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 چکیده-0-0
مطالعات تاريخي به منظور احیا و شناساندن پیشینه و هويت ملي مردم در هر کشوري از 

زدايي و تحريف با توجه به شیوع هويت که است فرهنگي، سیاسي و اجتماعي هايضروريات و بايسته

خصوص در مورد سرزمین ه شود؛ بتاريخ در عصر حاضر، ضرورت اين موضوع بیش از پیش آشکار مي

ي آذربايجان و استان اردبیل که اهمیت ي تاريخي درخشان و خصوصاً منطقهپهناور ايران با سابقه

 کوشد برتحلیلي مي -خطیري در اين میان دارد. پژوهش حاضر به روش توصیفيويژه و موقعیت 

هاي مختلف تاريخ سیاسي و اي و بررسي اسناد و منابع کُهن تاريخي، دورهاساس مطالعات کتابخانه

 اجتماعي استان اردبیل را به صورت مستند و علمي بررسي، تحلیل و تدوين نمايد.

 آباد،پارس گرمي، ارس،دينان، ، خرّمبرزند باجروان، ورثان، مغان،دانشنامه، اردبیل، اسالم،  کلید واژه:

 .اصالندوز خروسلو، بالهارود، شاهسون، ارشق، سوار، انگوت،بیله
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 پیشگفتار-0-2 
 بسم اهلل الرّحمن الرّحیم

 

وَاكب ناءُ القعَمالِقكة ؟ اكي نك القفكراعِنكةم وَاكب ناءُ  القسّالِفكة  لكعِب ركةً.اكي نك القعَمالِقكةمن َّ لكکمْ  في الققمرون  وَاِ" 

همانا در  و" ."ینكا سُنكنك القمُرقسَلِأمواكطقفك ینك وَذينك قكتكلوا القنكب یِّل َّ اكسِّالقفكراعِنكة ؟ اكي نك اكص حابُ مَدائِن  الر َّ

 کجايند فرعونیان و فرزندان عمالقیان؟ عِمْالقیان و کجايند گاران گذشته، براي شما، پنداست،روز

سنت فرستادگان  کشتند و پیامبران را شهرهاي رسّ بودند؟ کجايند مردمي که در فرزندان فرعونیان؟

 (182 خطبه -البالغهنهج –(ع)علي امام)"راندند...را مي خدا

 17به نام يکي از شهرهاي کهن آن و با مساحتي حدود  يازده شهرستان واستاني که امروزه با 

هاي مهم فرهنگ و تمدن ايران و کیلومتر مربع به اردبیل شهرت يافته، يکي از کانون 953 و هزار

ها و مناطق ديگر اين استان به سبب شهرستان رود. اردبیل به عنوان مرکز و نیزاسالم به شمار مي

ي علم گران عرصهگران و تالشتوجه جدي حکومت باز ي طبیعي و استراتژيکي از ديرموقعیت استثناي

جايگاه مهم  سبز و تاريخي جلب نموده است و اين امر خود دلیل روشني بري سرو هنر را به اين خطه

که مرکز استان، محوريت به طوري ،تواند باشدفرهنگي و تمدني منطقه در دوران مختلف تاريخي مي

ي اسالمي بر عهده داشته و حداقل تا قرن چهارم هجري، اردبیل دوره باني ايالت آذربايجان را درمرز

 مرکز ايالت و قرارگاه لشکريان آذربايجان بوده است. ترين شهرترين و مهمهنوز بزرگ

ي پیش از اسالم و نیز بر همین اساس استان اردبیل به عنوان بخشي از آذربايجان ايران در دوره

ي بعد از اسالم، همچون ساير مناطق کشور، يکي از اي از سرزمین پهناور اسالمي در دورهبه عنوان پاره

کشف فسیل  و در اين راستا، گذشته از ساز ايران و جهان بوده استخیز و تمدنمراکز مهم فرهنگ

تمدن " ،دشت مغان پیش سال میلیون حدود دودار( هاي پشماجداد فیلهاي کواترنري)بقاياي فیل

 ق.م( در 51 -811آهن) ح ق.م( و811-1911عصرهاي مفرغ)ح  مهمي از کشف آثار و "موغان -تالش

به معني  "آرتاويل"ارتباط وجه تسمیه اردبیل با واژه اوستايي  نواحي مختلف استان، ها وشهرستان

مان پیدايش شهر به و نیز ز سیس آن به يکي از فرزندان حضرت نوح)س(أانتساب ت و "شهر مقدس"

ي مغان به روحانیون انتساب منطقه هاي سومري، کیاني، اشکاني، سلوکي و ساساني و همچنین،دوره

 ي، حاکم منطقه در دوره"پیلسوار"سوار به از پادشاهان ساساني و بیله "نرسي"زرتشتي نیر به 

شهر، خلخال، اردبیل، مشگینهاي ها اثر تاريخي در شهرستانق( و وجود ده 454-321بويه)حکآل

اهمیت اين استان  سوار، داليل روشني برو بیلهاصالندوز  سرعین، ،باد، نیر، نمینآگیوي، گرمي، پارس

تمدن بشري در طول تاريخ بوده و برخي از شهرها و مناطق اين استان همچون  از نظر فرهنگ و

اي را در منابع تاريخي و جغرافیايي به جايگاه ويژه ورثان، باجروان، برزند، وراوي، فیروزآباد و...، اولتان،

 ،"اردويت"، "آرتاويل"، "اردويل"که اردبیل با عناويني همچون . به طورياست خود اختصاص داده

، نظر بسیاري از "آردپیل" ،"اندرآباد" ،"آذر بهمن" ،"فیروز آباد" ،"باذان فیروز"يا  "بادان پیروز"
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ل اين سرزمین همچون اوّ نیز برخي شعراي طراز ي قبل و بعد از اسالم وهدانان دورمورخین و جغرافي

 ( را به خود جلب نموده است.ق 411فردوسي طوسي)م 

در بین شهرهاي  م( 224-ق.م 251ي اشکاني)حکدوران پیش از اسالم به ويژه دورهاردبیل در 

همین  آذربايجان بوده است. بري اعراب مسلمان مقر مرزبان ذربايجان ممتاز و همزمان با حملهآ

ق، دين اسالم جايگزين آئین گذشته گشت  22اساس، با فتح اردبیل به دست اعراب مسلمان در سال 

 ، حاکم اردبیل"کنديقیسبناشعث"توسط  ق 36يا  35و نخستین مسجد جامع اين شهر در سال 

کوتاهي با احکام و اصول  تتأسیس شد و دين اسالم جايگزين کیش زرتشتي گرديد و مردم در مدّ

عقیل، بنمسلم حمايت از در آهنگرجوان اردبیلي قیام عباس بذائي، .قرآني آشنايي پیدا کردند

 در اين شهر، در حاکم کوفه زياد،ابنعبیداهلل شهادت او به دستور ي امام حسین)ع( به کوفه وفرستاده

 حوادث مهم تاريخي است. از قرن نخست اسالمي

در ابتداي قرن دوّم اسالمي، گرچه اردبیل مورد تاخت و تاز خزران  ه آنچه اشاره شد،ه ببا توجّ

بار ديگر در میان شهرهاي  ق ( 132- 656در اوايل خالفت عباسیان) قرار گرفت ولکن؛ اين شهر

بیل و الیت آنان در برابر عباسیان در ارددينان و فعّل يافت و وقوع بخشي از قیام خرّمآذربايجان مقام اوّ

هاي داراي هضرب نخستین سکّ ق( و 317- 267نیز انتخاب اين شهر به عنوان پايتخت ساجیان)حک

 ق(483-314مسافر)حکعنوان اردبیل در اين دوره و تداوم مرکزيت اردبیل در بخشي از حکومت آل

منطقه در اجتماعي و ديني اين  نشانگر جايگاه خاص سیاسي، از اوايل قرن چهارم ه.ق در آذربايجان،

ترين ترين و مهمچنان که اشاره شد، در قرن چهارم هجري اردبیل از بزرگ اين دوران تاريخي است و

 شهرها و نیز مرکز ايالت و همچنین قرارگاه لشگريان آذربايجان بوده است.

ماوراء قفقاز و  اردبیل در بیشتر دوران تاريخي به سبب واقع شدن در مرز ايران و بايد گفت

نشینان قفقاز و اقوام بوده و همواره در معرض تهاجم کوهاز اهمیت استراتژيکي فراواني برخوردار  روسیه

به اردبیل و نیز  ق 112ق و  117هاي هاي روسیه قرار داشته و عالوه بر تهاجم خزران در سالدشت

ه سلجوقي، غرل و سلطان مسعود ملکشادين در نواحي اردبیل کنوني، حمالت ملک طقیام بابک خرّم

ق و باالخره  615 نیز گرجیان در سال ق و 613الدين خوارزمشاه در سال تهاجم سلطان جالل

ي بخشي از اهمیت سیاسي و نظامي دهندهق به اردبیل، نشان 617درپي مغوالن از سال هاي پيحمله

بزرگ تجاري و اردبیل به مرکز  ق(، 654- 675ي ايلخاني)حک در دوره اين حال با اين ناحیه است.

ق( مالقات تیمور گورکاني با شیخ خواجه علي، 912-771ي تیموريان)حکهنري تبديل شد و در دوره

 جد بزرگ دودمان صفوي در اين شهر صورت گرفت.  ق(، 735الدين اردبیلي)م از اخالف شیخ صفي

اي هو عدّاين که برخي مورخین، خاندان صفوي را از اخالف حضرت علي )ع( دانسته  گذشته از

با توجه به وجود  ليو دهندديگر از وجود اعتقاد به مذهب شافعي در بین خاندان صفوي گزارش مي

به  "پوشعلي سیاه"اسامي علي وآل او)ع( در میان خاندان صفوي و شناخته شدن عالءالدين علي به 

همچنین باقي ماندن که در میان برخي از صوفیان ريشه تاريخي دارد و  مناسبت پوشیدن لباس سیاه

ها، ملهم از دوازده امام شیعه)ع( يا تاج حیدري از شیخ حیدر، پدر شاه باشکاله دوازده ترک قزل
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 بازماندگان وي و نیز ي شیخ صفي واسماعیل، به عنوان سنتي در خاندان صفوي، نشانگر عالقه

با به پادشاهي رسیدن شاه چه چنان ساکنین اردبیل در آن هنگام به حضرت علي)ع( و خاندان اوست.

خطبه به نام دوازده امام شیعه)ع( خوانده شد و  ه.ق، به دستور وي، 917اسماعیل صفوي به سال 

عشري در اردبیل عشري، مذهب رسمي ايران گرديد و پس از اين تاريخ، مذهب شیعه اثنيشیعه اثني

خواني و ذکر مصائب و ضهبه طور چشمگیري گسترش يافته و مجالس رو که سابقه تاريخي داشته

 حوادث کربال و ديگر مراسم عزاداري مورد توجه بیشتر اردبیلیان قرار گرفته است.

ق( را  1148- 917)حکهصفوينیز پادشاهي  اردبیل و اجداد صفويان در دوران ظهور با اين حال،

اين  بیلي در اردبیل،الدين اردبايد دوران اوج و اعتالي اردبیل نامید زيرا با ظهور دودمان شیخ صفي

تبديل شد. به  "داراالرشاد"اقتصادي و اجتماعي، به  ي سیاسي، فرهنگي،شهر عالوه بر توسعه

اردبیل در شمار شهرهاي مقدس ، لجد شاه اسماعیل اوّ ،(ق 865که در زمان سلطان جنید)م طوري

اهمیت  اردبیل هم از ،به عنوان پايتخت سیاسي کنار تبريز و قزوين و اصفهان شیعیان درآمد و در

خاص برخوردار گرديد و در دوران ديگر شاهان صفوي هم، اردبیل در واقع مقام پايتخت معنوي 

ع را بايد در همان اوايل ظهور لذا بايد گفت گرچه ريشه تاريخي عالقه ايرانیان به تشیّ صفويان را يافت.

طالب)ع(، ابيابناسالم)ص(، حضرت علياسالم جستجو کرد و ارادت ايرانیان نسبت به جانشین پیامبر 

گردد و از همان دوره، جانشیني ايشان به جاي پیامبر به زمان حیات حضرت رسول )ص( برمي

برخي نواحي ايران به  هايي با اعتقادات شیعي دردولت اکرم)ص(، از جانب ايرانیان حمايت شده و

اين مذهب به عنوان  ي آنان اردبیل بود،که خاستگاه مذهب قدرت رسیده است، لیکن؛ در عصر صفويان

محمد قلمرو حکومتي صفويان شناخته شد. احمدبن ديگر مذهب رسمي در سراسر سرزمین ايران و

 شیعه فقهاي، از علماء و "محقّق اردبیلي"و  "مقدّس اردبیلي"ق(، معروف به  993نجفي)ماردبیلي 

در  به ارتباط با دربار صفوي، امامیّه در قرن دهم هجري، از جمله عالماني است که در اين عصر

ع و براي مصالح تشیّ عین حال رد هاي فراواني نمود وع و حل مشکالت شیعیان تالشگسترش تشیّ

 زهد و تقوايش زبانزد بود. مقدّس اردبیلي در نیز داد وشیعیان، همواره به دربار صفوي تذکراتي مي

استیناس "ياست او رونقي دوباره يافت. در زمان ر حوزه علمیّه نجفتبحّر داشت و  نقليو  علوم عقلي

مجمع الفائدة و البرهان في شرح " در آيات االحکام، "زبدة البیان في براهین احکام القرآن" ،"المعنويّة

 علّامه حلّي و "ارشاد "هاي فقه استداللي و درشرح کتاب المعارفترين دايرةاز معروف ،"االذهان

 است. مهم او ارآث از در علم کالم"عقائد االسالم"

در  ي افشاريه در دشت مغانق( ،موسس سلسله1148گذشته از تاجگذاري نادرشاه افشار)حک

هاي قبلي را نداشت م، گرچه اردبیل رونق و شکوه دورهش( ه1314-ه.ق 1211ي قاجاريه)حکدوره

در سال  ولکن؛ اين شهر در نهضت مشروطیّت ايران سهم بزرگي داشت و اولین انجمن واليتي اردبیل

ي حفظ جان و مال اتباع خود، در اردبیل نیرو پیاده ق تشکیل و به دنبال آن روسیه به بهانه1326

 1321ي سوم شهريور سال همزمان با حادثه ش( هم،1357-1314ي پهلوي)حککرد. در دوره

در شمسي تداوم پیدا کرد و  1325شمسي، اردبیل توسط سپاه روس اشغال شد و حضور آنان تا سال 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%B9%D9%82%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D9%86%D9%82%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D9%86%D9%82%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87_%D9%86%D8%AC%D9%81
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87_%D9%86%D8%AC%D9%81
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شمسي، اردبیل هم تحت  1324ل ي دموکرات بر آذربايجان در ساي فرقهي حاکمیت يک سالهدوره

مردم  ي آنان درآمد. با آغاز قیام مردم کشورمان به رهبري امام خمیني)ره( علیه رژيم پهلوي،سلطه

برافراشتند  علم مخالفت با رژيم شاهنشاهي انقالبي اردبیل هم برحسب اعتقادات مذهبي و غیرت ملي،

و در پیروزي انقالب شکوهمند اسالمي و نیز تداوم آن همواره بر وظايف اسالمي و انقالبي خويش عمل 

 اند.نموده

 فقهاء، دوران تاريخي، خاستگاه علماي دين، نواحي آن در اردبیل و با توجه به آنچه گذشت،

 ،اردبیلي عمربنکه حسینه طورياند، بهاي مختلف علمي بودهعرصه دانشمندان متعدد در محدثین و

برخي از آنان همچون  ابوسعید اردبیلي از راويان معروف قرن سوم هجري و و واقد اردبیلي

در مراکز خالفت اسالمي به نشر علوم اسالمي پرداخته و  ،محمد اردبیلي از حافظان قرآنابوجعفربن

 نیز ونام بغداد ه از علماء و معلمان ب ق(،381)ماالردبیليموسيبنابوالحسن يعقوب ا انندبعضي ديگر هم

 ،الصقربن حمادالورثاني، کثیربن سجاح اردبیليبنالسريبنعلي ق( و 372عبدالواحد بن بکر الورثاني)م

رعه زعبدالوهاب ابو ،ق(369)م علي بن حفصفرزندش  و ق(339)محفص بن عمراردبیلي

عبدالباقي  ،ق( 475بديل بن علي برزندي)م (،حیانياللّ )حسن اردبیليحمدان بن  ،ق(415اردبیلي)م

 از راويان وق(، 493احمدابن عثمان النريزي،صالح بن بديل برزندي)م ق( و491بن يوسف النّريزي)م

ق(، عمربن شاه 515محمودبن يوسف البرزندي)م همچنین، اند.حافظان قرون نخستین اسالمي بوده

 ،خواه کلخوراني، ملک"تفسیرکبیر"صاحب  و ق(546بشیربن حامد اردبیلي)م ،ق 526 الموقاني حدود

الدين ادباي موقاني، عالمه شمس محدثین و ق( از664)ح -مغاني -الدين مقدسيجمال

، "شرح المصابیح"جمله کتاب متعدد از صاحب آثار نقلي و سرآمدان علوم عقلي و ق( از677خلخالي)ح

فقهاي شافعي و  از ق(،779ق(، عالمه يوسف ابن ابراهیم اردبیلي )م727عبدالحمیدبن علي الموغاني)م

هاي رشته علماي شهیر اردبیلي در الدين اردبیلي ازتاج ،فقه در"االَنوار لِاَعمالِ االَبرار"صاحب کتاب 

 اند. بودهاين ايام  درمختلف علوم اسالمي 

نويس معروف عثماني هم زمان با حکومت صفويه تذکره ق( 1167حاجي خلیفه)م آن، گذشته از

 ديني، بزرگان علمي، به برخي از ،"الفنون نون عن اسامي الکتب وکشف الظّ"مهم خود  اثر ايران، در بر

الدين شیخ صفي میان آنان گذشته از کند که ازنواحي آن اشاره مي و سیاسي اردبیل مذهبي و

سیّدحسین عاملي اردبیلي)م قرن  ،ق(753اسمعیل بن احمد البدري االردبیلي)ح ،ق(735)ماردبیلي

 ن امام علي)ع(،أش در "التفضیل و المساواتالمنافاة عندفع"جمله  از بیست اثر داراي بیش از دهم ق(

مولف  اردبیلي، آن، ابن بزّاز عالوه برتوان نام برد. ق( را مي1149)محسین خلخالي و "سیادة االشراف

جانشین  و پسر پیروان شیخ صدرالدين، از مردم اردبیل و ،که خود ازق(759)تالیف "صفوةالصّفا"کتاب 

الدين شیخ صفيکرامات  اقوال و احوال، درق( 759)ت"صفوة الصفا"مطالب کتاب  شیخ صفي بوده و

هاي بیان چهره گردآوري کرده، در توصیه شیخ صدرالدين ق( را بنا به سفارش و735اردبیلي)م

دانشمندان اين  از کهدانشمندان اين ناحیه اسم به میان آورده  تن از چهار چهل و از برجسته اردبیل

 .اندبودهي اردبیل دوره
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ق(، سید محمد 987)حق(، عالءالدين قاسم خلخالي916اردبیلي)م شیخ کبیرقاضي  همچنین،

مولف  امامي و شناس شهیرق(، رجال1111علي اردبیلي)مبنمحمدشیخ  ق(،1191)ح طاهراردبیلي

ابوالحسن  ،خان مغانيمیرزاحسن ق(،1112دصادق خلخالي)حشیخ محمّ ،"جامع الرّواة" کتاب

ها هاي تذکرهمدخل آذربايجان و مفاخر از صدرالدين خیاوي و ق(651)حپیربدرالدين نمیني مشکیني، 

 آنان از گرفته که برخي از مورد بحث قرار ع به شمارآمده وتشیّ هاي بزرگ اسالمي والمعارفدائره و

هاي زن تشکیل را چهره اردبیلي بانو وخانم، سلطان بانوبیگم صفوي جهان خانم،پريخان کلثوم،جمله ام

ع پیرامون استان کنوني ارف تشیّالمعمقاالت مختلف دائرة گذشته از افزود، اين باره بايد در دهند.مي

 هاي مشهور علمي اردبیل وچهره تن از 31تنها در اين مجموعه به شرح حال  نواحي آن اردبیل و

سیّد  هاي مستقل پرداخته شده که قالب مدخل نواحي آن و به عبارت ديگر استان کنوني اردبیل در

 کتاب صاحب تعلیقات بر ق(،1281فرزندش سیّدصالح موسوي اردبیلي)م )انواري( وعبدالرحیم اردبیلي

 مجتهد اکبرعلي میرزا فرزندش و ق(1294)ممیرزا محسن مجتهد اردبیلي شیخ انصاري، "رسائل"

 الهي اردبیلي يوسف مجتهد اردبیلي، ،"فتح العلوم" ،"النّشور البعث و" صاحب ق(،1348)ماردبیلي

مهم  صاحب اثر بزرگ و شاعر عارف و مال محمدباقرخلخالي،و یلي صدرالعلماي اردب ق(،1198)م

