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  چکیده

شویم که گاهی اوقات با مراجعه به آمارها متوجه می. باشدگردشگري و جذب گردشگر به عنوان یکی از منابع پرسود براي هر منطقه می

کوچکترین شهرها، روستاها و مناطق دیگر در صورت داشتن . بیشترین درآمد یک شهر یا روستا فقط از طریق جذب گردشگر است

نمایند که در کوتاهترین زمان ان جاذبه یا اثر را به عنوان یک هاي تبلیغات را فراهم میجاذبه یا اثر تاریخی آنچنان امکانات و زمینه

 منطقه ارشق نیز از این قاعده مستثنی نیست و با توجه به وجود آثار باستانی زیاد در این منطقه. آورندمنبع درآمد براي خود در می

گردشگریتاریخیدر این هاي گردشگري در این منطقه تبدیل شود؛ تواند به لحاظ گردشگري یکی از قطبمی

منطقه مزبور درمیانسایرمناطق . منطقهآنچنانکهبایدتقویتشودنشده،وسهمآندرجذبگردشگردراینحوزهاندکاست

- بااینوجودهنوزاندیشه. وابنیهتاریخیفراواناستکشوربهلحاظجذبتوریسمتاریخیجایرشدوتوسعه دارد؛زیرااینمنطقهدارایمراکز،آثار

هاي تاریخیو اینمقالهباهدفبررسیارتباطبنیادیدو مقوله جاذبه. ردایجدیبرایساماندادنبهصنعتتوریسمدربخشگردشگریتاریخیدرمنطقهوجودندا

ي یجنشاندادهکهگردشگرنتا. ایومیدانیصورتپذیرفتهاستتحلیلیومطالعاتکتابخانه - گردشگریدربسترجغرافیایایرانبهروشتوصیفی

- هایتاریخیمیکندومنطقه ارشق باتنوعآثاردورهتاریخینقشاساسیدربینجاذبههایگردشگریایرانبازیمی

. توانددراینبخشگردشگرانداخلیوخارجیرابهخودجذبکندوضرورتداردبهاین بخشدراینمنطقهتوجهویژهشود

  تاریخی، توریستگردشگري، منطقه ارشق، جاذبه :واژگان کلیدي

  

  مقدمه

، شمال منطقه اردبیل واقع شده و نام )خیاو(شهر الیه شرقی شهرستان مشگینارشه، ارشک یا ارشق به مرکزیت شهر رضی در منتهی

مغان و جمهوري (ارشق در مسیر راه ارتباطی بین شمال . باشداي نسبتا وسیعی در آذربایجان و در استان اردبیل میتاریخی منطقه

 –آغاج منطقه مذکور گردنه لنگان، گرمی در شمال و همچنین راه ترانزیتی جدید قره. باشدمی) استان اردبیل(و جنوب ) آذربایجان

شهر و البته امروزه منطقه ارشق شامل دو بخش ارشق و مرادلو در ترکیب شهرستان مشگین. سازدشهر را به هم مرتبط میمشگین

تقسیمات محدوده منطقه ارشق بدون در نظر گرفتن . باشدب شهرستان اردبیل میدیزج در ترکیدهستان ارشق شرقی به مرکزیت تقی

  :کشوري جدید به این ترتیب است
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داغ تا مرز سو در جنوب گرفته تا گردنه لنگان، در نزدیکی شهرستان گرمی در شمال و از غرب نزدیکی منطقه قرهاز رودخانه قره

مرادلو، صلوات، (، ارشق غربی )قوشه(، ارشق شمالی )رزي(ارشق مرکزي : ج قسمتمنطقه ارشق به پن. در شرق جمهوري آذربایجان

شرقی شهرستان منطقه در قسمت شمال؛ این )111: 1396بهراد رزي، (شود تقسیم می) دیزجتقی(و ارشق شرقی ) یافت، کنچوبه

منطقه مذکور عالوه بر آن که یک پیوستگی ). 211: 1380پورایمان، (وسعت دارد کیلومتر مربع  2005شهر واقع شده که حدود مشگین

اي نیز هاي نسبتا ویژهبراي خود خصوصیتدارد؛ ... شهر، گرمی، دشت مغان وعمومی با تاریخ، تمدن و فرهنگ مناطق اردبیل، مشگین

له آن است؛ وجود تعداد دهنده سابقه تمدنی درخشان چند هزار سافرهنگی منطقه که نشان –هاي تاریخی یکی از این خصوصیت. دارد

- هاي تاریخی است که در ادامه مقاله به معرفی برخی از این آثار باستانی میها و نیز گورستانهاي باستانی، قلعهها ، تپهزیادي سایت

است، تومان مشگین در این هفت شهر ": اندهاي جغرافیاي قدیم جز تومان مشگین حساب کرده و نوشتهارشق را در کتاب .پردازیم

ترین مراتع شهر است و جالبنظیر مشگینارشق از نظر طبیعی منطقه بی. و اهر و تکلفه و کلیبر) ارشق(مشکین و خیاو و انار، ارجق 

