار چوب نظري  از مهم ترین 

  بحث پژوهش می باشد.

همانطور که در صفحات مقدمه گفتیم با توجه به کمبود اطالعات در این باره و نبود اسناد و گزارش 

ناختی و عدم ارائه چهارچوب نظري تاکنون درباره موضوع مطالعه ونیز با توجه به تعدد هاي باستان ش

وپراکنش این آثار در جاي جاي منطقه وجود چنین داده هاي باستان شناسی  ونیز اهمیت آثار فوق  

ل آن هابه کدام دوران تعلق دارند ؟ چگونه شکاینکه  سئواالتی را در ذهن محقق ایجاد می کند مانند

گرفته اند؟ پالن و ساختار معماري قلعه ها چگونه است؟ آیا قالع تاریخی درالگوهاي زیستی ساکنان 

منطقه تاثیر گذاشته اند؟به چه اقوام و فرهنگهایی تعلق دارند؟آیا اقوامی که در متون تاریخی اشاره می 

قیق را به محقق القاء نمود؛ شود در ایجاد آن ها نقش داشته اند یا خیر ؟ وسئواال ت  دیگرکه ضرورت تح

ازد اگر بیشتر بر این اساس نگارنده را مجاب کرد که به بررسی و تحلیل قلعه هاي تاریخی این منطقه بپرد

راین باره می توان گفت پژوهش انجام یافته درباره  موضوع قلعه  هاي تاریخی تنها  آنرا تشریح کنیم د

  رسیده به صورت گذرا به آن ها اشار ه شد ه ا ست .درچند نمونه  کتابهایی که اخیر ا به چاپ 

با ید خاطر نشان کرد باتوجه به ویژگیهاي ساختاري که قلعه هاي تاریخی دارند فرضیاتی را در ذهن 

تداعی می کنند براي مثال به نظر می رسد؛ قلعه هاي تاریخی در کنار منابع آبی  و مناطق کوهستانی با 

لجیشی ساخته شده اند. وهمچنین برخی از قلعه هاي تاریخی عالوه بر موقعیت منحصر بفرد و سوق ا

جنبه   تدافعی آن در چگونگی ساختار معماري و شهرسازي مردمان منطقه تاثیر داشته است. ویا اینکه 

در چگونگی شکل گیري و ساختار قالع با توجه به شرایط و منابع دسترسی براي مثال به مصالح بومی و 

قه نقش مهمی داشته است.این در حالیست که عالوه بر نزدیکی به منابع جنگلی  واستفاده مربوط به منط

از محصوالت آن غالب مصالح  مورد استفاده از سنگ میباشد. مهمتر اینکه به نظر می رسد تنوع قلعه ها 
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ه که درحال در یک محدوده جغرافیایی و شاید زمانی ؟ ناشی از ظهور و بروز اقوام  مختلف در منطقه بود

تنازع و کشمکش بوده اند. ( در صفحات آتی بیشتربه آن می پردازیم ) براي آشنایی با پیشینه مطالعات 

 باستان شناختی؛  نظریات و تحقیقات  انجام شده  دراستان اردبیل در ذیل بطور مختصر اشاره می شود. 

 پیشینه تحقیقات و پژوهشهاي صورت گرفته در منطقه: - 1-9

یکی از ناشناخته ترین مناطق ایران از منظر مطالعات باستان  وبه ویژه شهرستان نمین ردبیلاستان ا

محدود باستان شناسی صورت  هاي  فعالیتبه عبارت دیگر روشمند به حساب می آید . علمی و  شناسی

  گرفته در این استان نیز با معضل فقدان گزارش هاي منسجم و علمی باستان شناسی روبرو است. 

دمورگان فرانسوي که با هدف شناسایی و سپس کاوش گورهاي برادران بررسیهاي  گفت شاید بتوان

کالن سنگی مناطق طالش و شرق اردبیل و انتقال آثار بدست آمده به موزه هاي اروپا به این منطقه پا 

  گذاشت را در دهه آخر قرن نوزدهم میالدي اولین فعالیت باستانشناسانه در این استان بر شمرد. 

- 1901در فاصله سالهاي خصص در زمینه علوم طبیعی و زمین شناسی با تدمورگان هانري و ژاك 

 مناطقی چون  و در ه اندم به قصد انجام مطالعات علمی سفري به مناطق جنوبی دریاي خزر نمود 1889

به کشف آثاري از نیمه دوم هزاره  ه اند و موفق تالش ایران و روس و نهایتا اطراف نمین به کاوش پرداخت

  . ه اندوایل هزاره اول ق. م ( عصر آهن) دست یافتدوم ق.م تا ا

اما بعد از یک وقفه طوالنی ،محققین و باستان شناسانی که در چند دهه اخیر در جاها ي مختلف 

 مهندسشمسی آقایان کردوانی و 1340در سال استان به بررسی و کاوش پرداخته اند؛ براي مثال 

محوطه  2در بررسیهاي دشت مغان موفق به شناسایی  کارشناسان مرکز باستان شناسی وقتازحاکمی 

  قلعه اولتان پارس آباد و تپه نادري اصالندوز می شوند.

هجري شمسی از طرف مرکز  1344در تابستان اولین باستان شناسی است که مرحوم کامبخش فرد 

تقال غیر باستان شناسی ایران مامور بررسی و کاوش در منطقه گرمی شد. وي دلیل این امر را ان

به بازارها و حراجیهاي عتیقه معروف خارج از کشور  توسط مخربان آثار باستانی قانونیابریقهاي سفالین 

اردبیل معرفی می شدند عنوان نموده است. وي در طول مدت سه ماه به بررسی  سبک که با نام سفالهاي

تپه پیه درق ، تپه سالله، تپه پیرامون رود خانه مرزي بالهارود و کاوش در محوطه هاي تپه خرمن ، 

شیخلر، تپه وان و ... پرداخته است . استاد کامبخش فرد در انتهاي کتاب گورخمره هاي اشکانی نیز نقشه 

  اي تحت عنوان نقشه ي باستان شناختی آذربایجان شرقی و اردبیل آورده است. 