فرهنگي  علمي، سیاسي، هاي برجسته مذهبي،عین حال، ظهور چهره دري آنان است.ازجمله "ثعلبیّه"

 (،ش1324م) یعه اردبیليالشّحاضر، همچون آيات عظام مرحوم مفتي عصر و ورزشي از اين استان در

 سیّد ،ق(1377)م يونس اردبیليسیّد ش(،1311)م، بیضاي اردبیليق(1337حسن مجتهد مغاني)ح

 نويسندگان، ،(جمروّ) زادهخلیل ،ق(1414)ممسائليمحمّد ، علي مشگیني موسوي اردبیلي،عبدالکريم 

سیّدفخرالدّين  ،"گذرگاه تاريخ اردبیل در" صاحب جمله بابا صفري، از سرايان معاصرمرثیه شاعران و

 که مقام معظم رهبري، الشّعراء يحیويتاج ،"دانشمندان آن تاريخ اردبیل و"صاحب  کران،موسوي ننه

هاي چهره نیز زاده وسلیم موذن ،انور، شاهي ،منزويعنوان داد،  "الشّعراي کشورتاج"ايشان را 

، نشانگر جايگاه خاص اين استان در وجود  و... علي دايي،حسین رضازادهي ورزشي همانند برجسته

 ادهاي فراوان در اين منطقه است.استعد

در پايان بايد اذعان داشت که وجود آثار فرهنگي، هنري و تمدني متعدد در سطح  همچنین

 ازهاي باستاني و دژهاي نظامي از پیش از اسالم به صورت تپه هاي مختلف تاريخي،استان از دوره

 در قهقههي قلعه ي بابک)ارشق( وقلعه مغان، برزند در دژهاي اولتان و ي بويني يوغون نیر،جمله قلعه

ي سلجوقي)حک دوره )مسجد جمعه( ازو نیز آثاري همچون مسجد جامعفیروزآباد  دژ ،شهرنیمشگ

 از هنرهاي اسالمي ها اثرصفي الدين اردبیلي با دهي شیخ جبرائیل و فرزندش شیخبقعه ق(،429-591

مقبره  نمین، بدرالدين در ي پیربقعه شهر،فخرآباد مشگین درسلیمان ه سیّدزادآرامگاه امام ،اردبیل در

ها و ساير آثار تاريخي و نیز ها و حمامپلبرزند،  حنفیّه در محمدبنعون مزار نیر، عبداهلل کورائیمي در

 هاي کشاورزي، معادن غني و بکر و مناظر طبیعي متنوع، چشمهاستعدادهاي فراوان همچون قابلیت

 4811ها چشمه آب معدني سرد و گرم و کوه سر به فلک کشیده شده سبالن با ارتفاع سارها و ده

 اي را در صنعت گردشگري به اين استان بخشیده است.متر، جايگاه ويژه
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 مدون مستقل پیرامون تاريخ استان کنوني اردبیل در آثار نبود نیز با توجه به آنچه اشاره شد و

نواحي  گي اطالعالت الزم پیرامون استان با وجود جايگاه اردبیل وپراکند هاي مختلف تاريخي ودوره

پژوهشي پیرامون استان  هاي علمي واهتمام به تالیف مجموعه اسالم، ايران و تاريخ آذربايجان، آن در

ي نواحي پیشینه اقتصادي اين استان که نشانگر فرهنگي و مذهبي، اردبیل به ويژه تاريخ سیاسي،

رسید والحمدهلل چون  ضروري به نظر امري بس مهم و ي تاريخي باشد،ان گذشتهدور مختلف آن در

وهشگران ژپ برخي اساتید و با دعوت از استان پیدا شد، خود هاي تالیف اين مجموعه دروجود زمینه

نخستین  مندان به تاريخ استان عملي شد وي عالقهاين آرزوي چندين ساله ي تاريخ،عرصه استان در

استان، با عنايات  ي اردبیل به عنوان مرکز، ويژه"دانشنامه تاريخ استان"تاريخ استان به عنوان بخش از

 گرديد. انتشار ي چاپ وخداوندي آماده

جاي بس خوشحالي  بايد گفت، پژوهشي مجموعه حاضر پیرامون جايگاه علمي و همین اساس، بر

دانشنامه  المعارف وجهان که به دائره و رکشو هاي مشابه دراساس مجموعه است که اين دانشنامه بر

نويسندگان  عزيزان سرپرست علمي و به سبب سوابق همکاري برخي از تالیف شده و معروف هستند،

 با اين حال، است. جايگاه علمي برخوردار کشور مجموعه از ها درالمعارفها با مراکز دائرهمدخل

 ديدگاه دارند نظرات و اين باره انتظار در متخصصین امر گران علمي اين مجموعه ازتالش مديران و

 قرار نظر هاي بعدي درچاپ مربوطه اعالم نمايند تا در هاي خويش پیرامون اين دانشنامه را به مرکز

 گیرد.

 ديگر ويراستاران و نويسندگان، مترجمین، ي مولفین،همه دانم ازخود فرض مي بر پايان، در

جناب  سیّد مهدي جوادي قوزلو، به ويژه جناب آقاي دکتر خطیر اهتمام داشتند اين امر عزيزان که در

اجرايي اين  خانم دکتر فاطمه جعفرزاده که سرپرستي علمي و سرکار موسوي و میرصمد آقاي دکتر

 محترم، استاندار جو،از جناب آقاي مهندس بهنام اند و نیزبوده داري گرانسنگ را عهدهمجموعه

که  مديريت حوزه هنري استان المعارف ومديريت بنیاد دائره ريزي استانداري،برنامه مديرکل دفتر

امید  اعالم نمايم و اند،کمال امتنان خويش راموعه را تقبل نمودهجاين م انتشار چاپ و هزينه تدوين و

 عزيزان متخصص در ديگر ي الهي و با تالش اعضاي هیات مولف اين مجموعه وقوه است به حول و

تاريخي استان  -اين مرجع علمي هاي ديگري ازبخش انتشار آينده شاهد چاپ و اين امر بتوانیم در

 باشیم.

 ان شاء اهلل

 د حسن عامليسیّ
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 مقدمه:-0-3
از افتخارات و مواريث مسلمانان است که در پرتو ( المعارفتدوين دائرةى)نويسابتکار دانشنامه

تحقیقيِ نشأت  -آمیز علميسده سوم هجري آغاز گرديد و در فضاي شوقهاي قرآني از نیمه اول آموزه

م و در اواخر سده دوّ)هاي برخاسته از نهضت ترجمهجکاويگرفته از تعلیم و تعلم معارف اسالمي و کن

هاي چهارم و و به ويژه تسامح و تساهل ذاتي منطوي در احکام نوراني اسالم در سده( ماوائل سده سوّ

شبه که دامنه اين نوع از تألیفات تا برآمدن صفويان در ايران و شکوفا شد نیرو گرفت  نپنجم، چندا

استقرار عثمانیان در استانبول و بخشي گسترده در اروپا و سواحل مديترانه در و پس از قاره هند 

 تداوم و بیش از پیش تنوع و تکامل يافت.  شمال آفريقا

تنى چند از که به همت امه تاريخي استان اردبیل دانشنو ضروري تألیف  کاقدام مبارحاصل 

ديرپايِ بس کهن عینیت يافته و اکنون نخستین جلد آن پیش  استان دانشگاهیان فاضل و متعهد اين

 نهاده شده، الحق درديار  ه اينروي شما، خواننده مشتاق به دانستن هر چه بیشتر و مستندتر دربار

 خور تحسین بسیار است.

علمي و فرهنگي  نتايج گیري سنتي است که پس از ظهوردر واقع پي مفید تدوين اين اثر

هاى مأخوذ و جرح و تعديل و انطباق علوم دخیله )دانشبا انگیزه  م، ودر سده سوّ "نهضت ترجمه"

بندي طبقه با رويکرد و اقدام به وهند و...( با مبانى اسالم آغاز گشت  منابع يونان و ايران و مُتَرجَم از

د و تصنیف و گستردر میان مسلمانان دامن مي پیش ها که هر روز بیش ازگون دانشاهاي گونتهرش

 ها  تداوم يافت."دانشنامه"جمله تدوين  تألیف آثار ارزشمند در باب اقسام اين علومِ مأخوذ، از

توان ميدانشنامه و با عنايت به تنوع صورى و محتوايى آن "آمیز در مفهوم دقیق با نگاه تسامح

 کهدر جهان اسالم را  –به تعبیر روزگار ما  – "کتاب مرجع"نخستین دانشنامه، يعني نخستین 

و دست به تدوين آن زدند، به عثمان بن بحرجاحظ  شدندنا سده بعدتر با آن آش چندين اروپايیان

دانشنامه توان نخستین را فى الجمله مي الحیوان جاحظهجرى( نسبت داد. کتاب  225)متوفَّى در 

موضوعى درباره هر آنچه آدمیان )صحیح يا سقیم ، علمى يا خرافى( از جانوران شناخته شده در آن 

ق( در  38نديم)د. ابنالفهرست چنین بايد از دانشنامه تخصصى اند، تلقى کرد؛ همدانستهروزگار مى

آموزشى و ادارى، به ها و نیازهاى شناسى اسالمى نام برد از اين پس، در پى گسترش دانشکتاب

گون معارف اسالمى و ادر موضوعات گونالفرست و الحیوان هايى مانند ها و رسالهتدريج تالیف کتاب

هايى جامع به مفهوم تر به تدوين دانشنامهبعد هاىعلوم دخیله ادامه و تکامل يافت، چندان که در سده

 امروزين آن انجامید.

)از صورت بدوى يک موضوعىِ/ تک امل آن در جهان اسالمنگارى و تکدر سیر اجمالى دانشنامه

کتاب المعارف توان از مى المعارف امروزى(دانشىِ فاقد نظم تا نیل به صورت الفبايى و جامع آن/ دائرة

(، ق 387خوارزمى)د.  مفاتیح العلومق(،  339فارابى)د.  احصاء العلومق(،  276ابن قتیبه دينورى)د. 

و تالیف  ق.( 616)د. فخرالدين رازىستّینى يا جامع العلوم ق(،  428سینا)د. ابندانشنامه عالئى 

شناسى که به ترتیب الفباى عربى ق.( در کتاب 1164)د  حاجى خلیفهکشف الظنون تکامل يافته 
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نديم ابنالفهرست  تکمله بر توان آن راارزشمند که مى اى تک دانشى وتنظیم يافته، نام برد، دانشنامه

 شمار آورد.به 

نگارى، به دلیل عالقه و نیازهاى سیاسى، نظامى، مالى و دينى جامعه شنامهسیر تکاملى دان

 المسالک وهاى جغرافیايى عام)چون تر از آغاز تالیف کتابها پیشهاى جغرافیايى، دههاسالمى به داده

ابن البلدانِ ابن رُسته، عالق النفیسه االابن سرابیون، صورة االرضِيعقوبى، البلدانِ ابن خرداذ به،  الممالکِ

نیمه  اعثم کوفى و...( در)از واقدى، بالذُرى، ابنو...( و کتب فتوح اصطخرىالمسالک و الممالکفقیه، 

 و "تاريخ محلى"هاى تک دانشى با عنوان ، نگارش نوعى ديگر از دانشنامهنخست سده سوم هجرى

فرهنگى ارزشمند و  هاى تاريخى، جغرافیايى، اجتماعى وآغاز شده بود که حاوى داده "هرهاتاريخ ش"

توان ها را در هیچ منبع ديگرى نمىهايى که برخى از آنگاه کم مانندى درباره شهرها است، داده

النهر در باب تاريخ فرهنگى و اجتماعى خراسان بزرگ و فرارودان/ ماوراء يافت؛ مثل نکاتى که در

اى ناشناخته آمده از نويسندهيخ بخارا تألیف نرشخى و تاريخ سیستان تارهاى فتوحات اسالمى در سال

نظر جهان شناس صاحبکتاببوده که فؤاد سزگین) است. اهمیت و شمار اين تألیفات چندان چشمگیر

ها به اين نوع/ ژانر کتاب راتاريخ التراث العربى اسالم( را بر آن داشته که فصل پنجم از جزء دوم 

ها در اثر و مؤلفان آن 53از  "التاريخ المحلى و تاريخ المدن"ذيل عنوان  زگین دراختصاص دهد. س

برد. شايان ذکر است که اين هاى اسالمى ) عراق، ايران و شرق، مصر، مغرب و اندلس( نام مىسرزمین

ان هجرى( تنها به زب 425هاى حدود سالارى است که تا رُبع اول سده پنجم)اثر تنها مشتمل بر آث 53

نام ديگر تواريخ محلى و خور توجه،  عربى تألیف شده است؛ از اين روى بايد به اين شمار آثار در

ها مردم مسلمان نوشته شده شهرها را که در اين بازه تاريخى به زبان فارسى يا احتماالً به ديگر زبان

 اين تألیفات نیز در غازبوده، افزود. افزون بر شمار بس چشمگیر اين تواريخ محلى و شهرها، تاريخ آ

خور توجه و مطالعه است. بر پايه مشخصات عرضه شده توسط فؤاد سزگین تاريخ تألیف برخى از اين 

بن ساج جَزَرى)متوفَّى رسد، به عنوان نمونه بايد از عثمانها به نیمه دوم سده دوم هجرى مىکتاب

مؤلف  (ق 251د. حدود لولید ازرقى)که کتابش از منابع ابوا تاريخ مکة نام بردهجرى( صاحب 181

و کسانى چون معافى بن عمران)متوفى فضائل الکعبة بوده است؛ يا اخبار مکة المشرفّة کتاب  نامدار

 128تن، يزيد بن ابى حبیب اَزدى)متوفى  اين دو و مقدم برتاريخ الموصل هجرى( مؤلف  186يا  185

 کرده بوده است.هجرى( است که کتابى در تاريخ و فتح مصر تألیف 

هاى شناخته و ناشناخته رويکرد مسلمانان به نگارش تواريخ خور توجه و انگیزه در شمار بسیار و

ها در رفع نیازهاى علمى، دينى، سیاسى و محلى و تاريخ شهرها حکايت از لزوم و فوايد مترتب بر آن

ها و اندلس دارد؛ انگیزه مغرب والنهر تا هاى نخستین در جوامع اسالمى، از ماوراءاجتماعى از سده

 بوده است.دانشنامه تاريخى استان اردبیل هايى که اکنون هم سلسله جنبان تالیف دغدغه

در واقع صورت تکامل يافته و به سامانِ احیاء و تداوم دانشنامه تاريخى استان اردبیل تألیف 

هاى پیشین در جهان اسالم در سده "تاريخ شهرها"و  "تواريخ محلى"همان سنّت ديرپاى نگارش 

تن از فرهیختگان دانشگاهى شهر و استان  15گسترىِ بیش از دانش انگیزهاست که به همت واال و 
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پايه منابع معتبر و اصیل و تحقیقات دانشوران متأخر و معاصر و نیز مطالعات میدانى)ديدارى  اردبیل بر

بر پايه  و "حب الوطن من االيمان"ائقه و شنیدارى( تألیف و تدوين يافته است. اين گروه به س

اند در نماياندن تاريخ و فرهنگ و تمدن شهر ها و تجارب علمى پژوهشى ارزشمندشان کوشیدهآموخته

تا سرحد امکانات و  -ما  گیرى کشورى به نام ايران تا روزگارهاى آغازين شکلسده استان اردبیل از و

 نیاز سازند.به ديگر منابع و مآخذ بى خواننده را از مراجعه –اطالعات موجود 

يابد اردبیل از پیش از اسالم تا يورش ميدردانشنامه خواننده با نگاهى گذرا بر مندرجات اين 

بوده و  "ايالت آذربايجان" ق( پیوسته مرکز 736-654مغوالن و سلطه و فرمانروايى ايلخانان بر ايران)

هاى مختلف تاريخ، جايگاهى ولى و عراق در دورهقفقاز و آناتب مجاورت با نواحى متعلق بدان، به سب

راهبردى سیاسى، نظامى و اقتصادى مهمى داشته؛ شاهد اين مدّعا سر بر آوردن مدعیان حکومت و 

مسافر، آل  دينان، آل/ استکفايى، چون خرمهايى مستقل/ استیاليى يا تابع دستگاه خالفتبرپايى دولت

اين جايگاه  خانان با شناخت درست ازدر اين میان ايلان و صفويان است. خانساج، آل بويه، ايل

شام و مصر، در آذربايجان مستقر  راهبردى و با هدف براندازى ممالیک و سلطه بر متصرفات آنان در

ديگر متصرفات خود در شرق و غرب و جنوب ايران فرمان راندند. سهم اردبیل  گشتند و از اين ايالت بر

 تر است.برآمدن دولت شیعى مذهب صفوى نمايانخاصه در 

هاى نخستین خاستگاه با حاکمیت صفويان بر ايران اهمیت علمى و دينى اردبیل که از سده

با دانشنامه دانشمندان بسیارى در علوم، به ويژه علوم اسالمى بوده، افزايش يافت. خواننده در اين 

ق( و فرزند و نوادگانش، واقد اردبیلى، ... و خدمات و  381د. بن عَمرو اردبیلى) هايى چون حسینچهره

 آثارشان آشنا خواهند شد.

آموختگان فاضل دانشگاه تهران، دانش برکت و تألیف اين دانشنامه دو تن از منشأ اين حرکت پر

اهلل سیدحسین عاملى، داراى دکترا در فقه و مبانى حقوق اسالمى ... و جناب سیدمهدى جوادى، آيت

پژوهشى و راهگشاى براى مشتاقان  –دکترى تاريخ و تمدن ملل اسالمى ... اند ؛ اثرى علمى  داراى

 تاريخ و فرهنگ شهر و استان ديرپاى اردبیل.

 

 

 هادي عالْ زاده –و له الحمد اوالً و آخراً                                                                    

 03١١اسفند  22                                                                                            
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 مسئله بیان  -0-0
ي معاصر بر اساس تحلیل و بررسي تدوين تاريخ استان اردبیل از دوران پیش از تاريخ تا دوره

ي اسناد، به شناخت تا در نهايت با بررسي کلیهاسناد و منابع تاريخي، هدف اصلي تحقیق حاضر است 

ي پژوهش را با انتشار کامل و دقیق تاريخ استان، با رفع شبهات و ابهامات موجود دست يابد و نتیجه

 کتاب دانشنامه تاريخ استان اردبیل در اختیار محققان و عموم مردم قرار دهد.

 

 فرضیات و سواالت تحقیق -0-5
 هاي تحقیقسوال -الف

 ي معاصر چیست؟ي تاريخي استان اردبیل از دوران پیش از تاريخ تا دورهپیشینه -1

 نقاط عطف تاريخي در منطقه کدام مقاطع تاريخي بوده است؟ -2

 وضعیت استان اردبیل در مقاطع حساس تاريخي چگونه بوده است؟ -3

 هاي تحقیقفرضیه -ب

اردبیل به خاطر موقعیت خاص جغرافیايي و استراتژيک، در طول تاريخ از اهمیت زيادي برخوردار 

نخستین اسـالمي و  ي ساساني،  قرون بوده و حوادث مهم تاريخي در اين منطقه روي داده است. دوره

 ترين مقاطع تاريخي اين منطقه است.مهمدوران صفويه از 

 

 تحقیق اهمیت و ضرورت -0-6
هاي زه احیا و شناساندن پیشینه و هويت ملي مردم در هر کشوري از ضروريات و بايستهامرو

زدايي و تحريف تاريخ در عصر حاضر، با توجه به شیوع هويت که است فرهنگي، سیاسي و اجتماعي

ي آذربايجان و استان اردبیل شود. خصوصاً در مورد منطقهضرورت اين موضوع بیش از پیش آشکار مي

سازي توسط معاندان و مغرضان قرار گرفته ي تحريف و تاريخنابه داليل سیاسي، مورد هجمهکه ب

 است.

 

 بیان اهداف تحقیق -0-7
ي معاصـر براسـاس بررسـي و تحلیـل منـابع و اسـناد       تدوين تاريخ استان اردبیل از آغاز تـا دوره 

 باشد.تاريخي، هدف اصلي تحقیق حاضر مي

 

 پیشینه تحقیق  -0-8
ي تاريخ استان اردبیل انجام و نتايج آن به صـورت کتـاب منتشـر شـده     برخي تحقیقات در حوزه

انـد از جملـه   است که اغلب آنها يکي از مقاطع تاريخي استان و يا شهر اردبیل را مورد توجه قـرار داده 

ندان تـألیف  کتاب اردبیل در گذرگاه تاريخ تألیف بابا صفري در سه جلد، کتاب تاريخ اردبیل و دانشـم 
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فخرالدين موسوي ننه کران، تاريخ اردبیل در عهد قاجار تألیف صیاد نوري، تـاريخ انقـالب اسـالمي در    

 اردبیل تألیف علي درازي.