  ).21: 1377خاماچی، ()1شکل (شودبهاره و پاییزه عشایر شاهسون محسوب می

  

  )نگارندگان(موقعیت جغرافیایی منطقه ارشق بر روي نقشه . 1شکل 

  تعاریف گردشگري

در لغت به معناي سیاحت در داخل یک کشور یا کشورهاي  3پیش از پرداختن به تعاریف گردشگري باید یادآور شد که لفظ توریسم

گیرد، به در حالی که جهانگردي در فارسی به معناي گشت و گذار در جهان است و سیر و سفرهاي داخلی را در برنمی. خارجی است

  . اند که هم سیر و سفرهاي داخلی را دربرگیرد و هم خارجیرا معادل توریسم قرار داده "گردشگري"تر واژه ظی جامعهمین دلیل در لف
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اما در ). 10: 1389ریاحی سامانی، (در فرهنگ لغت، گردشگري را باید در اقطار عالم سفر کردن به منظور شناخت و آگاهی دانست 

، سازمان جهانی 1991در سال . کنیمها اشاره میارائه شده است که به برخی از آنتري حوزه علمی گردشگري، تعاریف دقیق

را در اتاوا تشکیل دادند که گردشگري را به شکل  "المللی درباره مسافرت و آمارهاي گردشگريکنفرانس بین"و دولت کانادا 4گردشگري

  :زیر تعریف کردند

هایی خارج از محیط معمول که به محیط) ز زمان اقدام به سفر تا بازگشت به خانها(شود هاي افرادي را شامل میگردشگري فعالیت"

کنند و هدف آنان تفریح و اوقات فراغت، کارهاي تجاري و یا تر از یک سال متوالی سفر و اقامت میزندگی خود براي مدت زمانی کم

هاي کاري و روزمرگی در حین مقاصدي ز گردشگري از فعالیتدر این تعریف منظور از محیط معمول؛ براي تمای. "باشدسایر اهداف می

  . افتداست که در سفر براي گردشگران اتفاق می

اند؛ در تعریف آنان تعریف کرده، گردشگري را در پیوند با اجزاي اصلی آن )1995(تعریف دیگري، گولدنر، مک اینتاش و ریچی در 

کنندگان کسب و کارهاي گردشگري، منشعب از روابط متقابل بین گردشگران، عرضهها و ارتباطات اي از پدیدهگردشگري مجموعه

هاي غیر دولتی است که در فرآیند جذب، نقل و انتقال، میزبانی ها و سازمانهاي مبدا و دانشگاههاي میزبان، جوامع میزبان، دولتدولت

  ).weaver &oppermenn, 1998(گیرد و مدیریت گردشگران و سایر بازدیدکنندگان انسجام می

  انواع گردشگري

کنند و در این سفرها در پی کسب تجارب اي سفر میها و دالیل گوناگون براي گذران روزهاي تعطیل به نقاط ویژهمردم با انگیزه

هاي به مکاناینک کرد اي کوچک بود که هیچ جلب توجه نمیباشند، به طوري که بازارهایی که زمانی به اندازه-مختلف و جدید می

ها ها، درمان و انجام مناسک مذهبی و یا براي تحصیل و تفریح به این مکانسودآور تبدیل شده است و مسافران براي بازدید از این مکان

هاي کنند، مسافرتها سفر میهاي معنوي و به دالیل متافیزیک به این مکاندر برخی موارد در عصر جدید مردم از دیدگاه. روندمی

ها و ها، نشستمتخصصان، بازرگانان و تجار درصدد تشکیل جلسه. بازرگانی و تجاري هم بازارهاي خاص خود را به وجود آورده است

هاي مختلف سفر، انواع گوناگون کنند؛ به هر حال انگیزهها هستند و براي انجام این کارها به نقاط خاصی مسافرت میگردهمایی

. پردازیمها میاست که در ادامه به بررسی و تعریف هر یک از آن گردشگري را به وجود آورده

با هدف پزشکی و (هایی هستند که براي استفاده از تغییر آب و هوا این نوع از گردشگري شامل افراد و گروه: گردشگري درمانی

  ). 70: 1388آقاجانی،  راد وفرجی(کنند سافرت میهاي معدنی، گذران دوران نقاهت، معالجه و نظایر آن اقدام به ماستفاده از آب) درمانی

ها بسیار جلب مسافرت به قصد تماشا یا بازدید از محل یا مکان خاص، یکی از بازارهایی است که در این سال: مسافرت به قصد تماشا

نظر دارند که چنین باره اتفاق اند، ولی همگی در ایناگرچه تعاریف بسیاري از این اصطالح یا عبارت ارائه کرده. توجه نموده است

  ).19: 1389ریاحی سامانی، (رود از محیط فیزیکی را دارد و به قصد تماشا به آن مکان میمسافري قصد دیدار یا بازدید 