ي و خسرو پور بخشنده را نام الزم به ذکر است از محققین این رشته می توان به آقایان عقیل عابد

  درکهنه قلعه مشگین شهر به کاوش پرداخته اند. 1367بردکه درسال  
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درجمعه مسجد اردبیل به دو فصل کاوش  68و1367براي نمونه آقاي دکتر سرفراز در طی سالهاي 

  پرداخته که گزارش آنها در اسناد سازمان میراث فرهنگی کشور موجود می باشد.

و سپس کاوش در تپه ایدیر در دشت مغان  1379حصاري در سال آقاي  ن شناختیبررسیهاي باستا

در محوطه شهریري و  1382از سال  دکتر هژبري نوبري فصل کاوشهاي چندو نیز ، 1383در سال 

قلعه خسرو،گورستان گیلوان بررسیها و کاوشهاي دکتر رضالو در  وهمچنینسپس قوشا تپه مشکین شهر

،  1385قلعه بوینی یوغون توسط دکتر پورفرج در سال در مشکین شهر ، کاوش  دشت اردبیل،خلخال و 

(یک فصل نگارنده بعنوان معاون 85و1383درسال  کـــاوشهاي قلعه اولتان مغان توسط کریم علیـــزاده

هیئت مسئولیت داشته ویک برنامه بررسی دیگري به همراه دکتر جیسون اور از ایالت متحده امریکا به 

  تی دکتر علیزاده در دشت مغان انجام یافته است.سرپرس

از پژوهشکده باستان شناسی کشور مسئولیت یک فصل کاوش در اولتان  مهاجري نژاد بعدها آقاي

صورت گرفته  تپه نادري اصالندوز توسط کریم علیزادهدر کاوش  قلعه سی را عهده دارشد. در سال دوباره

کل فعالیتهاي به تقریبا  رهنگی کشور موجود است .اشاره شد،که گزارش آن در اسناد سازمان میراث ف

؛البته این فعالیتها بدون پیش درآمد و برنامه ریزي استان اردبیل  هباستان شناختی انجام شده در محدود

مدون وحساب شده که مبتنی بر یک چهارچوب نظریه علمی  ویا استفاده از فرضیه هاي محققین خارجی 

تا منجر به یک خروجی قابل استناد و هم راستا با یک پدیده باستان شناختی براي مثال استوار باشد ونهای

تاثیر ونفوذ فرهنگ قفقازبه این منطقه،حضور اورارتویها و یا مهاجرت آریائیها به این منطقه در اثبات یا رد 

اهی اجمالی به این با نگاین موضوعات صورت بگیرد. باید اذعان نمودکه این گونه نیست و کار نشده است.

بااین حال شهرستان نمین هم .می باشیم فعالیتها شاهد فقدان گزارشهاي کامل و منسجم از این فعالیتها 

به غیر از کاوشهاي پراکنده و با نیت عتیقه جویی مستثنی از آن نیست.تنها پژوهشهاي باستان شناختی 

شهرستان این باستان شناسی در محدوده  دمورگان در بیش از یکصدو بیست سال پیش هیچ گونه فعالیت

  که درذیل به ان اشاره می شود.  صورت نگرفته است

عتیقه جویی براي  –تجارتی  با هدف ژاك دمورگان فرانسوي در منطقه طالش  وکاوشهاي بررسیها

بدست اوردن اشیا و آثار باستانی در حدود صد سال پیش، که در ادامه کار خود چند گور باستانی را هم 

در نزدیکی هاي نمین کاوش و آثار بسیاري را به غارت می برد. وي در کتاب خود با اشاره به این کاوشها، 

ده از قطعه سنگهاي بزرگ ایجاد شده اند استفاده از واژه دلمن براي معرفی گورهاي باستانی که با استفا

ودر جایی می گوید مردمان این منطقه در هزاره سوم قبل ازمیالد از طریق شکار و جمع آوري می نماید.

  غذا زندگی می کرده ا ند.جاي تردید و شک باقی می ماند .بنا به بررسی هاي امروزي زندگی به این شیوه
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classes, changing living conditions and Dygrvaml variant undeniable contribution in the 

development and emergence of formation of historical forts during past periods of previous 

civilizations and cultures have. According to some eminent archaeologist Adam Smith, 

Charlzbrny, Claes, Mdvskaya etc. each have their own perspective to this topic.The castle 

culture of onset and strengthening of human protect and provide security and comfort Among 

other things led to great changes in the cultures of the past.As in the past because today we go 

back to the way it works and its importance to the role of showDeveloping the Byshtrrvykrd 

author of the study review, analysis, determination of dating archaeological and geographical 

scope of this work is Namin city.In summary, the research approach has been evaluated in 

several aspects.For example, time zone and date CastlesAccording to the research findings in a 

time interval between the third millennium BC to the Islami. As well as to respond to 

hypotheses expressed in this research, including how to use satellite construction of the castle 

fortresses along the central (main), according to the results c history and even included .One of 

the primary causes of the original castle was protected fortresses satellite. The forts were built 

entirely of stone materials And most importantly, use them as a single Brjkhay are outside the 

central castle.With the number 12 of the city's historic castles can be said: One reason for the 

increase in population density and number of these works in a period of time we are living in 

the complexity of the social structure .The main content of research questions and hypotheses 

raised in the debate surrounding the issue is the general expression. 
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