اند، اغلب فاقـد رويکـرد علمـي و    هايي که داشتهتحقیقات انجام شده در اين زمینه با وجود قوّت

نین فاقد جامعیّت در پوشش کامل تاريخ اردبیـل از  پژوهشي در بررسي و تحلیل منابع و اسناد و همچ

 اند.دوران پیش از تاريخ تا معاصر بوده

 

 چارچوب و مباني نظري تحقیق -١-0
اي است که پس از گردآوري اطالعات بـه  روش پژوهش با توجه به موضوع آن به صورت کتابخانه

گیـرد و در نهايـت بـه صـورت     مـي برداري از منابع مرتبط، مورد تحلیـل و بررسـي قـرار    صورت فیش

 گردد.هاي مختلف تاريخي تدوين ميموضوعي برحسب دوره

 

 تحقیق مدل تحلیلي -0-01
 تحلیلي -توصیفي

 

 روش پژوهش و مراحل انجام طرح )دلیل انتخاب اين روش( -0-00
 اي خواهد بود.تحلیلي برحسب مطالعات کتابخانه -روش پژوهش با توجه به موضوع آن، توصیفي

 

 فنون و ابزار گردآوري اطالعات -0-02
 ها براساس موضوع تحقیق برداري از منابع و اسناد تاريخي و تحلیل و بررسي يافتهفیش

 

 ترين منابع و مآخذ فارسي و خارجيمهْ -0-03
ها مورد بررسي قرار هاي تاريخي اعم از فارسي، عربي، ترکي و ساير زبان ي اسناد و کتابکلیه

 شود:گرفت. به عنوان نمونه به چند مورد اشاره ميخواهد 

 فارسي: مآخذ منابع و-الف

تذکره " ؛ق(1313السلطنه)م اعتماد "مرآةالبلدان"ق(؛759)تاردبیلي ابن بزّاز "فاوة الصّصفّ"

 ؛پناهي سمناني "نادرشاه بازتاب حماسه و فاجعه ملي" لنکراني؛ برادگاهي "ق1286-87سعیديه)ت 

 "تاريخ عالم آراي عباسي"تربیت؛  "دانشمندان آذربايجان" ؛ترابي طباطبايي "آذربايجانباستاني  آثار

نیز  و (پايان نامه کارشناسي ارشد) "دوران اسالمي جغرافیايي مغان در اوضاع تاريخي و"؛ترکمان

 تاريخ جهانگشاي" ؛جوادي سیّد مهدي دو از هر "ارس هاي رودساکنین کناره و اصحاب الرّسّ"يمقاله

فرهنگ " ؛مولف نامعلوم" ق(372)ت المشرق الي المغرب حدودالعالم من" ؛"ق(681)مجويني

 نیز و "رياض السّیاحه" ؛ديهیم "تذکره شعراي آذربايجان" ،خاماچي "جغرافیايي آذربايجان شرقي
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 "جامع التّواريخ" ؛صفري "گذرگاه تاريخ اردبیل در" ق(؛1337)حشیرواني "بستان السیاحه"

 ؛قدسي]باکي خانوف[ "گلستان ارم" قاسمي؛ "مغان نگین آذربايجان" ق(؛718)ماهللرشیدالدين فضل

اخبارنامه)تاريخ " ؛کسروي "شهرياران گمنام" ؛کامبخش فرد "گرمي مغان( )درهاي اشکانيگورخمره"

مستوفي)م  "القلوب نزهة" ؛مدرس تبريزي "االدب ةريحان" ق(؛1317-1229 )تلنکراني "تالشان(

اسپهبد "مقاله نیز  و "آن چند رويداد تاريخي در موقع جغرافیايي دشت مغان و" يمقاله (، ق741ح

دين، دالور بابک خرّم" ؛ناصري "مغان در گذرگاه تاريخ" ؛هويدارحیم هر دو از  "نشین مغان

 ......، علیزاده کريم "مغانسي آصالندوز دشت کاوش در نادرتپه"مقاله  ؛نفیسيسعید  "آذربايجان

 انگلیسي(: ترکي، خارجي)عربي، مآخذ منابع و-الف

ابن ابي  "ب في تاريخ حلبلالطّ بغیة"؛ق(1389آقا بزرگ تهراني)م "الذّريعه الي تصانیف الشّیعة"

 رسی" ؛ق(693)حابي الفداء "البلدان تقويم" ؛(ق367)م النفیسي ابن حوقل "صورة االرض" ؛جراده

 ؛(ق279)مالبالذري "البلدانفتوح" ؛ق(1145)حاولئاريوس "سفرنامه" ؛ق(748هبي)مالذّ "بالءنّال اعالم

 ؛تاپر "هاي مغانتاريخ سیاسي اجتماعي شاهسون" ؛ق(445)حبیروني "ةعن القرون الخالی ةالباقی آثار"

 و البالد آثار" ؛رنه گروسه"امپراطوري صحرانوردان" ؛حسنلي "فرقه دموکرات آذربايجان فرود و فراز"

 السّخاوي" التحفة اللطیفه في تاريخ المدينة الشريفة"؛ق(682)مالمکموني القزويني ازکريّ"العباد اخبار

تاريخ " ؛ق(764)حالصّفدي "الوافي بالوفیات" ؛ق( 562)حالسمعاني "االنساب" ؛ق(912)م

جغرافیاي تاريخي " ق(؛1167[)مخلیفهحاجي ]کاتب چلبي "نماجهان" ؛"ق(311بري)مالطّ

 "نَهايَة االَرَبِ " ؛ق(345مسعودي )م"مروج الذّهب" ؛لسترنج "هاي خالفت شرقيسرزمین

 .....؛ "ق(284یعقوبي)مال تاريخ"ق(؛626)ياقوت حموي "البلدانمعجم" ؛ق(723نويري)م

 

Азәрбајчан савит Енсүслоредјасы, Бако, 1982. -  

 م(.  1976، باکو ،(ACE )آذربايجان شوروي)دايرةالمعارف 
-Encyclopedia  of  ISLAM(EI2)(CD). 

  -چاپ لیدن به زبان انگلیسي و-
Islam  Ansiklopedisi (IA) 

     -به زبان ترکي عثماني وچاپ ترکیه-
ДУНҮА  ХАЛГЛАРЫ; - 

 م،( 1998،انتشارات دايره المعارف آذربايجان،باکو،ملل جهان)ولي يف،اسماعیل ،
-Turkiye Dianet Vakfi Islam Ansiklopedisi(TDVIA),(CD) 

     -به زبان ترکي عثماني وچاپ ترکیه-
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 فصل دوم

 مباني نظري پژوهش
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 :اردبیل استانمعرفي اجمالي  -2-0
 

شمال غربي ايران واقع شده و مرکز آن  کیلومترمربع، در 17881با مساحتي حدود ، استان اردبیل

گیالن، از استان شهر اردبیل است. اين استان از شمال به کشور جمهوري آذربايجان، از مشرق به 

 جنوب به استان زنجان و از مغرب به استان آذربايجان شرقي محدود است.

 75شهر،  31بخش،  31 رستان،شه 12نفر جمعیت، شامل 1271421استان اردبیل با امروزه، 

در  و آبادي داراي سکنه است 1854 دهستان و

به عنوان مرکز  اين میان، شهرستان اردبیل

کیلومترمربع، از  2551با مساحتي حدود استان

شهر، غربي به شهرستان مشکینشمال و شمال

هاي کوثر شرقي به شهرستاناز جنوب و جنوب

عین و هاي سرو نیر، از غرب به شهرستان

شهر و نیز از طريق کوه سبالن به استان مشکین

آذربايجان شرقي و از شرق به شهرستان نمین، 

مشترک  کیلومتر مرز 5/282با  استان گیالن و

 جمهوري آذربايجان محدود است.  به کشور

استان اردبیل، قسمت مهمي از بخش شرقي 

حدود دو  وشود فالت آذربايجان را شامل مي

احي کوهستاني و يک سوم ديگر را سوم آن را نو

 دهد. ناهمواريمناطق هموار و پست تشکیل مي

هاي اين استان را به سه بخش متمايز يعني 

)ارسباران( به  داغارتفاعات شمالي شامل قره

لو و ارتفاعات داغ و خروسشامل ارتفاعات تالش]طالش[، صلواتهاي شرقي کیلومتر، کوه221طول

بزغوش بايد تقسیم نمود. کوه آتشفشاني نیز متر و  4811 کوه سبالن به ارتفاعمرکزي و جنوبي با 

به  "سلطان"ي معروف غربي شهر اردبیل واقع شده و داراي سه قلهچهل کیلومتري جنوب سبالن، در

 آتشفشاني است. ي و نیز يک درياچه  "کسري"و  "هرم"متر،  4811ارتفاع 

بوده؛  ع شده و گرچه از استعدادهاي کشاورزي زيادي برخوردارها واقدر میان کوه ،هاي استاندشت

اند و در اين میان، دشت اردبیل، ها کم و بیش از مواد آبرفتي و رسوبي تشکیل شدهآن بخشي ازولي 

ها محصوالتي همچون بوده و در آن شهر، از اهمیت خاص برخوردارینگمغان و دشت مشي جلگه

در اين باره، تنها  وشود. کشت مي...،زمیني، چغندرقند و ذرت، سیب گندم، جو، انواع میوه، پنبه،

هاي نعناع، آويشن، گل سرخ، ها، تیرهسه هزار نوع رستني داشته که از میان آن بیش از ،سبالن

 توان نام برد. بو و آالله را ميخشخاش، زنبق، شب
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ال، پوشیده از گیاهان نیمه هاي گرمي، نمین و خلخهمچنین بخشي از استان به ويژه شهرستان

 يجنگلي و درختان جنگلي همانند درمنه، گون، راش، ممرز، تنگرس، فندق و ازگیل بوده و فندقلو

هاي درختي به دو گروه گلهم هاي اردبیل را هاي مهم استان است. گلنمین، يکي از تفرجگاه

، اطلس، میموني و کوکب بو،هاي علفي همانند شبهمچون گل سرخ، محمدي، زرد و نسترن و گل

 توان تقسیم کرد. مي

هاي حاجیلوداغ، سبالن، يازده زيستگاه وحوش وجود دارد که زيستگاهي محدوده سوي ديگر، در از

ها بوده و جمله آن سي، ازساواالن دوشي، آقا بابا، هرم داغي، موويل، هوشنگ میداني و شیروان دره

کل و بز، خوک، گرگ، قوچ و میش و از پرندگان کبک، باز محل زندگي انواع حیوانات وحشي همچون 

هاي شکاري)قیزيل قوش(، فاخته، قمري، عقاب طاليي، الچین و همچنین رودهاي روان در دامنه

 است.  آالي خال قرمزهاي منحصربه فرد قزلمرتفع سبالن، به ويژه گورگور، داراي ماهي

ها، تحت تاثیر عوامل اقلیمي متعدد همانند عرض جغرافیايي، ارتفاع زمین، ناهمواري ،استان اردبیل

داشته و در  شود، قرارغرب وارد استان مي هاي هوايي که از شمال، شرق وفاصله از دريا و توده

به سبب تنوع شرايط اقلیمي، در نواحي  ،داراي آب و هواي معتدل کوهستاني است. بنابراين مجموع،

تلف استان، اختالف دما در طول سال زياد بوده و نواحي جنوبي استان داراي آب و هواي سرد و در مخ

میزان رطوبت  ،شود. همچنینشمال آن، با کاهش شدت سرما، بر میزان گرما و میانگین دما افزوده مي

نگین بارندگي درصد در نوسان بوده و میا 85درصد تا حداکثر 35از حداقل  نسبي ساالنه در اين استان

 شش ماه است. يخبندان در آن، بیش ازي متر و دورهمیلي 381استان حدود 

 -يليمه"شوند: بادهاي شرقي و به زبان محليوزند، به سه نوع باد تقسیم ميبادهايي که دراستان مي

محلي وزد. بادهاي غربي و به زبان که سرد و مرطوب بوده و در طول سال از شرق استان مي "باد مه

تر از باد مه بوده و در اغلب اوقات، از غرب استان مي وزد. تر و گرمکه بادي خشک "سفید باد -يلآق"

و  "باد مازندراني" ووزند که با توجه به شرايط طبیعي، در نواحي مختلف استان مي و بادهاي محلي

 هاست. جمله آن از "مغان يلي"

آيد و شايد بتوان گفت هاي غني کشور به شمار مياز استان ،منابع و ذخاير آبي استان اردبیل از نظر

هاي موجود در کشي آب داشته است. آبکه اردبیل اولین شهر ايران است که از روزگاران قديم، لوله

هاي ها، آبهاي محصور شامل درياچهها، آبهاي جاري شامل رودخانهاردبیل را به چهار گروه آب

ترين ، مهم)سفید رود(اوزني ارس و قزلتوان تقسیم کرد. دو رودخانهي، ميهاي زيرزمینمعدني و آب

، )بولقارچاي(سو، دره رود، بالقلوچاي، نمین چاي، بالهارودرودهاي استان بوده و رودهاي خیاوچاي، قره

آباد، از نه ارس و شاهرود، گیوي چاي و سنگهاي رودخاچاي، نیرچاي و قوري چاي از حوضهاني

هاي ها و چاهها، قناتهاي زيرزمیني استان به صورت چشمهاوزن هستند. آباي رود قزلهحوضه

ي نئور در جنوب شرقي شهرستان اردبیل با آب شیرين و گیرند. درياچهعمیق مورد استفاده قرار مي

تر از درياچه هکتار و قديمي 121ي شورابیل با مساحت آالي رنگین کمان و درياچهماهي قزلداراي 
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هاي طبیعي در محدوده طرح جامع شهر اردبیل با آب شور و استعداد گردشگري، درياچه و ومیهرا

 دهند. استان را تشکیل مي

هاي مهم گردشگري و بوده و از جاذبه هاي معدني هم اين استان از جايگاه ويژه برخورداراز نظر آب

ين میان، شهر توريستي سرعین به تنهايي داراي يازده در او  دنروتوسعه اقتصادي استان به شمار مي

سويي، لو، يئلسو، گامیش)گاومیش( گولي، ژنرال، پهنسو، ساريچشمه آبگرم معدني بوده و قره

معدني در  هايگرممعدني اين شهر هستند. اين آب هايرمگاز جمله آب ،سويي و بئش باجیالرقهوه

هاي پوستي بسیار موثرند. ، فشار خون، سوء هاضمه و بیماريهاي عصبي، روماتیسمدرمان ناراحتي

 ،شهرینگو قینرجه نیر، قوتورسويي)آب جرب(، شابیل و قینرجه مش )بوشلو(برجلو ،بیله درق همچنین،

نیز از تاسیسات و تجهیزات الزم امروزه ها معدني استان بوده و برخي از آنمهم هاي گرمآب ديگر از

بیشتر شامل سرب، مس و منگنز و معادن  در مجموعهم  اردبیلمعادن فلزي استان  هستند.برخوردار 

غیرفلزي آن شامل گوگرد، باريت، آهک، سیمان، خاک چیني، خاک آجرپزي، مرمر، مرمريت، 

 هاي مختلف ساختماني و زينتي، گچ، تراورتن، شن و ماسه و پوکه است.سنگ

کنار زبان ترکي  در بوده وداراي تنوع زباني قابل توجهي وسعت کم خود،  توجه به با ،استان اردبیل 

کنند، در شهر کلور و در روستاهاي بخش م ميلآذربايجاني که اکثريت ساکنان استان به آن تک

به زبان تاتي و در بخش عنبران از شهرستان نمین به رستم از شهرستان خلخال، شاهرود و خورش

 شود. زبان تالشي تکلم مي
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 (:کلیاتمغان) -2-2*

 

شامل سه شهرستان  استان کنوني اردبیل و مختلف تاريخي، در اي با رخدادهاي مهم وناحیه

 تاريخي و آثار در ،مغاني ناحیه جمهوري اسالمي ايران. در سوار،گرمي و بیله آباد(،آباد)پارس پارسا

؛ 121؛ابن خرداذبه ،197 -196بالذري،) "موقان"هاي به صورت شده، ياد شکل گذشته از جغرافیايي،

 شیرواني، ؛1/116، ؛ جويني89 مستوفي، همان؛ ،ياقوت) "موغان" ،(5/225،ياقوت ؛1/228مسعودي،

(   EI2،" موقان " مدخل ؛238 ) مارکوارت،"موکان"و ,ACE) "موغان" مدخل ؛138 یاحه،رياض السّ

توان را مي "موغان"عرب، براي اين ناحیه، شکل  یاييجغراف منابعگرچه ،در برخي  و است. ،وارد شده

  "ماغي  " ،ي آنآمده و شايد ريشه "موقان"هاي کهن عربي،به صورت اين واژه، در نسخه ،؛ لکن يافت

 (  EI2،"موقان")مدخلاست.  رفته، به کار نهاي مغوال و در ورد

کماشح "يا  "کاشج"برخي ازجغرافي دانان وتاريخ نويسان مسلمان، موقان وجیالن را ازفرزندان 

( دانسته وگويند که ساکنین  1/33)خواند میر ، "سام بن نوح"ويا (  5/225، ياقوت) "بن يافث بن نوح

گاهي ل ،(با اين حا،همان ياقوت.)  باشد "موق"جمع شايد مي نامند و "موغان" اين ناحیه، آن را

وبه معني آتش پرستان وناحیه وشهري درآذربايجان،عنوان  "موغ"يا "مغ"،جمع  "موغان" يا"مغان"،

قديم ، جمعي ازموغان ودانشمندان مجوس، جهت در،چون  گويند ( و1112 -1188شده است.)برهان،

( ويا 138یاحة، ،)شیرواني ،رياض السّ موغان شهرت يافتهبه  ، سکونت، آنجا)مغان( را اختیارنموده اند

( و در اين 564یاحة،موبدان، آن واليت را آباد کرده اند. )همو، بستان السّ اين که، جمعي ازمغان و

بسیاري ازنام هاي  ي را، پايه "آتش پرستان"به معني  "مغان"میان،برخي خاورشناسان هم ، کلمه 

سکونت بسیاري از ن باره، در اي ( و347ازجمله دشت مغان دانسته )دياکونوف،  ،جغرافیايي شرق

به  و  (131فراي ،  ) عنوان کرده ،رود ارس را ه ي دردشت مغان وکنار  ،زمان عباسیان زرتشتیان، در

 (   EI2، " موقان" )مدخلد. نساکنین اين منطقه ،اشاره دارنام ارتباط موقان، با 

بوده وسکونت  مغانها،نام عمومي طوايف ترک زبان آذربايجاني ساکن در دشت درمجموع،موغاني

ها به شاهسون ،ها، به اثبات رسیده است.بعدها،برخي از موغاني اين ناحیهدر  ديربازاين طوايف از 

 "جاواد" ي ها مرکب از هشت تیره بوده و معموالً در ناحیه،موغاني ق13م/19پیوسته ودر اواسط قرن 

در ارتباط ،ها آذربايجان ، با موغانيجمهوري وجه تسمیه روستاهاي موغان در و . اندسکونت داشته،

    ) "موغانلي الر"مدخل ؛ولي يف، ,ACE"موغانلي الر"است.)مدخل

،تمام سرزمین هاي شمالي حدود صلوات ) نواحي میان  نمغوال ان سلطهموغان ، در دور ي ناحیه

و  بالها رود( و جنوب ارس را در برداشته و شرق موغان، تا درياي خزر امتداد يافته و  رودهاي قراسو

 هاي کوهستاني نیز، به موغان تعلق داشت.)لش روسیه را شامل مي شد و بخشطامناطق ساحلي 

 ،غرب درياي خزر ،،دشت مغان ايران،در آخرين حد شمالي کشور  ( امروزه  EI2،"موقان"مدخل

به  ،شرقي آذربايجان شرقي و شمال استان اردبیل، واقع شده است. اين دشت، از شمال و مشرقشمال
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 هدرّ ي شهر و از مغرب به رودخانهینکجنوب به شهرستان مش رود ارس و مرز جمهوري آذربايجان، از

ومتر است. کیل 75و فاصله ي آن تا درياي خزر،  ، دوز( و شهرستان اهر محدودرود)نزديکي اصالن

عمده ي  بخشکه  ،شمالي و جنوبي تقسیم گرديده بخشدشت مغان ،به وسیله رودخانه ارس، به دو 

و يکصد هزار هکتار آن، در خاک جمهوري اسالمي ، "میل  "، در خاک جمهوري آذربايجان به نام آن

 مربع است.کیلومتر  5484، واقع شده است . مساحت کل ناحیه ي مغان، "مغان"ايران و به نام 

 48در  ،( اکنون، ناحیه مغان ايران، با سه شهرستان گرمي79، "جغرافیايي دشت مغان موقع  ")هويدا،

دقیقه  55درجه و  47در  ،دقیقه عرض شمالي، پارساباد 1درجه و  39دقیقه طول شرقي و  3درجه و 

 و شرقي یقه طولدق22درجه و48در  ،سوارشمالي و بیلهدقیقه عرض 39درجه و  39طول شرقي و 

 (  28، ،جزو استان  اردبیل است. )  بختیاري ش1372ازسال و  شمالي دقیقه عرض 23درجه و39

 وازش، به عنوان بخشي ازايالت آذربايجان 1316ق تا1325ازنظرجغرافیاي سیاسي،مغان ازسال

بیله  ش،مغان به مرکزيت1335( و درسال57ش،جزو استان آذربايجان شرقي بوده)انجوي،1339سال 

ش،گرمي ازشهرستان مشکین شهرجدا وبه 1355درسال ،به شهرستان تبديل شد .تا اين که سوار،

 که د ر ،،ناحیه مغان ش1372درسال ، با تاسیس استان اردبیلعاقبتمرکزيت شهرستان مغان درآمد و

وبیله سوار تبديل شده بود،جزو استان اردبیل  )مغان(،پارساآباد ش،به شهرستان هاي گرمي 1371سال

 1385بر اساس آمارسال ( 2 -1/1؛قاسمي،446،؛خاماچي، فرهنگ جغرافیايي 2/655)ترابي، گرديد .