هاي فرهنگی توجه خاصی شود که به جذابیتاین نوع از گردشگري اساسا با انگیزه و عالیق فرهنگی انجام می: گردشگري فرهنگی

ها و مشاهده سبک زندگی مردم بومی را شامل ها، نمایشگاهاند و طیفی از کارهاي انجام شده تا موزههاي جذاب متفاوتدارد، این جنبه
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هاي به طور کلی این نوع گردشگري براي آشنایی با مواریث فرهنگی و هنري، آداب و رسوم، بناها و آثار تاریخی با هدف. شودمی

  )1374رضوانی، (گیرد و پژوهشی صورت میآموزشی، تحقیقاتی 

توسط کارمندان و سایر افراد در هنگام کارشان انجام  این نوع از گردشگري شامل سفرها و بازدیدهایی است که: گردشگري تجاري

  ).1386ضیایی و میرزایی، (ها ها و نمایشگاهشود؛ از جمله شرکت در جلسات، کنفرانسمی

دیدار . شناسی و امثال آن مورد نظر استشناسی، جامعههاي اجتماعی، مردمنوع گردشگري عمدتا هدف در این: گردشگري اجتماعی

  ).70: 1388راد و آقاجانی، فرجی(آیند دوستان و خویشاوندان نیز از نوع گردشگري اجتماعی به شمار می

گردشگري در سراسر جهان است که سابقه آن به قرون و ترین اشکال این نوع از گردشگري یکی از رایج: گردشگري مذهبی و زیارتی

النهرین و مصر و نیز آثار و قراین بر جاي مانده از هاي عظیم بینمدارك مستند تاریخی موجود از تمدن. گردداعصار گذشته مرتبط می

هاي متراکم انسانی از هزاران توده. نمایدمی ها را از دیربازپیش از تاریخ، حکایت از سفرهاي زیارتی هزاران هزار نفر از انسانروزگاران 

ریاحی (گردیدند کردند و راهی سفرهاي دور و دراز میسال قبل به منظور انجام فرایض دینی و مذهبی هر رنجی را به خود هموار می

  .)21: 1389سامانی، 

هاي ملی و سمینارهاي سیاسی، جشن ها والمللی، کنگرهمسافرت به منظور شرکت در اجالس و مجامع بین: گردشگري سیاسی

ها و نظایر آن پیروزي رهبران احزاب و به حکومت رسیدن آنهاي سیاسی، مذهبی، مراسم ویژه مانند تدفین رهبران و شخصیت

  ).18: 1382رضوانی، (شود گردشگري سیاسی خوانده می

و جوي زمان و مکانی هستند تا ملزم به انجام  برخی از گردشگران براي رهایی از زندگی یکنواخت در جست: گردشگري ورزشی

روند که از امکانات کنند و به دیدار نقاطی میاي نیز براي بازدید از رویدادها و مسابقات ورزشی عزم سفر میعده. تمرینات ورزشی شوند

وع گردشگري درآمد سرشاري را گردشگري ورزشی قدمتی طوالنی دارد و برخی از کشورها از طریق این ن. ورزشی خاص برخوردار باشد

- مصداق بارزي از گردشگري ورزشی است که انبوه کثیري از گردشگران را به سوي خود می مسابقات المپیک جهانی. کنندکسب می

  ).1385زاهدي، (نماید کشاند و درآمد سرشاري را عاید کشورهاي میزبان می

این نوع گردشگري به . عت در حال رشد است، گردشگري ماجراجویانه استکه به سر یکی از انواع گردشگري: گردشگري ماجراجویانه

ها شامل شکار این فعالیت. کنندهاي غالبا خطرناك میشود که به طور جسمانی و شخصی خود را درگیر فعالیتگردشگرانی مربوط می

رنجبریان، (شود سواري در تندآبها و از این قبیل مینوردي و قایقحیوانات وحشی، سفرهاي طوالنی و دشوار در مناطق دورافتاده، صخره

  )33: 1379، زاهدي

ها و ابنیه تاریخی  ها، مکان شود، به بازدید از موزه این گونه از گردشگري که گردشگري میراث نیز نامیده می:گردشگري تاریخی

  .اي از گردشگري را به خود اختصاص داده است پردازد، امروزه بخش عمده می

  منطقه ارشقتاریخیهاي هجاذب

  )ارشق قاالسی(قلعه ارشق



- شهر و در ساحل غربی رودخانه قرهغربی مشگینکیلومتري شمال 62هاي آذربایجان که در قلعه تاریخی ارشق یا ارشه مانند سایر قلعه

: 1377خاماچی، (واقع شده است  نظیرسو قرار دارد از هر لحاظ مورد بررسی و تحقیق بوده و در یک منطقه بسیار زیبا با طبیعت بی

- این قلعه در زمان اشکانیان به دالیل نظامی و تدافعی و جهت حمله به سرزمین امپراتوري روم از جمله ارمنستان بر روي صخره). 20

شود، احداث ها و تپه ماهورها به وفور یافت میهاي کوهستانی با استفاده از امکانات موجود طبیعی که در اطراف قلعه در داخل دره

هاي پارتیان و سو به منزله سد و بند طبیعی در جنگدر حقیقت وجود رودخانه ارس و قره) 138: 1380نوبختی خیاوي، (گردیده است 

رود، مردمی که در حاشیه دشت مغان و رود اي است که تصور میهایی که بین این دو قدرت وجود داشته، انگیزهرومیان بود و کشمکش

اند که در زمان پارتیان آذوقه سپاهیان اشکانی را که با عساکر رومی در جنگ و ستیز دائمی بودند، داشتند مردمی بودهارس مسکن 

  ).9: 1346فرد، کامبخش(اند کردهآماده می

دهی صنعت لعابشود که مخصوص دوران اشکانی است؛ در این دوره هاي لعابداري دیده میبه وفور تکه سفالدر محوطه و اطراف قلعه 

. اي رسیده بودخصوص استفاده از لعاب یکرنگ براي پوشش جدار داخلی و سطوح خارجی ظروف سفالین به پیشرفت قابل مالحظهبه

از این قلعه . ي این دیار استباشند نشانگر ظرافت کار هنرمندان گذشتههاي مختلف میهاي کشف شده از این قلعه که به رنگسفالینه

نوبختی (دهنده تداوم زندگی در این منطقه در طول قرون متوالی استاي منقوش دوره اسالمی نیز کشف شده است که نشانهسفالینه

متر وجود دارد که حکایت از رونق و سانتی 25×25در قسمت شرقی قلعه ارشق آجرهاي قرمز رنگی به ابعاد . )140: 1380خیاوي، 

: 1377خاماچی، (ها از زمان ساسانیان متداول شده است یرا بکارگیري آجر در ساختمان قلعهشکوفایی قلعه در زمان ساسانیان است؛ ز

- ها و باروهاي متعددي است که در اثر گذشت ایام ویران شده و آنچه باقی مانده تعداد چهار عدد برج نیمهقلعه مذکور داراي برج) 1

هاي عمیق کوهستانی این قلعه از سه طرف مشرف بر پرتگاه. باشددیوار قلعه میاي و یک اتاق بزرگ بر روي صخره و بقایایی از استوانه

هاي در ساختار دیوار قلعه از نوع سنگهاي به کار رفته نوع سنگ. توان به قلعه راه یافتمی) بخش شرقی آن(است و تنها از یک سمت 

 120سمت شرق قلعه در وسط دیوارها، جاي دري به عرض در ق). 2شکل (باشد اي بوده و مالت آن از نوعی ساروج آهکی میالشه

اي از استوانهباشد و باز در قسمت ورودي شرق قلعه یک برجک نیمهمتر وجود دارد که احتماال جاي در ورودي به داخل قلعه میسانتی

در . اروج درست شده استهاي آن در حال حاضر باقی استبا مالت سردیف از سنگ 15اي بر روي صخره سنگی که هاي الشهسنگ

اي هاي الشهمتر از سنگ 3×5بسیار جالبی به ابعاد انبار قسمت غربی باالي صخره حدود هفت متر به طرف پایین نزدیک پرتگاه، آب

ساروج هاي دو جداره با مالت ها دو الیه موازي آجرهاي قرمز رنگی را به صورت دیوارهاند که بر روي این سنگمکعبی شکل احداث کرده

  .)142: 1380نوبختی خیاوي، (شود ها میها و صخرهاند که مانع نفوذ آب به داخل دیوارهچسبانده



  

  )استان اردبیل آرشیو اطالعات میراث فرهنگی(نمایی از قلعه ارشق . 2شکل 

  قلعه قهقهه

آغاج کالن قرار گرفته است که براي بازدید قرهدر نزدیکی روستاي کنچوبه و ) مرادلو(هاي بخش ارشق قلعه در دهستان یافت از دهستان

آباد در نزدیکی روستاي پارس –شهر مشگین –ترین راه، راه مشرف به جاده اصلی اردبیل هاي متعددي وجود دارد اما مناسباز قلعه راه

- و قره) کنچ اووا(دیکی کنچوبه کیلومتري و با عبور از کنار روستاي مشیران، در نز 57گوده کهریز ارشق است که پس از طی مسافتی 

) 57: 1396بهراد رزي، (رسیم آغاج به محدوده قلعه می

قهقههازلحاظلغویبهمعنایآوازبلنددرخندهوهمچنینبهمعنایآوازکب.استدرفهرستآثارملیبهثبترسیده6192تحتشماره1381مهر7اینبنادرتاریخ

). 3شکل (دورانقبالزاسالممیرسدشناسیبهعمآلمدهاستقراردراینقلعهبهباشدطبقتحقیقاتباستانکمی

راه ورود به قلعه از . ترینزندانمورداستفادهقرارگرفتهاستعنوانخزانهسلطنتیومهمهابهدرزمانبابکوصفویهازاهمیتبسزاییبرخورداربودهوسال