نفر جمعیت 91271مساحت ، 435/2118)مغان( با  شامل سه شهرستان گرمي ،،ناحیه مغان ايرانش

 3شهر ،3نفر جمعیت ،164577مساحت ، 1367/ 812آبادي ،پارس آباد با  318بخش و2شهر ، 3،

 271بخش و2شهر،2جمعیت، نفر 55126 ، مساحت 749/1733 با آبادي وبیله سوار241بخش و

 ، استانداري اردبیل( 1385آبادي است. )بختیاري،همان؛آمارنامه 

جلگه مغان،ازتوده هايي ناحیه مغان بايد گفت، که  جغرافیاي طبیعي و زمین شناسي پیرامون

جوان  وخاک آن،به رنگ قهوه اي مايل به  داراي ساختمان نسبتاً ه منشاء متشکله آنها رسوبي واست ک

به اين ناحیه منتقل گرديده وبخش  ،قرمز ونشان دهنده مواداولیه اي است که به وسیله رود ارس

ست پ به دوران سوم وقسمت شمالي آن به دوران چهارم زمین شناسي تعلق دارد. ،جنوبي ناحیه مغان

متر 2228متر ازسطح درياست. صلوات داغ با 111با ارتفاع تقريبي ،مغان ي جلگه ي ترين نقطه

متر وارتفاعات اوجارود درشهرستان گرمي وارشق درجنوب ناحیه 711ارتفاع،کوه هاي خروس لو با 

( ازمیان رودهاي جاري 483،همان خاماچي،  ؛35) بختیاري، .مغان،ازکوه ها وارتفاعات مغان است

که درطول نوارمرزمشترک  بوده،دردشت مغان،ارس،مهم ترين وپرآب ترين رودخانه شمال آذربايجان 

کیلومتر طول ، داراي جزاير،سدها وشعبات  1172 با ،جريان دارد.اين رود ،ايران وجمهوري آذربايجان

آب آن به %12و ي آذربايجانجمهور مرزمشترک میان ايران و ،کیلومترآن 411و متعدد بوده

نیز،رود مرزي بالهارود ،دره رود)دره  به جمهوري آذربايجان تعلق دارد. ،آن ي به ترکیه وبقیه%34ايران،

 وود(، زنگیرچاي ، داش ديبي ،شوره دره ، برزندچاي وقره سو ،ازديگر رودهاي مغان است .)خاماچي

 (16 -15،"جغرافیايي مغان  ي واوضاع تاريخ"، جوادي ؛1/21،قاسمي؛ 484 -483،همان،
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 ها گرم ودرزمستانها  مغان،جزونواحي گرم ومرطوب است.آب وهواي آن درتابستان ي جلگه

داراي آب  ،وبخش جنوبي آن بخش شمالي ناحیه مغان،داراي آب وهواي نیمه صحرايي سردومعتدل 

 ي درجه25 -21،انمغ ي حرارت درناحیه ي مرطوب است.میانگین درجه وهواي معتدل خزري بسیار

باد مغان،میزان حرارت به آپارسا ازآن نیزمي رسد.به طوري که در باالتر ،وگاهي بودهسانتي گراد 

  -311،شمال غربي آن 311 -211بارش در بخش غرب ناحیه مغان، نیز،میزان درجه هم،مي رسد. 38

 (22 - 21 میلي متر است. )جوادي، همان ، 511 -411شرق آن داراي  و 411

ناحیه مغان، به مراتع يیالقي ، مراتع قشالقي ومراتع استان اردبیل ونیزدر  عشايرشاهسون مراتع

توان مهم ترين ناحیه مرتع که آن را مي ،دشت مغان میان بند و اطراف روستاها ،تقسیم مي شود.

ديک نزهکتار بوده و  311111قشالقي کشور دانست ، در شمال شرقي آذربايجان واقع شده و حدود 

رريگ( ، ه مغان،اسپند )اوز ي آن در خاک کشور ما واقع شده است. ازگیاهان دارويي درناحیه 3/1 به

)يارپوز( ، تاج ريزي)قوش اوزومي(، شاهي)بوالق اوتي( ،اسفناج )شومین (،  گ(، پونهه )بوبه ن بابونه

جوادي ؛ 2/118، 1/25ر.ک به:قاسمي،)گیگیرکان( وآويشن)کهلیگ اوتي(،را مي توان نام برد. ) گزنه

،لک  ، حواصل کبک پرندگان، پلیکان،انواع اردک ، قو، قرقاول، از همچنین، (25 -24،همان ،

مي توان ،خرگوش ومار را دراين ناحیه  روباه، جانوران ، خوک،گرگ،جوجه تیغي، ونیز، از ،لک،آنقوت

 خاماچير.ک به:) ن بوده است.نام برد.نیز،زيستگاه وحوش خروس لو،ازمراکز مهم زندگي جانوران درمغا

 (27 -1/26؛ قاسمي،25جوادي،همان، ؛88، ،شگفتي هاي سبالن

 ق، فاصله موقان از اردبیل ، ده فرسخ،ازه.نخست قرن سوم  ي جغرافیاي تاريخي ، درنیمه ازنظر

 ؛121 -119؛ شش فرسخ،بوده است.)ابن خرداذبه ،وازآنجا تا برزند خشّ)قوشا(، هشت فرسخ اردبیل تا

 "موقانیان"ازمملکت ،رود خزر ي درکناره "موقان"( دراين میان،گذشته از جدا دانستن 66قدامه،

(،درقرون نخستین 471-2/468درنزديکي شروان، ازسوي برخي جغرافي دانان مسلمان )مسعودي، ،

رس وبه صورت ابخش زيرين رود و( 176درجانب غربي درياي خزر ) اصطخري ، ،نان و موقا،ارّ اسالمي

واقع شده است .) ابن  ،مسافت دو روزه ازبالد شروان شاه ان ودرارّنیزو خشکي پیش رفته دردرياي خزر

در  ،"موقان"کوچک به نام  شهر موقان ونیز دو ي وناحیه ( دراين دوره،گاهي ،به شهر131، 82حوقل ،

ق(، دراين دوران،  375ممقدسي)ي به نوشته  همچنین،(417اشاره شده است. )حدودالعالم،  ،حیهاين نا

، شهري بوده که دو نهر به دورآن ،پیرامنش باغچه هاي زيبا که گوئي دشت رابهشت  ،موغان

روي ونیز دو فخرآور بوده، ، اسالمسرزمین ،در "رحاب"براي  دوباغ و دمغان وتبريز هماننوساخته،

وجود دژي به  .او همچنین،درموقان، از بوده اند مردمش همچون لؤلؤومرجان وهمه بخشايش گرو کريم

بوده  ،مي دهد،که مجهزبه خانه ها وکاخ هاي داراي تنديس پرنده وچرنده فراوان خبر"حسرت"نام 

 ( 317، احسن التّقاسیماست. )

ازمراکز وشهرهاي  ،موقان و ،از راه کناردريا دو روز ،موقان اردبیل تا ي فاصله درقرن ششم ه.ق ،

به  ،موقان ي ، ازناحیههم( ق626ياقوت) و (821، 681، 2/678، )ادريسي معروف آذربايجان ،بوده است.

عنوان بخشي ازآذربايجان ونیزاز ديه ها وچراگاه هاي بسیارآن، که ترکمانان براي چراي دام هايشان 
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 معجم البلدانهمان ترکمانان تشکیل مي داده اند. )،اکثريت مردم آنجا را،ياد نموده و اشغال کرده

روستاها وچراگاه ها گسترده درآذربايجان وداراي  سرزمیني، هم دراواخر قرن هفتم ق ،( مغان5/225،

 ن،مغوال ؛ولکن،به سبب فراخي وعلف زارهايش، محل اقامت ترکمانان بوده  و هواي بسیارگرم بوده و

داده  خبر ،دراين ناحیه  و روستاهاي زياد ترکمانان را ازآنجا کوچانده بودند.نیز،دراين دوره،از دژي استوار

 (262، اي قزوينيا،ازآنجا گريخته بودند. )زکريّ،ساکنین آن، به سبب زيادي کرزه ها و مارهيول؛شده 

دراين دوران،شهرموقان را شهرتي نبوده ومشهورهمان اراضي موقان  همچنین،بنا به يک گزارش ديگر،

دومنزلي شمال غربي و زار ومرتع، درساحل درياي طبرستان  بوده که دشتي پهناور،پرازآب وني

 (411آنجا بوده است.) ابي الفداء ،،بیشتر تبريز،قرار داشته واردوي تابستاني مغوالن،

به خود جلب کرده  احان رادرطول تاريخ،نظربرخي سیّ ،پوشش گیاهي ناحیه موقان نیز

 هگیااز زهرداربودن ان وموغان ،به صورت مستقل بیان گرديده واست.چنان که ،درقرن هشتم ه.ق، ارّ

دراوايل قرن نهم  (91-89) مستوفي ، ،دراين ناحیه،گزارش مي شود.پايیز  درمنه)علف جاروب( در

ودرنیمه  (75است.)قلقشندي، ،عنوان شدهدرجه38 ،درجه وعرض آن73جغرافیايي مغان،  طول ،قه.

ي نخست قرن يازدهم ه.ق، يکي از جهان گردان اروپايي، از وجود آهوي وحشي منحصربه فرد 

دردشت مغان،پذيرايي ساکنان کناره هاي رود بالهارود ازآنان ونیزجريان آرام رود ارس دراين ناحیه 

 (812، 2/478،سخن به میان مي آورد.)اولئاريوس،

(،دراين عصر، موغان ، که ق1342 -681)حکي عثماني به گزارش برخي جغرافي نگاران دوره

مشتمل بر سرزمین قراباغ  نیز بوده ، درسواحل جنوبي درياي شروان قرار داشته ومحدود به شروان 

بوده و به واقع شدن موغان، درمیان شماخي ،نوشهر ومحمودآباد ، اشاره شده  ،آذربايجان ودرياي خزر

دراين دوران ، نیز( 229؛ ر.ک به:همان، ترجمه جوادي،393 -392، )کاتب چلبي،جهان نما .است

شروان وگیالن وجنوب ،میان قره باغ  انتهاي شمال شرقي آذربايجان و )موقان(، سرزمیني در ،موغان

،کور و باال رود]بالها رود[ و جلگه اي  رسامیان مسیرهاي  ناحیه ايرس و کور وارودهاي  مصبشرقي 

بخش غربي آن به ايران وبخش شرقي آن متعلق به روسیه بوده گرديده که  عنوان ماسه زار و باتالقي 

ر زماني با کانال هايي، آباد گشته وداراي جمعیت زياد وشهاين ناحیه، وبه ايالت باکو پیوسته است.

درتهاجم مغوالن،کانال هاي آن ويران و ساکنانش پراکنده شده اند.)سامي ه؛ ولکن ،وقصبه هايي بود

،6/4485) 

مشهور  سرزمیني(،مغان، ازاقلیم پنجم و ق1344-ق1211 )حک قاجاريه ي آثاردوره اساسبر

م و ازشمال به مراتع دلکش ومواضع بسیارخوش وهوايش خرّ، بزرگنواحي ،قديم  شهرهاي ومشتمل بر

واليت شیروان ،ازجنوب به سرزمین آذربايجان ،ازشرق به ناحیه طالش وازمغرب به گرجستان ،پیوسته 

ازاقلیم  ،نواحي مغان همهاثرمشابه ديگر، دراين دوران،  ودريک (564، یاحه)شیرواني،بستان السّ. بود

 در ها وانواع گل چمن زارسخت ومشتمل برجنگل هاي پردرخت، بسیارپنجم ، بیابان ها وکوه هايش 

،نام "نموقا"يا  "مغکان" ،"موغان"،بنابراين( 138، رياضشیرواني ، ) بي شمارعنوان شده است. ،آن

و خاوري درياي خزرکشیده شده  ي کوه سبالن تاکناره ي دامنهاز دشت باتالقي بزرگي است که 
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به شمارمي آذربايجان  جزو ،.اين ايالت درجنوب مصب رود ارس وشمال کوه هاي طالش قرار دارد

شهري  ،کرسي مغان درقرن چهارم ه.ق تشکیل مي داد. ناحیه اي جداگانه ومستقل را اغلب؛ولي،آمده

 ( 188که تعیین محل آن دشوار است .)لسترنج ، ،بوده به همان نام

 ؛مستوفي 1/313، ياقوت؛ 15؛ حمزه اصفهاني،197 -196وان)بالذري،رَچنان که اشاره شد،باج

رثان )مارکوارت (، و5/161َ؛ابن اثیر،416؛ حدود العالم ،66، ؛قدامه بن جعفر 227)مارکوارت، ندرزَبَ (،91،

 ؛91وار  )مستوفي ،پیلسَ و ه(هرَرشَبَ)اَ ههرَمشَهَ ،(، محمود آباد417حدود العالم ، ؛2/318، ؛يعقوبي 211،

 ،(،قلعه حسن خان )شیرواني1/152؛ياقوت ، 5/7،9؛ طبري، 198)بالذري ، قرشَاَ ( ،393کاتب چلبي ،

جمله  از (،39 -38؛ نفیسي ،2/373؛ياقوت ، 5/7،8)قوشا( )طبري ، شّخُ و ( 141،السّیاحه  ،رياض

است. موثري داشته برخي رخدادهاي تاريخي مغان، نقش  که در،شهرها ونواحي مهم مغان بوده 

نواحي موقان ، اسم به میان به عنوان ارشق ،وهماشهره، محمودآباد  از هم،نیمه دوم قرن هشتم ه.ق در

 (1146، 1143، 931، 331، 319، 243از ،آمده است. )ابن بزّ

سیاسي ،دشت مغان به معني عام کلمه ونواحي آن، دردوره هاي مختلف تاريخي ، ازنظرتاريخ 

الجیشي دشت مغان ،به عنوان يک ت سوقمورد توجه وهجوم مهاجمان بوده است.وبي گمان، موقعیّ

قرارگاه زمستاني و معبر و دهلیز باز و وسیع و تنها راه وصل به فالت آذربايجان و وجود موانع طبیعي 

ن جنگجو و رشید دشت مغان و او  خروس لو و رودخانه ارس ،نیز، وجود مرد رتفاعات ارشقهمچون  ا

،شهرت يافته وتاثیرات "اسپهبد نشین مغان"به ،اطراف آن ،که گاهي با تشکیل دولت واره هاي مستقل

 ؛182؛کسروي ،شهرياران گمنام، 751/  4خلدون، )ابن داشته اند درحوادث تاريخي اين نواحي يمهم

( وهمچنین، وجود زمینه هاي تبلیغات ديني، 5/194بويل،  ؛81 -79،"اسپهبد نشین مغان"هويدا، 

؛کريستن 18،19/ 1مذهبي و فکري درمغان ،ازپیش ازاسالم تا دوره معاصر، )ر.ک.به:صفري،

عوامل مهم توجه تالش گران سیاسي ومذهبي،به اين ناحیه  ( ،از61 -8،59؛کامبخش فرد،242سن،

بنابراين،بايد گفت ، يکي ازنواحي که دربسیاري از ادوار تاريخي ،رخدادهاي آن، برتحوالت .بوده است

 (417مرزي ايران،تاثیرمستقیم داشته،ناحیه مغان بوده است.)بیات،

 551 -718)حکا توجه به آنچه اشاره شد،در دوران تاريخي پیش از اسالم وحکومت  مادها ب

مناطق تحت حکمراني مادها ،از سوي هخامنشیان مورد حمله مغان ، همچون ديگر  ي ق.م(، ناحیه

به تصرف هخامنشیان درآمده  ،به عنوان بخشي از آذربايجان ،ق.م 551قرار گرفته و در حدود سال 

هاي است. و پس از به قدرت رسیدن هخامنشیان نیز، با توجه به انتساب زرتشت به اعیان خانواده

مورد توجه هخامنشیان و اقوام ،در کناره رود ارس ، ناحیه مغان  يا احتمال تولد زرتشت موقان ، و

 (169،  همان،  خاماچي ؛ 299، بیرونيقرار گرفته است. )،مختلف ديگر

مغان  و تاريخي درخشان سیاسيمهم وتوان از ادوار مي ،م( را224 -ق.م 251)حکدوره اشکانیان

محل تاخت و تاز مهاجمان مورد توجه وبه شمار آورد. در اين دوره ، ناحیه مغان ،بیش ازدوران گذشته،

هاي غربي ايران، و نیز نبردهاي بوده است. زيرا، جايگزيني آئین مسیحیت بر دين زرتشتي در بخش

 ،طقه مغان به ارمنستانبه ويژه بر سر ارمنستان، و نزديکي من ،ايران و روم هاي بسیار طوالني دولت
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از  ،ايران و روم بوده ، موجب گرديد که مغان نیزهاي ارتباطي دولتکه محل نفوذ آئین مسیحیت و پل

 "سيقیزقلعه"و  "اولتان"میـادين نبرد رومـیان و ايرانیان به شمار رود و انتساب دژهاي مهمي چون 

م،ازجنگ وغلبه شاه ارمن برمردم 88دود سالبوده و درحدرناحیه مغان به اشکانیان، داليلي بر اين 

 ) کسروي آالن،داغستان،کوهستان وبرخي ايوريان ،که درمغان گردآمده بوده اند،خبرداده مي شود.

به دست آمده جنگي ،آثار همچنین ( 84، "اسپهبد نشین مغان"هويدا، ؛41قدسي،؛297، ،کاروند

هاي بخش موران  دربرخي روستا ،تبرآهني پیکان، قمه، همانند شمشیر، ازگورخمره هاي اشکاني،

ي نظامي منطقه  جايگاه خاص سیاسي و گر گرمي مغان ،ازدوران مختلف پادشاهي اشکانیان، ،نشان

 ؛تصاويرپیوستي(59 -58، 8اشکاني است. )کامبخش فرد ، ي مغان دردوره

چون برزند، ورثان و همانتساب شهرهاي مهمي  هم،ق( 31-م  224)حکساسانيي در دوره 

میان  اين ناحیهبه دوره ساساني ونیز واقع شدن درمغان، باجروان و نیز اولتان و بلغارچاي)بالهارود( 

اين ناحیه، دراين عصر،از جايگاه ويژه سیاسي موجب گرديد که گنجه و اردبیل ،دو کرسي آذربايجان، 

 عصردر اين ،. به طوري که نماينده معطوف برخوردار بوده و اقوام مختلف، توجه خاصي را به اين منطق

محل درگیري خزران با پادشاهي ساساني بوده و به سبب ادامه جنگ هاي ،،مناطق اردبیل و مغان 

 86واريخ، التّ ايران و روم، منطقه مغان نیز، از آتش جنگ طرفین در امان نماند. )ر.ک به: مجمل

 (75همان، يدا،؛ هو 227 -226، 211مارکوارت،  ؛48، 43قدسي،؛

 ةق( ،حذيف23 -11)حکاب خالفت عمربن خطّ ي ق ودوره 21درعصرفتوحات اسالمي،به سال 

چیره شد و اهل آن،  انوالي آذربايجان، پس از فتح اردبیل، به جنگ مردم موقان رفت و بر آن بن يمان،

دراين  ،بکیربن عبداهلل روايتي ديگر،ازاعزام ( و در196تن در دادند. )بالذري، ،به پرداخت جزيه و خراج

شکست مردم موقان ازسوي بکیر وپذيرش  جزيه ازسوي آنان،خبرداده شده است.  موقان و به  ،سال

( واين فتح وتسلیم مردم،پس از آن بود که اهل موقان پیمان شکسته 7/123، ؛ابن کثیر2/389)طبري،

ناحیه موغان، در دوره  ( بنا به گزارش برخي مورخان،4/233، )نويري .و متفرق شده بودند

ق،بر مردم 25، در سال بن عقبه ، بار ديگر فتح گرديد. دراين دوره، ولیدق (35 -23)حکعثمانخالفت

؛ 197صلح کرد. )بالذري ، ،فتح، با ايشان بر مبناي صلح حذيفهازموقان و اطراف آن حمله برد و پس 

،ارشق وبرزند هم،دردوره  )قوشا( ،خشّ )ورثان( برخي شهرهاي ناحیه مغان ازجمله ورتان (5/15نويري ،

بن عاصي  سعید ي ،ازغلبه نیز،دراين دوران ( و198فتح گرديد.)بالذري، ق(،41 -35)حکامام علي)ع(

 (197،والي )آذربايجان( پس از اشعث بن قیس،  بر اهل موقان و گیالن ،خبرداده شده است. )بالذري،

ق(، اطالعات  132 – 41)حک، در اوايل حکومت اموياناز اوضاع سیاسي و اجتماعي منطقه مغان

هاي بعدي، حمالت خزران وترکان برآالن لیکن، از حوادث تاريخي در دوره ؛ کافي در دست نیست

اح ابن است. دراين تهاجم، جرّ ،ق( 125 – 115)حکوموغان ،در دوره خالفت هشام بن عبدالملک 

در سرزمین برزند، میان دو سپاه نبرد  ،و عاقبت اختمهاجمان ت،به جانب ق 112سال  به ،عبداهلل 

اسرا را به باجروان جراح،آنان را تا رود ارس تعقیب کرده و  ،کفار بگريختند و مسلمانان،درگرفت 

 کثیر، ؛ابن162 – 5/159ابن اثیر ، ؛146، 2/45، فرستاد وخود نیزبه اين شهربازگشت. )ابن خلدون
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هـ.ق، ازديگر حوادث  123مغان و گیالن ، در سال  هاي  به  سرزمین ،بن محمد حمله مروان (9/256

ق( و خالفت منصور  232 – 132)حکدر دوره نخست عباسي  (329/ 2اين دوره است. )يعقوبي،

 ،ارس  ه يدر مغان فعلي و کنار ، به حکومت بذّ،ازدي  بن حاتم رواد ق( ، يزيد 158 – 136)حک

در  ،( حکومت مغان2/371دين افتاد. )يعقوبي، مبه دست بابک خرّ ،اين شهر،ولي عاقبت  ؛منصوب 

 (   119، نامي بوده است.)ابن خرداذبه "شکله"با  ق، 212سال 

از سال  ،دين مم دينان به رهبري بابک خرّ، قیام خرّدرمغان  نیز،يکي از حوادث مهم اين دوران

عباسي را به خود مشغول ساختند.  خلفايبرخي  ،سال 22که به مدت  ،ق بوده 223ق تا سال  211

سرزمین بابک، از سوي جنوب به حدود اردبیل و مرند، از سوي مشرق به درياي خزر و ناحیه شماخي 

رود ارس و از مغرب به نواحي جلفا، نخجوان و مرند  ي و شروان، از سوي شمال به دشت مغان و کرانه

قلمرو فعالیت  ،نخجوان و مرند ،جلفا ،اردوباد  ،س ار ،دشت موقان  ،ناحیه اردبیل ،رسید و در واقع مي

،فرمانده سپاه گويند،آنگاه که افشین اين واقعه ( ودر باره38شد. )ر.ک به:نفیسي،دينان را شامل ميخرم

به آذربايجان رسید، در برزند فرود آمد و لشکر خود را به آنجا بنشاند و دژهايي را که  معتصم عباسي،

 ،در آنجا ،پس،فرستاد  "[قوشا]خشّ"بن يوسف را به  تعمیر و محمد ،دبیل بوددر میان برزند و ار

و دژ آنها را  اعزام داشت  "ارشق" معروف به را به دهي  ،از سران سپاه ،خندقي کندند و هیثم غنوي

را از برزند شروع کرد.  علیه بابکنخستین حمله خود،کندند وافشین  يخندق ،آباد و در گرداگرد آن

ق، به دستور  223هاي پي در پي، در سال پس از شکست ،دينم( عاقبت، بابک خر11ّ-5/7، )طبري

 "بابک"مدخل  ؛475 -6/456، ابن اثیر؛ 471 -3/467کشته شد.) مسعودي، ،امعتصم عباسي در سامرّ

،(TDVIA 

ذکرگرديده و  ،قفقاز(= درقبخ) سرزمیني(،موقان،به عنوان ق 444 – 232)ي دوم عباسي در دوره

شاه )مسعودي  يکي از امرايي که حکومت سرزمین موقانیان را داشته، محمدبن يزيد،معروف به شروان

حضور آل مسافر  ي (، بوده است.و دردوره354بن احمد ازدي)ابن حوقل،  ( يا محمد1/228، 

به  "شگريل" آنگاه،و به نبرد پرداخت "ديسم الکردي"با  "ريگلش" ( در مغان،ق 483 – 314)حک

ابن  ؛3/727) ابن خلدون،  از در دوستي برآمد.سپهبد مغان،   ،پسر دلوله )دوله(با و گريخته مغان 

از رخدادهاي ديگر دوران حکومت آل مسافر در مغان، کشته شدن  (388 -351،385- 349/ 8اثیر،

 734 – 3/732لدون،) ابن خ.ق است 349به مغان در سال  ،برادر جستان ،المستجیر باهلل و فرار ناصر

 (531/ 8،؛ابن اثیر

حاکم تبريز ،با و  ق( 511 – 463)حکرواديان ،از ق ، ابومنصور وهسودان  446در حدود سال 

اسپهبد مغان به نبرد پرداخت وعاقبت، اسپهبد مغان شکست خورد ودراين باره،قطران، شاعر بزرگ 

؛   3/735تبريز، که گويا در اين سفر همراه امیر روادي بوده، قصیده معروفي دارد . )ابن خلدون، 

غزنويان  م حکم رانيبه هنگا( 183 -182،،شهرياران گمنام کسروير.ک به:؛  4/314میرخواند ، 
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ودر زمان  آمده جزو سکونت گاه هاي ترکان غز به شمار مي ،ناحیه مغان  ،(ق 582 – 366)حک

سلطان محمود و سلطان  میانق  496(،  در پیمان صلح سال ق 591 – 429)حکحکومت سلجوقیان 

 4/314)میرخواند، باشد. مقرر شد که موغان نیز، ازآن سلطان محمود ،بر کیارق سلجوقي )دو برادر(

( هم، اتابک ق 622 – 531)حکدردوره ايلدگزيان يا اتابکان آذربايجان  (79؛قدسي،2/513؛خواند میر ،

ايلدگز، از آذربايجان به طرف آران و مغان و شیروان روانه شد و تمامي آن واليت را تصرف کرد. 

 (1/616لطنه، )اعتمادالسّ

قتل و تاراج مغوالن  ،شاه با آنان در مغان، ونیز وارزمالدين خحمله مغول و مقابله سلطان جالل

)ابن  ق617ومقابله مردم آن نواحي با مغوالن وکشتار بسیاري از ايشان در پايان سال دراين سرزمین 

الدين در سال مغوالن به موغان وحرکت سلطان جالل ي تهاجم دوباره همچنین،( 4/751خلدون، 

 )موقان ، ازحوادث اين دوران است. در الدينالن بر خیمه جالل ق به موقان وهجوم شبانه مغو 628

دراين عصر،گذشته ازمرکزيت قشالقي مغان ازسوي خوانین ( 137 ، 126؛آشتیاني،  2/184،  جويني

عاقبت ، مغوالن، بیست سال پس از تصرف ايران ، به اين فکر افتادند که يک حکومت لشکري و مغول، 

 (575گروسه، رنه  ؛224بارتولد،. ) کنند ددر آران و موغان ،ايجا ،نظامي

بسیارمهم بوده ( ،ق 754 – 654 )حکايلخانان مغول  ي دردورهنقش سیاسي مغان وساکنان آن 

تخت ايلخاني ايران، برادر خود شیمون  رپس از جلوس ب ،(ق 681 – 663)حکاباقاخان است.چنان که،

الدين بعد از قتل خواجه شمسو ( 2/743نامزد کرد. )فضل اهلل، ،ان )شیموت( را به حکومت دشت موق

مدتي اقامت  ان رفته وپس ازبه موغان وارّ ،( نیزق 691 – 683)حکو استقالل امیر بوقا، ارغون خان 

. ) میرخواند،  در مغان وفات يافت ق، 691درسال  سرانجام ،ان آمده ودر تبريز ، بار ديگر به قشالق ارّ

( يکي از حوادث مهم دوره ايلخاني، کشته شدن 113 - 112، 111هويدا، همان ،ر.ک به:؛ 5/361

در موغان است. وي،پس ازهماهنگي امرا و ارکان دولت بر سلطنت  ،(ق 694 – 691)حکگیخاتوخان 

 پس از فرار به آنگاه،حاکم ايلخاني، و بخشي ازسپاه خويش را ازدست دادبايدواغول ، در طي جنگي ،

 ق، به دستور بايدوخان ،در پیلسوار]بیله سوار[ 694به دست امراي ياغي گرفتار و در سال ،موغان 

از حوادث ديگر اين دوره، اقامت اولجايتو و  (86؛قدسي،838 -2/836مغان، به قتل رسید. )فضل اهلل، 

 دوران،ن در اينیز،( 319؛ آشتیاني،  5/429،  خواند )میر احداث شهر اولجايتو آباد در موغان است.

مخلصان  هم،موقان دراولجايتو و ابوسعید ،  ، معاصر با ق( 735 – 651اردبیلي )حالدين شیخ صفي

 ،در قشالق موغان  ،الرنج  امیر محمودالیسن قتلغ و امیر،ق  738در سال  همچنین،بسیار داشته است. 

 (  3/227میر،  ت. )خواندمربوط اس ،تیمورخان به دوران ايلخاني طغا ،و اين واقعه یدندرس به ياسا

ي ايلخاني و تیموري، امراي آل جالير يا دوره میانيا وتیموريان بر مغان  سلطه ياز  پیش

با فتح تبريز در  وبر اين ناحیه اهمیت زيادي قائل بوده،   ،ق( 835 – 736)حک [آذربايجان]ايلکاني 

ي ممالک امراي جالير گرديد. ضمیمه ،ان و موقانارّ دست سلطان اويس، آذربايجان وه ب ق 759سال 
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 813 – 784)حکي حکومت سلطان احمد ( و نیز در دوره1/635، لطنهالسّ اعتماد ؛3/24میر،  )خواند

سلطان  ،و عاقبت پیش آمدان و موغان و برزند، برخوردي نامي ، در نواحي ارّ او و عادل آقا میان ،(ق

 – 771)حکتیموريان  به هنگام حاکمیت  (72 ،بیاني؛ 587  /5احمد تن به صلح داد. )میرخواند، 

ناحیه مغان ،محل  ،(6/115،) کمبريج  نقش تیموردرامورآبیاري دشت مغان ،گذشته از  همق ( 817

، 3/33خواند میر، )بوده  ،ازجمله شاهرخ گورکاني و جبه و سوبوتاي ،قشالقي برخي از امراي آن خاندان

در مغان پیش  ،لو با اوزون حسن آق قويون ابو سعید تیموري جنگ سلطان ق، 873در سال  و (617

در دشت مغان جنگ سختي درگرفت وپس ازشکست ابو سعید تیموري ،وي به  ، میان آنانآمد،پس

 -113ر.ک به : هويدا،همان، ؛125 -6/124،در دشت مغان به قتل رسید. ) کمبريج  ،ق 873سال 

114 ) 

ق(  861 – 823)حکلو  اسکندر بن قرايوسف قراقويونامیر  موغان ازسويدر قتل و غارت 

 752درحدود سال  ،از آل چوپان درموغان ،ي ملک اشرف(، اقامت چند روزه1/639، لطنهالسّ )اعتماد

ين اردبیلي، در از اجداد شیخ صفي الدّ (، حکمراني فیروز شاه،5/565میرخواند، ؛249، عبدالرّزاقق) 

وي  پذيرائي از موقان ونیز "دزلق"اقامت شیخ صفي درو (72از، )ابن بزّه دراين ناحی ققرن پنجم  اواخر

لوندخان گرجي با شاه طهماسب در  ديدارهمچنین،(،614،همانق )759موقان درحدود سال  دربرزند

هاي آن براي گردش وتفريح (،انتخاب رود ارس و کناره82ق )ترکمان ، 958به سال ،ي ارس بلده

عباس، با شاه  ،ق( و ديدار میر محمد امین ، از هند 1138 – 996)حک صفوي ازسوي شاه عباس اول 

ها و صفويان درمغان هاي عثماني درگیري و ( 883 ، 756، 2/723در کنار رود ارس )ترکمان، 

، ،ازحوادث تاريخي مغان (386/ 8ي تجهیزات و سان قشون )میرخواند، ومرکزيت اين ناحیه در تهیه

 است. دراين دوران،

ق ( در دشت مغان،ازحوادث مهم 1218 -1149)حکه موسس دولت افشاريّ،شاهگذاري نادر تاج

،حکام ، رؤسا ، قضات ، علماء ، اشراف و اعیان واليات ،در سال راستابوده است.دراين  درتاريخ ايران

ثیري ک ي نماينده دولت عثماني و عده ،پاشاق،در صحراي مغان به قوريلتاي حاضر شده  و علي1149

هاي  به اين محل دعوت و آنگاه که نمايندگان همه طبقات و گروه ،هاها و دهکده از کدخدايان کوي

 181،    استرآبادي ؛447، مروي، نادر را به پادشاهي برگزيدند. )  در دشت مغان حضور يافتند ،اجتماعي

  ( 151 -141، پناهي ؛ ر. ک به:

زمان با آغاز کشمکش میان حامیان زنديان و سران  ق( و هم1219 -1163)حکه در دوره زنديّ

 ،برد ، براي شکست آزادخان افغانق در مغان به سر مي 1171که در سال  ،قاجاريه، محمد حسن خان

 (59را تسخیر نمود. )موسوي نامي،   قلعه ارومي ،کرد و در اين حمله به سوي ارومیه حرکت

حوادث دوره زگذاري وي،ا ها و تاجروس با او جنگدر صحراي مغان، قاجارحضور آقا محمد خان 

آقا محمد خان ، لشکري  ،ق 1219،در سال چنان که ق(، درمغان است. 1343 – 1211)حکقاجاريه 

در  ،پس از اين واقعه ،را به طرف مغان و داغستان فرستاد؛ ولي به سختي شکست خورد. آقامحمد خان
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لشکر و اعیان دولت را احضار  يامرا ،ق 1211ن در سال پس از فتح گرجستا وزد  مغان خیمهصحراي 

در آقامحمدخان،آنگاه که  با اين حال، (  484رازي، ؛ 222قدسي،و مراسم تاج گذاري به عمل آورد. )

ق ، به سوي ارس حرکت  1211هم، در سال  ،اوزسوي روسیه وارد مغان شد سپاهي ا بهار سال بعد،

؛ 231قدسي،کشته شد. ) ،و نفر از گماشتگان و مالزمان خويشکرد؛ ولي ،عاقبت، شبانه به دست د

  سال درروسي "اشپخدر" مغان و قتلسمت لطنه بهالسّنايبي  میرزا ( حرکت عباس 74ناصري، 

 (321،  لطنهالسّ ق نیز،از رخدادهاي اين دوران است. ) اعتضاد1218

وقايع مهم ديگر در زمان فتحعلي شاه قاجار،از  ،سپاه ايران و روس میان "اصالن دوز"نبرد 

کنار رودخانه ارس ،اتفاق  و دوز ق ،در محل  اصالن 1228تاريخي دراين دوره است.اين جنگ،در سال 

دولت دو ي گلستان ،بین افتاد و فتحعلي شاه، که خطر را نزديک ديد، درخواست صلح کرد و معاهده

مالکیت روسیه بر قراباغ، شروان، باکو،  ، سال يادشدهدر  نامهاين عهدمنعقد گرديد. به موجب يادشده 

 -251قدسي،، شکي، گنجه، موقان و قسمتي از طالش تايید شد. ) دربند، گرجستان، داغستان

 (332مشکور ، ؛251

درعرصه هاي مختلف  ،مغان ي درتداوم حضور طوايف مختلف شاهسونان منطقهبايد گفت،

گذشته ازايجاد  ،م ايران و روسیهل و دوّ،آنان،در جنگ هاي اوّباس اولاز زمان پادشاهي شاه ع سیاسي

هاي هاي نبرد شده و جان فشانيوارد صحنهترديد درانتخاب ايران يا روسیه جهت استقرارازسوي آنان،

ش،تصرف مغان وتمکین طوايف 1311وبه همین سبب،درحدود سال زيادي از خود نشان دادند

قوجه بیگ لوها در  ي در اين میان، مقاومت طايفهو بلشويک ها بوده است.شاهسون،ازبرنامه هاي مهم 

دويه  "(، کشته شدن 4/82رضايي، ؛418؛بیات،171، 85تاپر،ق ) 1326برابر مهاجمان روسي در سال 

ق به دست قوجه بیگ لوها و به دنبال آن ،به آتش کشیده 1328در سال  ،، فرمانده روسي"گالزوف 

تن  17 قتلسوارمغان ونیز تن دربیله 37کشته شدن  باب خانه و 135اد تعدوشدن گمرک خانه 

آن وغارت  جوادکندي از سوي روس ها  باب خانه  در 277ازاهالي قريه زرگر وبه آتش کشیده شدن 

ق در برابر  1341در سال  ، خان، رئیس شاهسونانمقاومت شديد ساري ،درناحیه يادشده ،و باالخره

ست. راستامهم در اين  دست آنان، از وقايع ه وي پس از جنگ هاي متعدد بروس ها و کشته شدن 

 (274، 266؛افشار،25 -2/23؛ قاسمي،291؛ کاويان پور،  292 -291تاپر،)

ش ،به دست روس ها ،از رخدادهاي مغان 1321ترور میرسادات خان حسن پور، در سال 

پس ازسال ها مبارزه با روس ها وتبعید به  است.او،که در روستاي قوزلو ،ازتوابع گرمي،سکونت داشته،

میرسادات "سیبري ،عاقبت در دم درخانه خويش در روستاي يادشده،توسط روس ها،گلوله باران شد.)

ي ايالتي  حزب د احمد میر خاص با کمیتهمبارزات سیّنیز، ( 181 - 178، "خان، مبارزي  گمنام

ده براين ناحیه است. او، که از سادات مغان و ساکن ي ايران  ،ازحوادث مغان در دوران نفوذ توتوده

ي ايران در فروردين ماه ي ايالتي حزب تودهگرمي بوده ، پس از آغاز فعالیت کمیته "روستاي  کالن 

اي از ي مغان علم مخالفت با سران حزب مذکور برافراشت و با عدهش در تبريز، در ناحیه 1321سال 
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نمود. ) اعالم علیه حزب مزبور ، افراد آن حزب را کافر و خونشان را مباح  موافقین خود، به عنوان جهاد

 (266جامي، 

ش وتشکیل جمهوري خود 1324ي دموکرات آذربايجان در سال فرقهموجوديت  مپس ازاعال

دست به فعالیت  ،مغان يدر ناحیه ،وري، دموکرات هامختار آذربايجان به رهبري سید جعفر پیشه

براي جذب اعضاي جديد،در هر يک از روستاهاي مغان، اقدام به تشکیل سازمان ه واي زدهاي گسترده

ند.به طوري که، حتي دربرنامه ريزي هاي صورت گرفته ازسوي هاي مختلف جوانان، پیران و زنان نمود

، وجود داشته ودراين شوروي در حمايت ازفرقه،جهت ارسال سالح،نام گرمي وبیله سوار مغان هم

اوضاع ") جوادي، دوران،بیله سوار ،ازجايگاه پل ارتباطي اعضاي فرقه با شوروي،برخوردار بوده است.