خود را به پاي قلعه  هاي سنگی عبور کرد وباشد که از دامنه کوه تا فراز قلعه سه کیلومتر است که باید از روي صخرهطرف شمال می

و کند، محصور شده است هاي کوه و عوارض طبیعی تبعیت میاین قلعه به وسیله برج و باروهایی مستحکم که از پستی و بلندي. رساند

بختی نو(انبارها در داخل قلعه برخوردار بوده استبه عنوان یک قلعه نظامی مطرح بوده و طبعا از امکانات زیستی با توجه به وجود آب

- ایطبیعیاستکهدردلتختهزنداندژدرمنتهیالیهقسمتشرقیقلعهواقعشدهوراهورودیآنحفره. )145: 1380خیاوي، 

  .سنگیعظیموقطوروجودداردوباقراردادنسنگیدیگردرمقابآلن،همچوندر،زندانرامحصورمیکردند



هالکو خان مغول به آذربایجان این قلعه را همانند قلعه قلعه قهقهه در زمان پیشینیان، پناهگاه جماعتی از اسماعیلیه بود که پس از ورود 

دژ همت گماشته و حصار و ها متروك بودن، شاه طهماسب صفوي به آبادانی و مرمت این کهنالموت منقرض و ویران کرد و پس از قرن

  .)134: 1345مسرور، (قرار داد هاي سلطنتی عمارات محکم و استوار و زیبایی در آن برپا ساخته و محل تمرکز جواهرات و اندوخته

  

  )نگارندگان(برجک و دیوارهاي دفاعی قلعه قهقهه . 3شکل 

  بوالغ کاروانسراي قانلو

نسرا از این کاروا. همین نام واقع شده استشهر در روستایی به بخش ارشق مشگین –کاروانسراي قانلوبوالغ در دهستان ارشق شمالی 

بوالغ، از جنوب به روستاي گرمی و روستاي آق –شمال و شرق به جمهوري آذربایجان، از غرب به جاده آسفالته اردبیل، بخش رضی 

و به شکل مربع در  40×40این کاروانسرا در زمینی به مساحت ) 176: 1380نوبختی خیاوي، (شود و آقابیگلو محدود میعالیشان سویی 

- شوند و در شبهاي کوچکی است که به آسانی گرم میاحتمال زیاد در زمان شاه عباس ساخته شده است و شامل اتاقزمان صفویان به 

اي العادهاین کاروانسرا در زمان صفویان اهمیت فوق. رودهاي سرد زمستان پناهگاه خوبی براي مسافران و در راه ماندگان به شمار می

گرفتمبادالت بازرگانی با کشورهاي شمالی از جمله روسیه در رفت و آمد بودند مورد استفاده قرار میبراي کاروانیانی که به خاطر 

انباري باشد که گاهی در وسط کاروانسرا و زمانی خارج از محوطه، جهت تامین معموال هر کاروانسرا باید داراي چاه آب و آب. )4شکل (

متري خارج از محوطه آن به طرف غرب از  250نیاز کاروانسراي قانلوبوالغ در حدود  آب مورد. شدآب مورد نیاز مسافران ساخته می

این کاوانسرا در دوره آرامش سیاسی عهد صفوي ساخته شده و هیچگونه ) 180: همان(شده است اي به اسم قانلوبوالغ تامین میچشمه

: 1370پیرنیا و همکاران، (اروانسراي شاه عباسی معروف است جنبه دفاعی نداشته و بیشتر جنبه مذهبی و اقتصادي داشته است و به ک

ویژگی اول کاروانسراي  ؛سازد هاي تاریخی متمایز می سراها و ابینههم دارد که آن را از سایر کارواناین کاروانسرا چند شاخصه م). 121



ي صفر مرزي جمهوري آذربایجان و ایران دومین  طهسرا در نقي ابریشم است و واقع شدن کاروان واقع شدن آن در مسیر جاده بوالغ،وقانل

هاي دیگر  ي معماري خاص اسالمی به کار رفته در آن از ویژگی ي گردشگري است و شیوه شاخصه آن است که محور خوبی براي توسعه

تا عهد قاجار مورد استفاده بود و بعد از آن از رونق افتاده است و این اثر با شماره  ي مذکورسراکاروان. آن را متمایز ساخته است است که

این کاروانسرا فعال به ). آرشیو اطالعات سازمان میراث فرهنگی استان اردبیل(ت ت ملی آثار کشور به ثبت رسیده اسدر فهرس 1009016

هاي ایوان کاروانسرا تخریب و آجرهاي آن به مصالح ساختمانی قاي تبدیل گشته و طاعلت عدم توجه مردم و مسئوالن به خرابه

  . روستائیان تبدیل گشته است

  