سوي   منصوري ،ازاعدام میر غالم  (219، 215، 64؛ حسنلي،174 -173،"مغان  و جغرافیايي تاريخي

سادات  مغان و ساکن روستاي  . وي، که ازروزهاست مهم مغان دراين ي،از رخدادها دموکرات ها

و  ش ، درشهر گرمي دستگیر  1324به سبب مخالفت با دموکرات ها، در سال  گرمي بوده، " زنگیر"

اردبیل،به دار کشیده "نارين قلعه"پس از مدتي زنداني ،عاقبت در اردبیل به اعدام محکوم و در جاي

کي از قطب هاي مهم کشاورزي و ي ،،منطقه مغان نظر  اقتصادي  از( 112-3/111شد. )صفري،

خیزي خاک، دماي مساعد و موقعیت خاص  حاصل سبب هب،دامپروري ايران است. سراسر دشت مغان 

 اتانبارغلّ"جهت نیست که مغان را بي بوده وات، حبوبات و علوفه زيرکشت انواع غلّ ،ايمنطقه

 ،همان شود. )خاماچيدر اين ناحیه تولید مي ،ديمي وآبي  ترين غالت مرغوب واند.نامیده "آذربايجان

به بهترين  مغان رادشت ، دماي معتدل وبارش مناسب و، گرمسیري نیز داري دربخش دام و (485،

به شمار ،داري درکشور يکي ازکانون هاي مهم دام،مراتع قشالقي تبديل کرده وقشالق عشايرشاهسون 

طیور  ویش،بز،اسب،شتر، ازچهارپايان نواحي مغان است. به ويژه نژاد مغاني،گاو،گاوم ،مي رود.گوسفند

( ازصنايع 51 -47، جوادي، همانر.ک به:پرورش داده مي شود. )درآن ، همزنبورعسل و کرم ابريشم ،

بزه ک و دستي درمغان،قالي بافي،شال بافي ونیزبافتن  ورني، جاجیم، مفرش، مسند،گلیم، خورجین

 (141 -134خاماچي، فرهنگ ،:ر.ک .بهمي توان نام برد. ) شتر را

محصوالت  و اي، صنعتيبهترين محل براي رشد و تولید نباتات علوفه ،همچنین ،ناحیه مغان

صنعتي و  ترين مناطق کشت به يکي از مهم زيتون بوده و اين استعدادها، مغان را وباغي و تولید برنج 

 هاو شرکت پارس مغان، از اين نمونهمدرنیزه تبديل کرده و سازمان کشت و صنعت و دامپروري مغان 

 ،صنعت ودامپروري مغان، ازمراکز مهم صنايع جديد درکشور است.اين مجتمع سازمان کشت وبوده و

هکتارازاراضي دشت مغان شکل 484111ش،به صورت شرکت سهامي دولتي ودر1353که درسال

میوه، زنبورداري  وتولید داري محصوالت کشاورزي،باغ ،تولید گرفته، در زمینه هاي عمران اراضي

مغان، از ديگر مراکزمهم  -میل سدو ودامپروري،فعالیت دارد. مجتمع تهیه وتولید میوه وآب میوه

.همچنین ،گذشته ازجاذبه هاي تاريخي،کناره هاي رود  صنعتي وکشاورزي درناحیه مغان ايران است

مي مغان،ازجاذبه هاي گردشگري ارس و بالهارود ،مناطق جنگلي بخش موران و نیزآبشارقوزلو در گر

   (56-54همان، ؛ جوادي،492 -486همان ،  خاماچي،ر.ک به:)ناحیه مغان واستان اردبیل است. 
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يکي از مراکز مهم بازرگاني بوده است.وجود سنگ هاي وزنه،دوک هاي  ديرباز،از ، منطقه مغان

اشکاني درناحیه  ي ه،جام وساغرچوبي،حصیر،آسیاي سنگي وابزارآالت فلزي،ازدور ريسندگي

دراين مناطق درگذشته  ،اطيمغان،نشان از رواج بازرگاني ونیزبرخي صنايع دستي همانند بافندگي وخرّ

( در دوره هاي اسالمي هم،اين ناحیه ،از مهم ترين 59 -44:کامبخش فرد، ک به هاي دور دارد.) ر.

به  ،شمي و روناس خوب و عالي آنهاي پمراکز تولید رودينه، انگور ، جوال، پالس، جامه و پارچه

، بازار نیز و در ورثانبوده شده و برزند در اين ناحیه، بازار ارمنستان گرگان و بالد هند، صادر مي

مغان،  ،امروزه ( 2/315؛ مقدسي،94؛ابن حوقل،417 -416، العالم )حدود معروفي وجود داشته است.

و  بودهاز اهمیت خاص برخوردار ، هاي کشاورزي و دامي و صنايع دستيبه ويژه فرآورده ،در بازرگاني

هاي داخلي و به بازار ،هاگونه فرآورده بیشتر اين و. بازرگاناني را از داخل و خارج پذيراست ،همه ساله

با ،یر اخ هاي در سالو گردد.بازارهاي خارجي مي ي روانه ،صنايع دستي ،ويژه به  ،برخي ديگر

استقالل جمهوري آذربايجان ، بازار جديد تجاري خارجي در منطقه مغان فعالیت خود را آغاز نموده و 

 (57،همان ، جوادي؛181-1/181قاسمي ،) .شود سوار و ارد و صادر مي کاالهايي از طريق بندر بیله

به  ،ت مغان ايرانمردم دش ،گفت که امروزه پیرامون اوضاع فرهنگي واجتماعي ناحیه مغان بايد

مقاله  ر.ک به:) دين اسالم ومذهب شیعه اثني عشري هستند. زبان ترکي آذربايجاني صحبت کرده وبر

رسوم ساکنان اين ناحیه ،بويوک چیله)چله  واز آداب و( 1/112،118؛ قاسمي ،IA  ،"آذري"

)مادربزرگ(،ازاصطالحات خاص ،کورد اوغلو)پسرکرد(،قاري ننه  بزرگ(،کیچیک چیله)چله کوچک(

قوالق آسماق)فال  روي آتش درچهارشنبه سوري، درتقسیم فصل زمستان، نیز، پريدن از

برشته کردن گندم وحبوبات(  انداختن(،ده ن استاتماق)تر و گوشي(،قورشاق آتماق )دستمال وکمربند

سال  )عید وتئزه ئیل بايراميسال کهنه(  وباالخره تقسیم روزهاي پاياني سال به کهنه ئیل بايرامي)عید

 ، افزودبايد  ( و72 -68، ،همان جوادير.ک به:) است. درمغان نوروز رسوم پايان سال وعید جديد(،از

ولي برخي از رسوم مربوط به جشن  ازبین رفته؛ ،رسوم محلي درناحیه مغان آداب و از يگرچه برخ

 همچنان پابرجاست ،ها ومیان عشاير منطقهروستا ،به ويژه ،دراين نواحي ،ها،اعیاد ونیزسوگواري ها

انواع مختلف آبگوشت)شوربا(،پلو،خورشت،آش، به ويژه آش دوغ،ازغذاهاي ناحیه مغان  (72.)همان،

 (91 -57است.)ر.ک به:سقاء،

،گیزلین پاچ)قايم موشک بازي(،چیلینگ آغاج)الک  درمغان ورزش ها وبازي هاي بومي وسنتي از

، 3/262،266؛ر.ک به:صفري،74 -73ي(،قاب بازي،گردو بازي)همان،)سنگ باز دولک(، لپرت داش

بئش داش)پنج و بازي هاي دختران هم،گلین بیگچه)عروس وداماد( از و (135 - 1/131؛قاسمي ،268

ي جشن ها ،مراسم مذهبي برخي( گذشته از279 -3/277، )صفري مي توان نام برد.، سنگ( را

 ،درنواحي مختلف مغان ،با شیوه هاي خاص ومحلي ،تعزيه خواني وسوگواري ها،نوحه سرايي و عروسي

 (97 -91، همان،  جوادير.ک به: صورت مي گیرد.)

 هاشاهسون سیاسي، نظر . ازندرومي مغان به شمار هاي اجتماعي درترين گروهمهم از هاشاهسون

تشکیل  صفوي سوي شاه عباس از ،ق998سالدر که به گروهي اطالق مي شود )دوستداران شاه(،
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نیمه در ،تاپر، جمعیت شاهسون هاي مغان بگیرند. را ،به ويژه قزلباشان ،جاي ديگرقبايل ترک يافت تا

بستان شیرواني،)  است . کردهطايفه، برآورد  47خانوار ومتشکل از 12111ق را،13دوم قرن 

ايل "عنوان شاهسون ها،اسالمي درايران،به  بپیروزي انقال س از( پ 199، 48 -47؛تاپر،316یاحه،السّ

کوچک به بزرگ ،به خانوار، اوبه ،  ،از تشکیالت اجتماعي داده شد.شاهسون هاي مغان، ازنظر "سون

به دوگروه  ،استان اردبیل د. کوچ نشینان شاهسون درنگوبگ ، تیره،طايفه وايل،تقسیم مي شو

خانوار 18961داراي ، 1361 سال طايفه وبراساس آمار32سه ايل و شاهسون هاي مشکین شهر وشامل

نفرجمعیت بوده  61726 و خانوار 11287طايفه وداراي  13نفر وشاهسون هاي اردبیل،از113764و

 (152، 71،  2/48؛ قاسمي ، 116خاماچي، شگفتي هاي سبالن ، .)وقشالق بیشترآنان،مغان است

ني ،رياض )شیروات ناحیه مغان درتربیت مغان زرتشتي ازنظرآموزش وپرورش،گذشته ازمرکزيّ

رشته  زيادي  در چهره هاي برجسته علميدردوران هاي اسالمي هم، (،3/153؛صفري، 138یاحة، ،السّ

 عبدالواحد بن بکرالورثاني   هاي مختلف علمي به مغان ونواحي آن منتسب شده اند که ازمیان آنان،

ون بن ذوالنّ(؛319؛سمعاني،5/382ق( )حموي،493صالح بن بديل البرزندي )م (، 1/253)سهمي ،

 هبيالذّ؛3/316العکري،بن عبدالجلیل الموقاني) ، محمد (7/3368)ابن ابي جراده ، الموقاني سعید

 ، از)ابن بزّ  (، پیرابوبکربیاني موقاني3/216، فدي)الصّ ق(664 -591،محمد مغاني ) (21/378،

بزرگ  ؛آقا 5/176 س تبريزي،( )مدرّ ق1265)م ،احمد مجتهد (931د ارشقي )همان ،،سیّ (634،842

،مجروح مغاني  (4/185ق( )آقا بزرگ تهراني ،1337، میرزا حسن آقا مغاني )ح (23/187تهراني ،

،خاقاني ،هاراي  دهقاني ،سرمد ، (1/118واز شعراي معاصر مغاني، ماهر )ديهیم  ، (471)تربیت ،

؛ قاسمي 113 -111، جوادي ،همانر. ک به:مي توان نام برد .)،وشهاب را ،موغان اوغلو ،سولماز

( باياتي )دوبیتي(ها ،آتاالرسوزو)ضرب المثل( و ماهیني ها )ترانه هاي عامیانه( ،بخشي 158، 1/144،

( تاسیس مدرسه دربیله سوار،گرمي 144، 1/137ازادبیات عامیانه مغاني ها را،تشکیل مي دهد.)قاسمي،

ذربايجان صورت گرفت ونخستین ش و ازسوي افسران لشگرشمال غرب آ1299وانگوت، بعد از کودتاي

ش و پس ازآن، درانگوت، آغاز به 1317ش ودرگرمي، به سال1315مدرسه دربیله سوار، به سال

 (223 -3/222ش،به مدارس دولتي پیوستند. )صفري ، 1319کارکرده واين مدارس، از سال

بوده  موغان،ازتمدن هاي شناخته شده دراين نواحي -باستان شناسي ،تمدن طالشديدگاه از

م( پراکنده در 14-7است.اين مجموعه، داراي آثار باستاني متعلق به اواخرعصرهاي آهن و مفرغ)قرون 

هاي به کار رفته در خنجرهاي دراز مفرغي و آهني با شیوهو کوه هاي طالش و دشت موغان بوده، 

ي نزديک و هاي زين مانند و نیز شمشیرهاي داراي خصوصیات رايج در آسیاهاي خاص و غالفتیغ

بخشد .ساکنین محدوده تمدن مياين ها، ارزش هاي مهمي را بر همچنین تبرها، خدنگ ها و سرنیزه

 ،فلزکاري ودر  ها به کشاورزي اشتغال داشتهداري و در دشت در مناطق کوهستاني به دام ،اين تمدن

 "موغان -طالش  تمدن". )مدخل برخوردار بودندپیشرفت زيادي  ،ازبافندگي هم وگري  سفال

،ACE) 
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پیش ازاسالم،گذشته ازانتساب برخي شهرهاي ناحیه مغان به دوران اشکاني  ي دردوره

 وساساني،آثار مکشوفه ازاين دوران نیز، بسیارمهم وگاهي، ازشهرت جهاني برخورداراست.دراين راستا

ت آمده ازآنها، ،کاوش درتپه هاي موجود دربرخي روستاهاي بخش موران شهرستان گرمي وآثاربه دس

داراي اهمیت ويژه اي است.براساس کشف ها وبررسي هاي صورت گرفته در اين تپه ها،که به 

آنان، آثاري ازجمله  دردرون گورخمره هايي قرارگرفته ودرکنارجسد ،اشکانیان  تعلق دارد، مردگان

 ،النگو شتريظروف آيیني به شکل حیوانات وابريق ها ،ابزار زينتي زنان همچون گردنبند ،انگ

مختلف ،گوشواره،ابزارهاي مختلف جنگي ،موادغذايي در ظروف سفالین ونیز،سکه هايي ازدوران 

 پادشاهان اشکاني ،قرارگرفته است. ودراين میان،پارچه مکشوفه پشمي الوان با نقش صلیب شکسته

رد است.نیز،يک ،ازشهرت جهاني برخورداربوده ومنحصربه فازاين ناحیه م 78 -51ومربوط به سال هاي 

به دست آمده وبسیارارزشمند دراين کاوش هاسبد چوبي وداراي تعدادي انار،گردو،انجیر،بادام،

 (63 -58، 55 -47، 8  -3است.)کامبخش فرد،

است، که ازعصرمفرغ  "اصالن دوز"ازآثار ديگرتاريخي درمغان، تپه نادري، درجنوب غربي 

اسالمي ،دوره سلجوقي واحتماالً دوره هاي  نخستین قديم،عصرآهن،دوره اشکاني،دوره ساساني،دوره

 ،گرچه کهقلعه اولتان درشمال اصالن دوز ،نیز،(   268مسکون بوده است.)علیزاده،  ،متاخرتر اسالمي

 از آناستفاده قرارگرفته وسفال هاي بي نظیر بانیان آن اشکانیان بوده اند؛ولي،دردوره اسالمي نیزمورد

( قیزقلعه سي هم،درکناره جاده گرمي به بیله سوار ،مربوط 663است.)ترابي، قابل توجه ،دوره اسالمي 

شهرها  دردوره اسالمي هم،گرچه از (1/113؛قاسمي،662به دوران اشکاني وساساني است.)همان،

درناحیه مغان،همچون برزند،خشّ،ارشق ،بذّ،باجروان و محمودآباد، درقرون نخستین  دودژهاي موجو

زيارتي درمغان و معروف  آبادي ها ومکان هاي مذهبي وي نمانده؛ولي،وجود برخي اسالمي ،آثاري برجا

)اجاق  دربرزند بن امام علي)ع( همحمد بن محمد حنفیّسیّدمنتسب به  ي ازجمله  مقبره "اجاق"به

 (49؛پاپلي يزدي،184 -183،ازآثارموجود دوران اسالمي است. )جوادي، برزند( واجاق آالزار

 

 ومآخذ:منابع  -*

 ، داراالضواء، بیروتالذّريعه الي تصانیف الشّیعةق(،محمدمحسن بن علي،1389آقا بزرگ تهراني)م

م؛ 1988،بیروت، ،دارالفکر ب في تاريخ حلبلالطّ بغیةابن ابي جراده،کمال الدين عمربن احمد،]بي تا[؛

 ابن بزّاز ؛ق1412، بیروت دار ،اريخالکامل في التّ،عزالدّين ابوالحسن علي بن محمد،ق(631)مابن اثیر

،تصحیح غالم رضا طباطبايي  مجد،انتشارات فاوة الصّصفّدرويش بن اسماعیل ، ،ق(759)تاردبیلي

، ترجمه ي د کتر شعار، (،  صورة االرض )سفرنامه ابن حوقل( ق367حوقل)م ابن ؛1376تهران، زرياب،

، بیروت  المسالک و الممالکبداهلل، ،عبیداهلل بن ع ق( 231)ح؛ ابن خرداذبه  1366امیرکبیر، تهران

) العبروديوان المبتدا و...(،  تاريخ ابن خلدون،عبدالرحمن بن محمد ،ق( 818)مم ؛ ابن خلدون1889،

 همان،3جلد؛...،ش 1364،مطالعات و تحقیقات فرهنگي، تهران ،2ترجمه عبد المحمد آيتي، جلد

 ،تهران امیرکبیر ،برهان قاطعمحمد حسین،؛ابن خلف التبريزي )برهان(، ،همان 4ش ؛...،جلد1366،
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، مکتبة المعارف ،  هايةوالنّالبداية ، ق( ، عمادالدين اسماعیل774ش؛ ابن کثیر الدمشقي)م1336،

، دار صادر، تقويم البلدانبن عمر، ،عمادالدين اسمعیل بن محمدق(693)حابي الفداء؛بیروت]بي تا[

 ،لیدن نزهة المشتاق في اختراق االفاقحمد ابن محمد ،ق(،ابوعبداهلل م521؛ادريسي)ت ]بي تا[ بیروت

 ةموسس بالء،نّال اعالمر  سی ،محمدبن احمدبن عثمان بن قايماز، ق(748)م هبي؛الذّم1866 -1864،

استرآبادي، ؛ 1391سال مسکن و نفوس عمومي سرشماري ق؛ استانداري اردبیل،1413،بیروت ، ةالرسال

 ، ابواسحاق ابراهیمق(346)م؛ اصطخري1385جامي، تهران ،  ،جهانگشاي نادريمیرزا مهدي خان، 

سني ، حمزه ،ق(321)م اصفهاني ؛ 1368، ترجمه ي ايرج افشار، علمي و فرهنگي ، ممالک مسالک و،

ش ؛  1367ترجمه شعار، امیرکبیر، تهران، ،( شاهان ملوک االرض واالنبیاء)تاريخ پیامبران و

 ( ، محمد ق1313)م السلطنه اعتماد ؛1371نشر و سیمن، تهران،  تواريخ،اکسیر الّاعتضادالسلطنه، 

 1371، طاليه، مشروطیت در آذربايجان؛افشار، ايرج، 1367،دانشگاه تهران ،مرآةالبلدان حسن خان،

گذري  انجوي شیرازي ،سید ابوالقاسم،؛1388،امیرکبیر، تهران ، تاريخ مغول ؛اقبال آشتیاني، عباس،

، 2، جسفرنامه ، آدام، ق( 1145)ح ش ؛اولئاريوس 1371اسپرک، تهران ، ،فرهنگ مردم ونظري بر

؛ بار تولد، واسیلي والديمیر، 1369ترجمه ي حسین کرد بچه، از انتشارات شرکت کتاب براي همه ، 

 بختیاري،؛  )بي تا(توسن،  انتشارات،ترجمه سردادور، حمزه )طالب زاده(،تذکره جغرافیاي تاريخي ايران

ق( 279)م ش؛ البالذري1386، تهران ، ،موسسه جغرافیايي (87 -86ي) جامع گیتاشناساطلس سعید،

تاريخ ايران .آ، جي ق؛ بويل، 1421، دارالکتب العلمیه، بیروت، فتوح البلدان، احمدبن يحیي بن جابر، 

اسناد ،مرکز  توفان برفراز قفقاز، ش ؛بیات، کاوه1371،ترجمه انوشه، امیرکبیر، تهران ،5، ج)کمبريج،(

 ؛ بیروني 1345دانشگاه تهران،  تاريخ آل جالير،، بیاني، شیرين ؛ش1381وتاريخ ديپلماسي، تهران ،

 ، پاپلي يزديسرشت، امیرکبیر ؛ ي دانا، ترجمهةعن القرون الخالی ةآثارالباقی، ابوريحان، ق( 445)ح

اسالمي آستان محمدحسین،فرهنگ آبادي ها ومکان هاي مذهبي کشور،بنیاد پژوهش هاي  دکتر

تاريخ ، کتاب نمونه؛ نادرشاه بازتاب حماسه و فاجعه مليپناهي سمناني، ش؛1367قدس رضوي،مشهد،

 تهران ششم)دوره تیموريان( ، ترجمه يعقوب آژند ، جامي، (،جلد)پژوهش دانشگاه کمبريجايران 

،ترجمه حسن اسدي، اختران، تهران مغانتاريخ سیاسي اجتماعي شاهسون هاي ؛تاپر، ريچارد، 1379،

) 2535، انتشارات انجمن آثارملي ،تبريز ، آثارباستاني آذربايجان؛  ترابي طباطبايي ،سید جمال،1384،

ترکمان،  ؛1378انتشارات ،تهران،  ،چاپ ودانشمندان آذربايجانتربیت، محمد علي ،ش( ؛1355

، ( پژوهش گروهي)جامي  ؛ ش 1387امیر کبیر، تهران،  ،تاريخ عالم آراي عباسي،  اسکندر بیگ

جغرافیايي مغان  اوضاع تاريخي و"،جوادي، سیّد مهدي؛1371تهران، ، نیلوفر،گذشته چراغ آينده است

 پايان نامه کارشناسي ارشد ،دانشگاه تهران ،دانشکده الهیات ومعارف اسالمي ،سال، "دردوران اسالمي

،تصحیح محمد تاريخ جهانگشاي جويني، عالءالدين عطاملک، (ق681)مش؛ جويني 1376 -1375

، نامعلوم، تصحیح ق(372)تحدودالعالم من المشرق الي المغرب؛ 1382قزويني ،دنیاي کتاب ،تهران ،

فرقه  وفرود فرازجمیل، ؛ حسنلي، 1372رضا ورهرام، تهران، دانشگاه الزهرا،  مريم میر احمدي، غالم

فرهنگ ؛  خاماچي، بهروز، 1383، ، نشرني، تهران منصور همامي ، ترجمهدموکرات آذربايجان
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شگفتي ؛ خاماچي، بهروز وعلیزاده پروين، 1371، اول،  ، سروش ، تهرانجغرافیايي آذربايجان شرقي

؛ 1353،خیام ،تهران ، تاريخ حبیب السّیر،  ق(942)خواند میر ؛ 1371ويچ،تبريز، ،ايرانهاي سبالن

ديهیم  ؛1377، ،تهران فرهنگي ،چهارم ،علمي و ،ترجمه کشاورزتاريخ ماد ،،ايگورمیخائیلوويچ دياکونوف

 ، اقبالتاريخ کامل ايران، ،عبداهلل رازي ؛1367، آذرآبادگان ،تبريز ، تذکره شعراي آذربايجان،احمد،

؛رنه گروسه، 1363اقبال، تهران، ،ي ايرانسالهتاريخ ده هزار ، عبدالعظیم ،  ش ؛ رضايي1369،تهران ،

ا المکموني ؛ زکري1368ّ،  ي  عبدالحسین میکده، علمي و فرهنگي، ترجمه ردان انو امپراطوري صحر

 )هژير( ،ترجمه عبدالرحمن شرفکندي العباد ر واخبا آثارالبالد بن محمود، ، محمدق( 682)مالقزويني

، مهران مطبعه قاموس االعالم ، شمس الدين، ق(1322)مسامي ؛1366، تهران ،مؤسسه انديشه جوان،

، انتشارات فرهنگ و راهنماي خوراکي هاي محلي استان اردبیلسقاء ،نادر ؛ ق  ؛1311سي، استانبول ،

 www . alwaragاالنساب ، ،عبدالکريم ،ابوسعدق( 562)ح السمعاني؛ 1386ياوريان ،اردبیل،  

.net/ق1411، ،عالم الکتب ،بیروتتاريخ جرجانسَهمي، ابوالقاسم حمزه بن يوسف ابن ابراهیم؛  ؛ 

...،...،  ؛1339سعدي،تصحیح اصغرحامد رباني،  رياض السّیاحه، ،، زين العابدين ق(1337)ح؛شیرواني

دانشگاه آزاد  ،3ج،گذرگاه تاريخاردبیل در صفري، بابا،  ،چاپ سنگي،سنايي]بي تا[ ؛بستان السّیاحه

 ق ؛1411،دارالنشر،الوافي بالوفیاتق(،خلیل بن ايبک،764الصّفدي )ح ؛1371اسالمي اردبیل، تهران، 

الدين، ،مؤسسة عزّبري )تاريخ االمم و الملوک(تاريخ الطّّابوجعفر محمد بن جرير،  ، ق(311الطبري )م

 ،به اهتمام نوائي، ظهوري ،مطلع السّعدينل الدين، کماعبدالرّزاق سمرقندي، ق  ؛1417بیروت، دوم ،

، ،دارالکتب هب في اخبارمن ذهبشذرات الذّ ،بن احمد ،عبدالحيّ مشقي؛ العکري الدّ ش 1352

،گروه  "کاوش در نادرتپه سي آصالندوز دشت مغان"مقاله  ،کريم، علیزاده ؛،بیروت]بي تا[ العلمیه

؛  /K.S.alizadeh @ibb.gma.com، ستان شناسيباستان شناسي پیش ازتاريخ،پژوهشکده با

فضل ؛ 1363تهران، رجب نیا، سروش، ،ترجمه مسعودين فرهنگ ايرانزرّ عصر ،،ريچاردفراي

)بخش دوم(،تصحیح دکتر بهمن کريمي ،اقبال، تهران  جامع التّواريخ، رشیدالدين ، ق(718)ماهلل

ق( 337)م قدامة ابن جعفر ش؛1377،چاپ وانتشارات،تهران،آذربايجان،احد،مغان نگین قاسمي؛1367،

؛ 1371ترجمه وتحقیق دکترحسین قره چانلو، البرز، تهران ، ،کتاب الخراج وصنعة الکتابة، ابوالفرج،

ترجمه  ،(جغرافیاي تاريخي ايران)صبح االعشي في صناعة االنشاءق( ، احمدبن علي، 821)م قلقشندي

مرکزاسناد  گلستان ارم،؛قدسي]باکي خانوف[، 1384پ وزارت امورخارجه، تهران ،چا، محمودالزويري،

 ،مصطفي ابن عبداهلل ق(1167[)محاجي خلیفه]ش؛ کاتب چلبي  1382وخدمات پژوهشي، تهران ،

)بخش ايران  ----،----م؛  2119]چاپ ويژه سال کاتب چلبي[،تورک تاريخ کورومو، آنکارا، ،جهان نما

گورخمره ؛کامبخش فرد،سیف اهلل، 1391یّد مهدي جوادي،محقق اردبیلي، اردبیل،ترجمه سوقفقاز(،

تاريخ عمومي ش؛ کاويان پور، احمد، 1377، ، مرکز نشر دانشگاهي ،تهران)درگرمي مغان(هاي اشکاني

 ،تهران امیرکبیر ترجمه ياسمي، ايران درزمان ساسانیان،کريستن سن، آرتور ،تهران؛آسیا، آذربايجان،

به  کاروند،، ...، ...؛ 1377،  ،چاپ ششم، تهران ، جامي شهرياران  گمنامکسروي، احمد ،  ؛1379،

 ،جغرافیاي تاريخي سرزمین هاي خالفت شرقي؛ لسترنج، گاي، 1352کوشش يحیي ذکاء، تهران، 
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، ترجمه ي میراحمدي، ايرانشهر؛ مارکوارت، يوزوف ،1367فرهنگي، ترجمه محمود عرفان، علمي و

 ؛1318، حامد، تهران،  تصحیح بهار نامعلوم،، التواريخ مجمل؛  1373، تهران   يم، انتشارات علميمر

عالم  ،محمد کاظم،ق( 1166)ت مروي ، تبريز؛ فروشي خیام کتاب االدب،  ةريحانمدرس تبريزي ، 

 ، ،تصحیح لسترنج نزهة القلوب، ،حمداهلل (  ق741)م ح ش؛ مستوفي1364،نقش جهان ،آراي نادري

؛ 1366،اشراقي ،تهران ، ايران زمین  تاريخمحمد جواد،  ؛ مشکور، دکتر 1362، تهران ، دنیاي کتاب

، دارالهجره، قم، معادن الجوهر مروج الذّهب وق( ، ابوالحسن علي بن حسین ، 345مسعودي )م

، (االقالیم ةي معرفقاسیم ف)احسن التّ رحلة المقدسي،ابو عبداهلل،  ق(375)م ق ؛ مقدسي1419

تاريخ گیتي موسوي نامي اصفهاني، میرزا محمدصادق، ؛ م2113، ،امارات متحده السويدي المؤسسة دار

 روضة الصّفا  في سیرة االنبیاء ومحمد بن خاوندشاه بن محمود،  ق(،851) ؛میرخواند1368اقبال،  گشا،

 فصل نامه تخصصي ،"ارزي گمناممیرسادات خان،مب"؛ 1339، تهران ،خیام ،1، جالملوک والخلفا

 ؛1372، مغان در گذرگاه تاريخناصري، احد، ؛ 1391، اردبیل، زمستان 8،پژوهشي قفقاز،سال دوم، ش

،شهاب الدين ق( 723)م؛ نويري1384،  اساطیر تهران ،بابک خرّم دين، دالور آذربايجاننفیسي، سعید، 

؛ هويدا، 1364محمود مهدوي دامغاني، امیرکبیر، تهران ، ، ترجمهنَهايَة ُ االَرَبِ  في فنون االَدَبِاحمد، 

،نشريه دانشکده ادبیات "چند رويداد تاريخي درآن موقع جغرافیايي دشت مغان و "رحیم،مقاله ي

،مجله بررسي هاي  "اسپهبد نشین مغان"؛...،...،مقاله  23سال ،97وعلوم انساني ،دانشگاه تبريز، شماره 

، شهاب الدين بن ق(626)؛ ياقوت حموي6،شماره د(،سال دهم)بهمن واسفن1354 ، تاريخي

،احمدبن ابي يعقوب)ابن واضح(  ق(284)مصادر، بیروت، ]بي تا[ ؛ يعقوبي  ، دارمعجم البلدانعبداهلل،

 ، دار صادر، بیروت ، ]بي  تا[.تاريخ الیقوبي،

Азәрбајчан савит Енсүслоредјасы, Бако,  1982. -  

 م(.  1976، باکو ،(ACE )يجان شوروي)دايرةالمعارف آذربا

-Encyclopedia  of  ISLAM(EI2)(CD).  

Islam  Ansiklopedisi (IA)- 

ДУНҮА  ХАЛГЛАРЫ; - 

 م،( 1998)ولي يف،اسماعیل ،ملل جهان،انتشارات دايره المعارف آذربايجان،باکو،

-Turkiye Dianet Vakfi Islam Ansiklopedisi(TDVIA),(CD)     
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 (:مغان ي دشت کواترنرفیل هاي مهره داران دوران چهارم يا  فسیلمغان) -3-0
هاي بیله سوار،که خود از اساتید بر اساس گزارش مجري طرح مطالعه، اکتشاف و استخراج فسیل

 داران منطقه بیله سوارفسیل مهره پژوهشيهاي دانشگاه زنجان بوده و طرح ديرينه شناسي مهره داران

ها در منطقه بیله داران و فیلش و با هدف بررسي صحرايي مناطق حاوي فسیل مهره 1398در بهار 

اي از يک شاخ گوزن از ، تعدادي قطعات استخواني سطحي از جمله  قطعه)تصوير(سوار صورت گرفت

ها در منطقه ياد شده حکايت دارد و مراه با فیلها هدلو کشف گرديد که از وجود گوزنالاز معدن فو

هاي فسیلي دوران چهارم يا کواترنري است که از بسیاري از هاي بارز مجموعهاين همراهي از ويژگي

نقاط دنیا گزارش شده است. نقطه ديگر بررسي شده که در حدود سه دهه پیش توسط کارشناسان 

یل ها يافت شده بود، نهشته هاي  آواري منطقه اسکانلو سازمان زمین شناسي در آن منطقه  بقاياي ف

دوز است. در اين نواحي مشاهدات میداني  حاکي از وجود گسترده ي رسوبات مشابه  نواحي  اصالن –

، "ايران باختري شمال مغان، دشت کواترنري هاي فیل از تازه بقاياي"،)ر.ک به: دار بوده است.فسیل

 فکور(

ل منطقه دشت مغان با توجه به کشفیات انجام شده و پراکندگي رسوبات آواري بنابراين،در مجموع، ک

اي (مي تواند بسیار مستعد براي کشف آثار ديگري از بقاياي فسیلي مهره ) قلوه سنگي و شن و ماسه

هاي داران دوران چهارم باشد واين ناحیه  از اين منظر در کشور منحصر به فرد است. بر اساس بررسي

کسب نیز ي صورت گرفته در اين زمینه و مطالعه و مقايسه آثار يافت شده با آثار مشابه و مقدمات

از متخصصان در خارج از کشور و نیز ديگر آثار يافت شده فسیلي در  مشورتي برخي ديگر اتنظر

ارتباطي  گونه که تصور مي شد ( فسیلي )همان منطقه بیله سوار ) خلیفه لو ( به نظر مي رسد نمونه

هاي آنانکوئید که نیازمند انجام برخي آنالیزهاي ها به معناي خاص نداشته و با گروه فیلبا گروه ماموت

هاي فسیلي، ايزوتوپي بر روي سن نمونه 1/5تا  2البته اين سن براي  ،ريخت شناسي نزديک تر باشد 

الب توجه است که بقاياي دنداني است که  رسوبات فسیل دار در منطقه بیله سوار وجود دارد. ج

سن ال هاي ديگري تعلق داشته و احتمابقاياي يافت شده در منطقه پارس آباد و اصالندوز به فیل

جوانتري نسبت به رسوبات بیله سوار دارا باشند و تايید اين احتمال نیز نیازمند مطالعات بیشتر زمین 

اکتشاف و استخراج فسیل  ) میرزايي، گزارش طرح مطالعه،.شناسي و ديرينه شناسي صحرايي است

 هاي بیله سوار،دفتربرنامه ريزي استانداري اردبیل(

سوار دشت مغان منجر به هاي آبرفتي درمنطقه بیلهشناسي درمحدودههاي زمینجوييها و پيبررسي

ها( شده است. وهر چند در گذشته نیز از وجود اي از خرطوم داران )فیلشناسايي بقاياي فسیلي تازه

هاي حاضر به دلیل بقاياي اين موجودات دررسوبات کواترنري دشت مغان گزارش شده بود،ولي نمونه

موقعیت جغرافیايي و چینه شناسي مشخص از اهمیت به سزايي در مطالعه ديرينه شناسي اين 

اي، هاي آهیانههايي از جمجمه يعني قسمتموجودات برخوردارند. بقاياي تازه يافت شده شامل بخش

بخشي از پیش آرواره مي شود که ريشه عاج ها يا دندان  پیش دوم  نیز در  پیشاني، حفرات بیني و نیز

هاي اين نمونه نیز به صورت جدا يافت شده است. واز هايي از عاجداخل آن قابل مشاهده بوده و قسمت
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فسیلي نیازمند هاي آسیاي اين نمونه ناشناخته است، شناسايي دقیق اين آثار آنجايي که دندان

هاي دقیق استخوان شناسي )پس از آماده سازي نمونه( و سن سنجي دقیق آنهاست. با اين بررسي

وجود، بر اساس شواهدي همچون موقعیت چینه شناسي اين آثار که به نظر مي رسد متعلق به افق 

صور نمود، و لکن هاي کواترنري باشد ،لذا سن خیلي قديمي براي آنها نمي توان تهاي بااليي نهشته

اطالعات موجود از نمونه اي که سه دهه پیش در اين ناحیه يافت شده و وجود  احتمال قرابت اين آثار 

بقاياي تازه از فیل هاي  "استپي دانست.) -جنوبيهايبا يکديگر، مي توان آنها را از گروه ماموت

 ؛تصاويرپیوستي(همان، "....کواترنري دشت مغان

 19داران فسیل کواترنري در ايران احتماال به اواسط قرن ها در زمینه خرطومرين کشفتاز قديمي يکي

از سفرهاي وي به  که همراهان اردوي ناصرالدين شاه  قاجار در يکي گردد، زماني میالدي بر مي

فسیل بقاياي  ،تقريبا صد سال پس از اين واقعه  ،خراسان بقاياي يک فیل را يافته به نزد وي مي آورند

قرار دادند )فرشاد  هاي يک فیل را در لرستان يافته و آن را مورد واکاوي علمي شده دندان و استخوان

و قابل توجهي دارند  از رسوبات کواترنري منطقه دشت مغان که برونزدهاي وسیع ،ها بعد(. سال1338

با گذشت با کمال تاسف،. (1366نیز بقايايي از قطعات دنداني و استخواني فیل به دست آمد )پدرامي 

و معدود  ههاي اولیه مطالعه ديگري در اين زمینه صورت نگرفتسه دهه از اين کشف به جز بررسي

بقاياي يافت شده از دشت مغان نیز در گذر زمان تا حدي تخريب شده و وضعیت اولیه خود را از دست 

ن منطقه که در مطالعه حاضر بررسي بقاياي جديدي از فیل ها از ايه هاي يافت،. بنابراين استداده 

گرديده است فرصت جديدي را براي بررسي و شناخت بقاياي اين موجودات کمیاب و ارزشمند در 

 همان(است.) ايجاد کردهکواترنري شمال غرب ايران 

هاي حوضه ترين نهشته شامل يکي از کامل ،دشت مغان در شمال باختري ايرانبايد گفت که 

هاي اين منطقه از پالئوسن تا میوسن پسین محل انباشته شدن رسوب بوده ون پاراتتیس در ايرا

زايي آتیک رسوبات پلیوسن پسین )سازند  به سبب فاز کوهدراين میان،فلیشوئیدي بوده است. 

-بعد از ته نشیني رسوب وتر قرار گرفته است.هاي کهندگر شیب بر روي رسوب صورتآکچاگیل( به 

بر اثر تغییرات جهاني آب و هوايي، دريا از دشت مغان عقب نشیني مي کند  و هاي سازند آکچاگیل

 روي بر فرسايشي ناپیوستگي صورت به آپشرون سازند معادل ايدرياچه–هاي رودخانه اييورسوب

در نواحى مشرف به خزر جنوبى، از جمله ايران به برهمین اساس،. گیرد مي قرار آکچاگیل سازند

آپشرونین سازند آپشرون گفته شده که متشکل از توالى ضخیم ماسه، مارن و هاى آشکوب نهشته

هاى آشکوب باکو گیل قرار گرفته و با نهشتههاى آقچهدار است که بر روى رسوب هاى صدفاليه

هاى  هاى آبى متمايل به خاکسترى، سبز، ماسههااز نوع مارناين نهشته،در ايران و . شودپوشیده مي

دشت گرگان، سواحل استان   هايى شنى و کمى خاکستر آتشفشانى است که درو اليه ريز دانه

.سازند آپشرون به سن پلیستوسن آغازى است ولى احتمال ستا مازندران و دشت مُغان شناسايى شده

در دشت مُغان، چند رخنمون قابل در اين راستا،هاى آغازين آن به سن پلیوسن پسین باشد.دارد اليه

هاى باکو هاى آشکوب باکووين، اليهدر اين نواحى به نهشته و ا سازند آپشرون گزارش شده قیاس ب
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هاى باکو هم مزر پايینى و بااليى اليه و هاى زياد  بودهگفته شده که بیشتر شامل رس و ماسه با صدف

 شیب است. )همان(

هاى خزر جديد در ر زير و نهشتههاى خزر قديمى دهاى پس از باکو، شامل نهشتهبايد افزود که نهشته

هاى خاکسترى متمايل به سبز و ، تناوبى از مارن هاى خزر قديمنهشتهبه طوري که .  باالست

هاى محیط آب هايى از ماسهريز سیمان نشده است که گاهى زبانههاى دانهرنگ و ماسه خاکسترى آبي

به سمت  فرو  تغییرات ضخامت اين نهشتههاى نازک شن و مقادير زيادى صدف دارد. شیرين، اليه

هاى يخچالى، زمانى با تکاپو نشست خزر و همچنین از خاور به باختر، در خور توجه است. از نظر هم

هاى خزر جديد در نهشته وارز است. هم Iو وُرم  II حد واسط وُرم  هخزر قديمى کم و بیش با مرحل

دار زمان هاى صدفیرين است که بر روى آنها رسوبآب شه هاى سخت نشدپايین بیشتر شامل ماسه

ها عهد حاضر )هولوسن( پايان موجود، سن اين نهشته ها و شکمايحال نشسته است. بر اساس دوکفه

زمان بوده  هم IVيخچالى وُرم  هگذارى آشکوب خزر جديد به تقريب با دور آغاز رسوبوتعیین شده 

 ( . 1384است )آقانباتي 

هاي آگچه گیل و آپشرون متحمل چین خوردگي زايي پاسادنین سازند تاثیر فاز کوه تحتهمچنین،

 نده ااي جوان در دشت مغان  به صورت افقي بر روي آنها  قرار گرفتهاي رودخانه و سپس آبرفت شده

اي کواترنري محل کشف فسیل ماموت در بیله سوار مغان در روستاي فوالدلو قويسي وضعیت چینه و

صورت اليه بندي افقي و بدون تاثیر عوامل تکتونیکي موثر و در ه مرکزي شهرستان بیله سوار  ببخش 

اي سخت قلوه -کنگلومرايي است که در باالي رسوباتي با سکانس ماسه اي-داخل لنز هاي ماسه اي

متر قرار 25نشده، سیاه تا زرد و قهوه اي رنگ )ورني بیاباني روي دانه ها و ذرات( به ضخامت متوسط  

ها مشابه متري رسي سیلتي زرد رنگ  قرار گرفته است.اين نهشته 12دارد و در روي آنها اليه تقريبا ً

که در محیط بینابیني )ساحلي( و کوالبي/ مردابي که با  بودهکنگلومرايي حوزه خزر  - رسوبات آبرفتي

هاي گود تغذيه مي شده، نهشته شده اند. طرف اين محیطه هاي محلي آن زمان بجريان رودخانه

 ،همان("... مغان، دشت کواترنري هاي فیل از تازه بقاياي")

 داراي تغییرات فراواني هاي جانوري پستانداران در کواترنريمجموعه ،پیرامون اين موضوع بايد افزود

-مجموعه بوده وخچالي هاي يخچالي و بین يآن تغییرات آب و هوائي و چرخه بوده اند که عامل اصلي

هزار سال پیش در آب و هواي گرم و معتدل و  121هاي جانوري آخرين دوران بین يخچالي در حدود 

ها غني از گیاه خواراني چون ند. اين مجموعهه او نیمه جنگلي زندگي مي کرد هاي جنگلي محیط

ل وزن چند تني برخي از آنها، به ها و ... بوده که به دلیها، گاوسانان، گوزنها، اسبها، کرگدنفیل

 11-111در حدود  مجموعه جانوري آخرين دوران يخچالي هستند.ومجموعه ابر جانواران نیز معروف 

هزار سال پیش نیز شامل موجوداتي چون ماموت پشم دار، گوزن هاي قطبي توندرا، و گیاه خواران 

البته در دوران بین هستند.ها اسب علف زارهاي استپي مانندکرگدن پشم دار و ماموت پشم دار و