  )نگارندگان(نمایی از کاروانسراي قانلو بوالغ . 4شکل 

  مقبره سید عمادالدین در روستاي رحیم بیگلو

اي وجود دارد که به بقعه - کیلومتر فاصله داردکه با بخش رضی پنج  - در روستاي رحیم بیگلوي سفلی واقع در دهستان ارشق مرکزي

متر با استفاده از مصالح سنگی و  50×40ش مسجدي به ابعاد .ه 1352در سال . )5شکل (معروف است "سید عمادالدین"امامزاده 

، دو عدد سنگ قبر در زیر گنبد که به عنوان زیارتگاه است) 172: 1380نوبختی خیاوي، (ست چسبیده به بقعه مزبور احداث گردیده ا

اي قرار روي قبر، کتیبه. حجاري ظریف و زیبایی استمزین گشته و داراي ) ع(ها با نام ائمه اطهار در کنار هم قرار گرفته که روي آن

درست در ورودي مسجد جلوي پنجره اولی سنگ قبري سفید رنگ، جالب و دیدنی و . باشدگرفته که به علت ساییدگی خوانا نمی

متري وجود دارد که در حواشی آن اشکال متفاوتی از شمشیر، سانتی 70متر با ارتفاع سانتی 150×50از همه و تقریبا به اندازه  ترجذاب

رود یکی از حاکمان محل طبق تحقیقات به عمل آمده قبر مزبور متعلق به نظرشاه ارشقی که گمان می. خوردبه چشم می... گل، اسب و 

هاي اخیر توسط قاچاقچیان اشیا تاریخی و به علت اهمال و سستی مسئوالن مربوطه متاسفانه این اثر تاریخی در سال. باشدبوده، می

قبر دیگري به همان شکل در . هاي کشورهاي غربی به نمایش گذاشته شده استربوده شده و امروز معلوم نیست در کدام یک از موزه



دو قبر سنگی شباهت به  قرار گرفته است که هر - خواهر نظرشاه –ه نام شاه منظر ارشقی جلوي درب ورودي بقعه، متعلق به خانمی ب

  ). 79: 1396بهراد رزي، (هم دارند 

  

  )آرشیو اطالعات میراث فرهنگی استان اردبیل(مقبره سید عمادالدیننمایی بسیار زیبا از . 5شکل 

  

  قبرستان تاریخی و اسالمی روستاي رحیم بیگلوي سفلی

دراین گورستان انواع . درمحوطه مقبره سیدعمادالدین،گورستان تاریخی واسالمی وجوددارد "رحیم بیگلوي سفلی"وسط روستاي در

 ي فرمانروایی قراقویونلوها براین منطقه بردوره سنگ قبرهاي حجاري شده ونیزسنگ قبرهایی به شکل تندیس قوچ به تعداد چهارعدد از

وي گورهاي قبرستان نصب شده ر محوطه مقبره سیدعمادالدین بر در چهار جهت اصلیهاي قوچ یستند .وي گورهاواقع شده استر

  .اندهارابخاطرشکسته نشدن ازمحوطه قبرستان به داخل مسجدسیدعمادالدین انتقال دادهامناي محل آن هیاتبودکه درحال حاضر 

درآن .شهراستینمنطقه مشگ ونلوهادرقرون هشتم ونهم هجري برقویعنوان سنگ قبرنشانگر حکومت قراقویونلوهاوآقهابهمجسمه قوچ

وي گورهاي فرماندهانشان تراش داده ودرست کرده بودندولی متاسفانه یکی ر زمان صنعتگران منطقه این سنگ قبرهارابه احتمال زیاد بر

ش گذاشته است وسرقوچ را دیوار ساختمان یان شکسته وبدن آن را به عنوان مصالح سنگی درروستائ ازچهارتندیس قوچ رایکی از

- سانتی140یک اندازه به طول دوتاازسنگ قبرهاي قوچ در.اندعمادالدین انتقال دادهسید ت امنامسجدبه داخل مسجدهیا خادمین و



- ر روي قوچد .استمتر سانتی86متروارتفاع سانتی150باشدوطول تندیس قوچ دیگر ازنوك بینی تادم آن مترمیسانتی80متروارتفاع 

  .)174: 1380نوبختی خیاوي، (شته وحجاري شده استهایی که قابل خواندن نیست، نوهااشکالی مانند گل،شمشیروخط

باشدبخاطرارزش تاریخی ونفیس میمتر سانتی 164×33×50به ابعاد  ازمحدوده قبرستانی روستا دوسنگ قبري را که به شکل تخت و

ي در رویه .ویک گلبرگ زیرآن حجاري کرده اند"علی"ي افقی آن نام اندکه در رویهنتقال دادهبودنش به داخل مسجدسیدعمادالدین ا

 قسمت در.وي دستش یک کبوتر وشمشیري هم در کمرحایل کرده حجاري شده استر عمودي این سنگ قبرشکل یک دختري که بر

 پرهفتمتر ردشده ونیز درباالي این دایره سانتی77داخل آن شمشیري به طول  پر کشیده شده که ازاي هفتدیگر سنگ قبر دایره

هاي قمه وپنج عددتیر یادشنه ونصف یک کمان تیرانداز که به داخل دایره فرورفته به طرز ماهرانه،ظریف وزیبا حجاري شده شکل

آرشیو اطالعات سازمان (ن را دوچندان نموده استگران آن زماالذکر شکل یک گرز ویک قالب نیزعظمت صنعتدرکناراشکال فوق.است

  ).میراث فرهنگی استان اردبیل

  هاي باستانی وتاریخی منطقه ارشقتپه

باشندکه هاي تاریخی میجاي این منطقه همانند دیگرنقاط آذربایجان داراي آثار باستانی وتپه همهتوان گفت که صراحت میبه

گونه هاي جدي و علمی روي ایناین نقطه ازکشورمان است که ضرورت دارد تحقیقات وبررسی ينشانگرفرهنگ وتمدن چندین هزارساله

- حفاري توجهی و تاثیرطبیعی وتاپرده از روي بسیاري ازحقایق تاریخی پنهان برداشته شود،امامتاسفانه براثرعوامل بیانجام شود  هاتپه

که یااینو  اندثار باستانی وتاریخی این مناطق یاتخریب شده وازبین رفتهغیرمجاز توسط افراد سودجو وقاچاقچیان،آو غیرعلمی  هاي

  .اندهاي کشورهاي بیگانه به نمایش گذاشته شدهباغارت وقاچاق آن به خارج درموزه

با  "دمقلی"هاي رضی مشرف به روستاي در نزدیکی قشالق "شکیللی قایا"هاي باستانی و تاریخی تپه: هاي شهر رضیتپه- 1

هاي وجود قبرستان،�"خارابا رضی"هایی با خط میخی در گورستان قدیمی نبشتهنقوشی از تصاویر آهو و بزکوهی و وجود سنگ

هاي باستانی امیرخانلو، تپه. خوردچشم میهایی به شکل قوچ ودیگر اشکال در آن بهغربی شهر رضی که سنگقدیمی در جنوب

تقریبا  "آدام داشی"ثاربسیاري دراین منطقه موجود بوده که یکی از این آثار سنگی به نام آ(، قوردولی)کهریز(زیغلیق، اوچاي

هاي سی،چهل و پنجاه بصورت غیرمجازبدست ها دردههآثارمتعددي ازآن)باشدل انسان میپیکر تراشیده شده سنگ به شک

	دیگه بر"ي دوقلوي تپه.آمده وبه بیگانگان فروخته شده است انداز زیبایی چشم جنوب شهررضی واقع شده وکه تقریبادر"

.باشده در حفاظت اداره میراث فرهنگی میک) گونئی دییرمانی(در"	تپه ایالنلی"و"ریسهپئ"هاي دیگري همچون پهت.دارد

بنا هایی هم بر روي تپه هاي غیرمجاز واقع شده و خانهکه متاسفانه مورد حفاري )قوشه سفلی(واقع در دهستان قوشا: قوشا-2

.شده است

چراغ هاي معروف بوده و گوهر شبدر همسایگی روستاي قوشا که یکی از تپه: واقع در روستاي کوللی) کوللولو(تپه کوللی -3

.هاییازآنبدستآمدهاستوهمچنینمجسمه

فرهنگی است بیگلو، این تپه با اینکه جزو منطقه حفاظت شده میراث واقع در روستاي رحیم: )تپهگچی(گنجتپهیا گژتپه -4

هاي باستانی و تاریخی روستاي مذکور قیزیل ولی چندین بار توسط سودجویان حفاري غیرمجاز شده است؛ و از دیگر تپه

اسفند  28قاالداغی که دیوارهاي مخروبه آن هنوز باقی مانده و در تاریخ . باشدمی) سی یا شهریئريمتی مزرعه(قیراغی 

  .یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است به عنوان 19010با شماره ثبت 1385



چیواقعدرروستایدوه:تپهمصلحتوقاراتپه-5

  کندي وستاي اردوخانر واقع در:کنديتپه اردوخان- 6

- واقعدرروستایگودهکهریزکهتحتحفاظتمیراثفرهنگیمی:تپهگودهکهریز-7

.درقسمتروستایگودهکهریزتوضیحاتبیشتریدرموردآثارتاریخیدادهشدهاست.باشد

.توکمهتپهدربسیاریازروستاهایمنطقهارشقوجوددارد(واقعدرروستایاینجه:توکمهتپه-8

وستایایمیتچهر درواقع  :سیکیشمیشته-9

اینچهروستای واقعدر: )قاراتپهشوشتپه(یاَلقایاسیشوشتپه-10

لیواقعدرجنوبخانببه:خرمنتپه-11
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کهریزيواقعدرشمالروستایآلی:تپهاودولو-13

.دهدکهآثارموجوددرآنازوجودتونلومعبددراینتپهخبرمی: سنسنگورهتپهگله-14

- جسدمومیاییشده1340شود،درغارتسالخوردوگفتهمیکهدراطرافآنآثاریازباغانگوربهچشممی:سیآالچیقتپه-15

- اطالعیوبیبهعلتبیکه شودایداخلنوعیپوستشبیهبهپالستیکوبهرنگقرمزکهداخآلنراموادیمایعشکلپرکردهبود،پیدامی

.گرددرودوهمینباعثتغییرشکلجسدونابودیآنمیپوستپارهشدهوموادنگهدارندهجسدازبینمیتوجهی،

حفاري و اشیا آثار بسیاري از جمله  1342کندي که این تپه توسط خان وقت در سال واقع در اطراف نوري :تپه پیرآغاجی-16

. رودجواهر و زیورآالت به غارت میهاي حیوانات به همراه توراج و انواع مجسمههاي طالیی، مجسمه اردك، عکس

. باشدواقع در روبروي روستاي چاپاقان که مشرف به منطقه ارشق می :شوش تپه-17

.واقع در قشالق ترزنبه مقابل توبنه :کومور تپه-18

.باشدهاي دیدنی میدره و سنگشام در طرف آقمقابل قارا قایا که داراي کاروانسرا و گورستان قدیمی قیزیل :سیتپهمه-19

رسد که تپه توخالی بوده خورد و به نظر میمقابل شبان گولو تبنه که آثاري از سفال و خاکستر در آن به چشم می :تپه دم دم-20

  ).103: 1396بهراد رزي، (هاي زیرزمینی باشد و داراي حفره

  منطقه ارشقدرگردشگریهایتوسعهموانعوچالش

.شود- زاییصنعتگردشگریدرکنمیشودونقشاشتغالنمیدراینشهرهرگزبهصنعتگردشگریبهدیدهیکصنعتنگاه- 

.پایینبودنسطحدستمزدهادراینبخشعاملدیگردرنپرداختنبهصنعتگردشگریاست- 

.عنوانیکیازموانعسفرگردشگرانبهاینشهراستبهمنطقهنبودفرودگاهدراین- 

.دشگریاینمنطقهاستهایگردشگریجهانی،عارضهدیگرگرهایطبیعیدرسایتپذیر،اماکنتاریخی،جاذبهمعرفینشدنمناطقگردش- 

.شودهایموازیازدیگرعواملیاستکهمانعتوسعهصنعتگردشگریدراینمنطقهمی¬ناهماهنگیدرهمکاریبیناداراتدولتیووجوددستگاه- 

نبودبرنامهریزیواستراتژي- 

 -

  گیرينتیجه



اي در تواند نقش عمدهتوان نتیجه گرفت میراث تاریخی ما به عنوان ابزاري براي تبادل فرهنگی میبا توجه به مطالب فوق می

  .ردیدتوان به این امر واقف گبا مراجعه به تاریخ غنی ایران می. سعه گردشگري دارا باشدتو

- گستردگیاینفعالیتبهاندازه. استگردشگریفعالیتیگستردهباابعاداقتصادي،اجتماعی،فرهنگی،سیاسیوزیستمحیطی

- دارایزیرساختاین صنعت.نیستاصولیومدیریتصحیحامکانپذیرریزي ایاستکهتوسعهآنبدونبرنامه

آثارو بناهاي درکشورایرانشهرهایزیادیدارایقدمتتاریخیهستندو. دهدمیایراشکلهایفراوانیاستکهدرواقعپیشرفتوتوسعهآندرهرمنطقه

این . هاستاینمکانیکیازمنطقه ارشق. دلخودجایدادهاندتاریخی را در 

) کاروانسراي قانلی بوالغ(تاریخیوباستانیآنراکاروانسراهایبینظیرسالهدرحاشیهجادهابریشمداردکهسابقه3000تمدنیمنطقه

منطقه مذکور یکی از مناطق زیباي شهرستان مشگین . کندبهجهتنوعمعماریوتجمیعهنرهایظریفایرانیبیانمی

- آنچنانکهبایدتقویتمیاین منطقهگردشگریتاریخیدر.  استهتاریخیابنیکهدارایآثارواست

  .اندکاستبسیاررشدهنشدهاستوسهمآندرجذبگردشگ

  پیشنهادات

.و سیما کتابوازطریقمطبوعاتوصدا، باتهیهجزوهارشق  طبیعیهاي معرفیآثاروجاذبه- 
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  .منطقه از ایرانگذاریدرصنعتگردشگریایندارانبهسرمایهگذاریوترغیبسرمایهحمایتازبخشخصوصیدرجهتسرمایه- 

  تشکر و قدردانی

هاي عمومی شهر رضی به خاطر هاي ارزنده آقاي فیروز مجیدخواه مسئول کتابخانهدانند از زحمات و تالشخود وظیفه مینویسندگان بر 

  . در اختیار گذاشتن منابع مورد نیاز در تالیف این مقاله کمال تشکر و قدردانی را به عمل آورند
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