هاي بدون پشم و اعضاي ديگري از خانواده هاي ديگري از همین موجودات مانند ماموتگونه ،يخچالي

                                                          )همان( ها و .... مي زيسته اندفیل
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از  ها ، سه گونه مشهور و داراي پراکندگي وسیعلدر میان خانواده فیبا توجه به آنچه اشاره شد،

 پلئیستوسن زيرين حاوي فسیل ماموت جنوبي  و ها در پلئیستوسن اوراسیا وجود داردخانواده ماموت

در پلئیستوسن میاني بقاياي ماموت وزيسته است. هزار سال پیش مي 811میلیون تا  5/2است که از 

زيسته است و به هزار سال پیش مي 311تا  811اين موجود بین  و شود يافت مي استپ به فراواني

-کرده است. ماموت مي نقاط تا پلئیستوسن بااليي نیز زندگي حتي در بعضيصاحب نظران  نظر برخي

هاي استپي باز همراه با آب و هواي خشک در محیط ،آيدهاي استپي همانگونه که از نام آنان بر مي

هاي ديگر نشان داده است که اين موجودات در محیط هاي بررسي ،با اين حال حیات داشته اند.فصلي 

ماموت استپي به فراواني در برخي ازکشورهاي غرب  کرد ه اند. بقاياي مي نیز زندگي معتدل جنگلي

 آسیا از جمله در نواحي قفقاز، ترکیه، سوريه و فلسطین اشغالي ، و نواحي مديترانه شرقي مانند يونان

 41تا  311که بین بوده هاي مشهور پشم دار زمان وفور ماموت ،پلئیستوسن بااليي ت شده است.ياف

 )ر.ک به:همان(ند. ه ازيست هزار سال پیش در نواحي سرد يخچالي شمال اوراسیا مي

گونه ديگري از اين موجودات بوده اند که در آب و هواي معتدل و نیمه  ،هاي راست عاج نیزفیل

 131( در Emianو در پايان دوران بین يخچالي امین ) هزيست هاي بین يخچالي ميجنگلي دوران

هاي معتدل و نواحي نیمه جنگلي با تطابق با جنگل ازآنها اين گونه و ده انهزار سال پیش از بین رفت

هاي اروپاي غربي )جز شمال اروپا ( و شرق  در اکثر بخش و همیشه سبز )در نواحي مديترانه اي(

در ها اين گونه که رسد به نظر مينیز زيسته است.  ا، قفقاز و خاور میانه، روسیه، چین و هند مياروپ

در بخشي از آخرين دوران يخچالي  معتدل جنوبي تا زمان بیشتري )يعني نواحي گرمتر و نیمه جنگلي

به  ،کرمانشاهمانند بخش هايي از غرب ايران همچون لرستان و احتماال ههزار سال پیش(  51-41تا 

 )همان( استحیات خود ادامه داده 

 بوده،و قابل توجهي دارا  از رسوبات کواترنري منطقه دشت مغان که برونزدهاي وسیعدراين میان،

بقاياي  و بقايايي از قطعات دنداني و همچنین بقاياي استخواني مربوط به فیل ها به دست آمده 

بر اين  و استهاي چین خورده دشت مغان ترين افقفسیلي يافت شده در قديم  متعلق به جوان

اساس مي توان آنها را به اشکوب کرومرين )مرز دروه يخچالي گونز/میندل( و ابتداي پلئیستوسن 

هاي ابتدايي بیانگر تعلق اين نمونه به ماموت جنوبي بوده است.  بررسيهمچنین،بااليي نسبت داد. 

، بودهکه شامل باريک شدگي مقطع بیضي شکل میناي دندان هاي پیشرفته اين دندان ويژگي،البته 

 يکي و(.1366)پدرامي  استآن به گونه ماموت استپي  از پیشرفتگي تکاملي اين گونه و نزديکي حاکي

ضخامت میناي دندان آن بوده و به خوبي حتي در  ،هاي بسیار شاخص اين نمونه قديمياز ويژگي

نیز قابل مشاهده است که مي تواند راهنماي ما در شناسايي اين قطعات جدا از هم صفحات دنداني 

شاخص  هاياين از ويژگي و هستمتر  میلي 3نمونه باشد. ضخامت میناي دنداني اين نمونه در حدود 

ها در کواترنري بدين گونه ترسیم شده است  روند تکاملي گروه ماموت به شمارمي آيد.ماموت استپي 

هاي خود برتعداد صفحات دنداني آن افزوده واز طرف زايش ارتفاع و طول دندانکه اين موجودات با اف

گونه اي تطابق ه دنداني و باريک تر کردن آنها خود را ب ديگر با کاهش ضخامت میناي هر صفحه
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هاي ابتدايي که در ماموت.  هاي سرد را پیدا کننداند که قابلیت استفاده از علفزارهاي زمینداده

هايي با تعداد دندان ،نده اکرد ها تغذيه ميها و علفو از برگداشته  زندگي هاي نیمه جنگليمحیط

هاي بخش بااليي پلئیستوسن میاني و ماموت ،بنابراين .ند ه اتر دارا بودصفحات کمتر و میناي ضخیم

خوردگي چین تري چون تعداد بیشتر صفحات دنداني،هاي دنداني تکامل يافتهبااليي داراي ويژگي

 )همان( .تر هستندباالتر در میناي دندان و میناي نازک

هاي آسیا با سطح بااليي سايیده دندان ازموارد يادشده، هاي تازه يافت شدهدر نمونهشايان ذکراست،

و نمي توان بر اساس ضخامت میناي اين دندان در مورد آن اظهار نظر نمود. لذا اشته شده وجود ند

اي است تا شناسي جمجمهپارامترهاي استخوانو هاي دقیق ق اين نمونه نیازمند بررسيشناسايي دقی،

با کمک آنها بتوان اين نمونه را در حد جنس شناسايي نمود. البته تعیین سن دقیق اين نمونه نیز 

هاي هاي موجود در تکامل فیلروند ،همانگونه که در باال عنوان شد،چرا که  ،بسیار راهگشا خواهد بود

هاي زماني خاصي مشخص و غالب است و با دانستن محدوده سن نمونه نیز مي توان کواترنري در دوره

با توجه به نزديکي جغرافیايي اين ،تري از اين نمونه ارائه داد. با اين حال تا حد زيادي شناسايي دقیق

به احتمال فراوان مي ،ها مونهشناسي اين ندو يافته در گذشته و حال و نیز شباهت فراوان جايگاه چینه

با توجه به ويژگي آثار يافت شده در دشت مغان و سن  بنابراين،توان آنها را به هم مرتبط دانست. 

رسد که تعلق اين گونه دار که پلئیستوسن بااليي براي آنها محتمل تر است به نظر ميرسوبات فسیل

 )همان( .به محتمل تر باشد

از رسوبات آواري  ،هاداران از خانواده فیل که بقاياي فسیلي مهره گرفتنتیجه  مجموع ،مي تواندر

بقاياي تازه  و دست آمده ه )ماسه سنگ و کنگلومرا( افق هاي بااليي و چین نخورده دشت مغان ب

اي، پیشاني، دماغي و بخشي از پیش هاي آهیانهيافت شده شامل بخش هايي از جمجمه شامل قسمت

با توجه به ويژگي آثار يافت وهاي اين نمونه مي شود. هايي از عاجها و نیز قسمتريشه عاج آرواره  با

به نظر  ،که پلئیستوسن بااليي است،دار شده در دشت مغان در گذشته و حال و سن رسوبات فسیل

ه محوطه سنگوار ،اساس همین برو )همان( .ها به گونه محتمل تر باشدرسد که تعلق اين نمونهمي

هاي ماموت روستاهاي فوالدلو قويوسي و خلیفه لوي بیله سوار در فهرست آثار طبیعي سازمان میراث 

  فرهنگي کشور به ثبت ملي رسیده است.
 

 مآخذ: منابع و-*

 ، ،.م پدرامي، ؛1384آقانباتي، ع ، زمین شناسي ايران، سازمان زمین شناسي کشور، چاپ اول، تهران؛

 گزارش کشور، شناسي زمین سازمان ،(کوتاه بررسي) آن مطالعه روشهاي و ايران کواترنر شناسي چینه

فرشاد، ف. ، فسیل شناسي مهره داران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول،  ؛1366داخلي؛

محیطي واز پژوهش گران میداني  زيست شناسي زمین ارشد کارشناس) منصور فکور، ؛1338تهران؛

 کارگاه: به ارائه ،"ايران باختري شمال مغان، دشت کواترنري هاي فیل از تازه بقاياي"،( اين موضوع

-3) زمین علوم تخصصي المللي بین کنگره ودومین گردهمايي وچهارمین وسي آموزشي هاي
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میرزايي عطاآبادي، مجید )دکتري ديرينه شناسي مهره داران وازاساتید  ؛(درتهران ش1394اسفند5

، "گزارش طرح مطالعه، اکتشاف و استخراج فسیل هاي بیله سوار "ديرينه شناس دانشگاه زنجان(،

 .دفتربرنامه ريزي استانداري اردبیل(

 

 منصور فکور
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 تاريخي(:مغان)نام ونام گذاري،جغرافیاي  -3-2
 :بالذري)"موقان"ناحیه ي مغان، درآثارتاريخي وجغرافیايي،گذشته ازشکل يادشده،به صورت هاي 

:بي ؛ياقوت228 ،ص1،جق1419 :؛ مسعودي121،ص م1889 :؛ابن خرداذبه197 -196 ،صصق 1421

؛ 89 ص،1362 :مستوفي)ياقوت ،همان؛ "موغان"، (113،ص2م ،ج1993:؛ السّخاوي 225،ص 5ج تا،

 ACE) "موغان" مدخل ؛138،ص ،رياض السّیاحه 1339 :شیرواني ؛116  ،ص1ش،ج1382 :يجوين

 و ( ،وارد شده است.  EI2،"موقان  "مدخل  ؛238 ش،ص1373 :) مارکوارت"موکان"و ,1982:

توان يافت ؛ لکن، اين را مي "موغان"گرچه ،در برخي منابع جغرافیايي عرب، براي اين ناحیه، شکل 

و در وردهاي  "ماغي  "ي آن،آمده و شايد ريشه "موقان"هاي کهن عربي،به صورت واژه، در نسخه

 (  EI2،"موقان" )مدخلمغوالن، به کار رفته است. 

کماشح بن "يا  "کاشج"مسلمان، موقان وجیالن را ازفرزندان  برخي ازجغرافي دانان وتاريخ نويسان

( دانسته وگويند  1/33، 1353 :)خواند میر "سام بن نوح"ويا (  5/225، :همان)ياقوت "يافث بن نوح

 السّخاوي (ياقوت ،همان.)  باشد "موق"مي نامند وشايد جمع  "موغان"که ساکنین اين ناحیه، آن را 

به ضم وغین معجمه که عجم چنین گويد وصحیح اش موقان است  موغان"نويسد:ق( هم، مي 912)م

منسوب به واليتي است که درآن روستاها وبرج هايي است که ترکمانان آن رابراي چراگاه اشغال  وآن

گاهي با اين حال ، (.2/113م،1993.) التّحفة اللطیفه:"کرده اندوآن درآذربايجان واقع شده است

وبه معني آتش پرستان وناحیه وشهري درآذربايجان،عنوان  "موغ"يا "مغ"،جمع  "موغان" يا"مغان"،

 ( و گويند ،چون درقديم ، جمعي ازموغان و1112 -1188 ،صصش1336: شده است. )برهان

رت يافته )شیرواني دانشمندان مجوس، جهت سکونت، آنجا)مغان( را اختیارنموده اند ، به موغان شه

( ويا اين که، جمعي ازمغان و موبدان، آن واليت را آباد کرده اند. )همو، 138، :همان،رياض السّیاحة

 "آتش پرستان"به معني  "مغان"( و در اين میان،برخي خاورشناسان هم ، کلمه 564بستان السّیاحة،

 ص، 1377 :ن دانسته )دياکونوفرا، پايه ي بسیاري ازنام هاي جغرافیايي شرق، ازجمله دشت مغا

( و در اين باره، سکونت بسیاري از زرتشتیان، در زمان عباسیان،  دردشت مغان وکناره ي رود 347

(  و به ارتباط موقان، با نام ساکنین اين منطقه ،اشاره 131 ص،1363 :ارس را ، عنوان کرده ) فراي

 (   EI2، "موقان ")مدخل دارند. 

ها،نام عمومي طوايف ترک زبان آذربايجاني ساکن در دشت مغان بوده وسکونت اين درمجموع،موغاني

ها پیوسته ها، به شاهسونطوايف از ديرباز در اين ناحیه ، به اثبات رسیده است.بعدها،برخي از موغاني

،سکونت  "جاواد"ي ها مرکب از هشت تیره بوده و معموالً در ناحیه ق ،موغاني13م/19ودر اواسط قرن 

ها ،در ارتباط اند .و وجه تسمیه روستاهاي موغان در جمهوري آذربايجان ، با موغانيداشته

    ) "موغانلي الر"مدخل ؛ولي يف، ,ACE"موغانلي الر"است.)مدخل

ازنظر جغرافیاي تاريخي ، درنیمه ي نخست قرن سوم ه.ق، فاصله موقان از اردبیل ، ده فرسخ،از اردبیل 

 -119 :همان،صصشش فرسخ،بوده است.)ابن خرداذبه خشّ)قوشا(، هشت فرسخ وازآنجا تا برزند،تا 

 از درکناره ي رود خزر، "موقان"( دراين میان،گذشته از جدا دانستن 66ش،ص 1371 :؛ قدامه121
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 ،صص2همان،ج :جغرافي دانان مسلمان )مسعوديدرنزديکي شروان، ازسوي برخي  "موقانیان"مملکت 

    :،ارّان و موقان، درجانب غربي درياي خزر ) اصطخري (،درقرون نخستین اسالمي468-471،

( وبخش زيرين رود ارس وبه صورت خشکي پیش رفته دردرياي خزر ونیزدرارّان و 176 ،ص ش1368

( دراين 131، 82ش،صص 1366 :حوقلمسافت دو روزه ازبالد شروان شاه، واقع شده است .) ابن 

، در اين ناحیه، اشاره شده "موقان"کوچک به نام  شهر دوره،گاهي ،به شهر وناحیه ي موقان ونیز دو

 (417 ص،ش 1372 :است. )حدودالعالم

 حسان،حدائق  نهران،وحولها احاط بها مدينة قد":ق(، دراين دوران،موغان375به نوشته ي مقدسي)م

 السّواد نزيهة روضتان وللرحاب في االسالم مفخّران ،...طیّبة جنان ،هي مع تبريز في رحبها کانّها

(. 317م،ص2113) مقدسي: ."وهم کرام  المرجان ،ثم اسخیاء و الوجوه کالؤلؤ والنّهران يجريان و

ي دشت رابهشت شهريست که دو نهر به دورآن است،پیرامنش باغچه هاي زيبا است که گوئ": ترجمه

،درکشوراسالم دوفخرآورهستند...روي مردمش "رحاب" براي و اينجاوتبريزدوباغ مي باشند ساخته.

 .اودرموقان ازوجود(561،ص2،ج2535)همان:   "کريمند همچون لؤلؤومرجان است.همه بخشايش گرو

وچرنده وکاخ هاي داراي تنديس پرنده  گزارش مي دهد،که مجهزبه خانه ها"حسرت"دژي به نام 

 سّمقدسي همچنین دراين اثرخود، بااشاره به اصحاب الرّ .(317، م2113همان: فراوان بوده است. )

ازشهرهاي خوره  را وبرزند ،موقان،میمد)میمند(، ،ورثان ،سراة،بروي ،خونج،میانج ،جابروان تبريز ،رسبه،

 (561، 558،555،صص2) همان،جآذربايجان وتوابع اردبیل نام مي برد.

درقرن ششم ه.ق ، فاصله ي اردبیل تا موقان، از راه کناردريا دو روز، و موقان، ازمراکز وشهرهاي 

 معجم البلدان همچنین، يکي از.( 821، 681، 678،صص2: ،جمعروف آذربايجان ،بوده است)ادريسي

قان با بیان ق( دراين اثر،درباره مو626منابع بسیارمهم درباره ديگرشهرها ونواحي اردبیل است.ياقوت)م

قال ابن الکلبي:موقان وجیالن وهما اهل طبرستان ابنا کماشح بن يافث بن نوح علیه السالم  "اين که :

،و اهله يسمّونه موغان...والية فیها قري ومروج کثیرة تحتلها الترکمان للرّعي فاکثراهلها منهم،وهي 

 لبي گفته است:موقان وجیالن هرابن ک"ترجمه: (225،ص5:بي تا ،ج)معجم البلدان "باذربیجان ...

 دوازطبرستان وفرزندان کماشح بن يافث بن نوح)ع( هستند، وساکنین موقان آن راموغان مي نامند.

)موقان( ناحیه اي است که داراي روستاها وچراگاه هاي فراوان بوده ومغوالن آن رابراي چراگاه اشغال 

،برزند را شهري  "ند،وآن درآذربايجان است...کرده اند وبیشترساکنین آنجا رامغوالن تشکیل مي ده

ازنواحي تفلیس وازبناها وپايگاه هاي نظامي افشین دانسته وازقول اصطخري، آن را درپانزده فرسخي 

ق( وبديل ابن علي بن بديل البرزندي 493اردبیل عنوان مي کند وابومنصور، صالح ابن علي البرزندي)م

او بذّ را ناحیه اي میان 3د دانسته وبه شرحال آن دومي پردازدراازبزرگان علم وفقه منسوب به برزن

آذربايجان وارّان عنوان مي کند که دردوره خالفت  معتصم، بابک خرمي ازآنجا قیام کرد.مؤلف، درباره 

اين شهر توضیحات ديگري نیز به همراه اشعاردارد. ياقوت همچنین، باجروان راشهري ازنواحي باب 

ان و  نیز، ورثان راشهري درآخرحدودآذربايجان مي داندکه فاصله آن تا رود ارس االبواب ونزديک شرو
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ق(وعلي بن السري بن الصقربن حمّادالورثاني 372دوفرسخ وابوالفرج عبدالواحدبن بکرالورثاني )م

 منسوب به آنجاست. )همان(

چراگاه ها و هواي مغان، دراواخر قرن هفتم ق هم، سرزمیني گسترده درآذربايجان وداراي روستاها و

بسیارگرم بوده و به سبب فراخي وعلف زارهايش، محل اقامت ترکمانان بوده ؛ولکن، مغوالن، ترکمانان 

داده شده  خبر را ازآنجا کوچانده بودند.نیز،دراين دوره،از دژي استوار و روستاهاي زياد دراين ناحیه ،

 1366 :گريخته بودند. )زکريّاي قزويني؛ولي،ساکنین آن، به سبب زيادي کرزه ها و مارها،ازآنجا 

همچنین،بنا به يک گزارش ديگر، دراين دوران،شهرموقان را شهرتي نبوده ومشهورهمان  (262ش،ص

اراضي موقان بوده که دشتي پهناور،پرازآب وني زار ومرتع، درساحل درياي طبرستان و دومنزلي شمال 

 (411 :بي تا،صبیشتر،آنجا بوده است.) ابي الفداءغربي تبريز،قرار داشته واردوي تابستاني مغوالن، 

پوشش گیاهي ناحیه موقان نیز، درطول تاريخ،نظربرخي سیّاحان را به خود جلب کرده است.چنان که 

،درقرن هشتم ه.ق، ارّان وموغان ،به صورت مستقل بیان گرديده واز زهرداربودن گیاه درمنه)علف 

دراوايل قرن نهم ه.ق، طول  (91-89ي شود. ) مستوفي ،جاروب( در پايیز ،دراين ناحیه،گزارش م

( ودرنیمه 75،ص 1384 :درجه،عنوان شده است.)قلقشندي38درجه وعرض آن، 73جغرافیايي مغان، 

ي نخست قرن يازدهم ه.ق، يکي از جهان گردان اروپايي، از وجود آهوي وحشي منحصربه فرد 

رود ازآنان ونیزجريان آرام رود ارس دراين ناحیه دردشت مغان،پذيرايي ساکنان کناره هاي رود بالها

 (812، 478،صص2،ج 1369 :،سخن به میان مي آورد.)اولئاريوس

ق(،دراين عصر، موغان ، که مشتمل 1342 -681به گزارش برخي جغرافي نگاران دوره ي عثماني)حک

به شروان ،آذربايجان  بر سرزمین قراباغ  نیز بوده ، درسواحل جنوبي درياي شروان قرار داشته ومحدود

ودرياي خزر بوده و به واقع شدن موغان، درمیان شماخي ،نوشهر ومحمودآباد ، اشاره شده است. 

( 229،ص، ترجمه جوادي 1391 :؛ ر.ک به:همان393 -392 ،صص م 2119 :)کاتب چلبي،جهان نما

و میان قره باغ ،شروان  )موقان(، سرزمیني در انتهاي شمال شرقي آذربايجان نیز ،دراين دوران ،موغان

وگیالن وجنوب شرقي مصب رودهاي ارس و کور وناحیه اي میان مسیرهاي ارس ،کور و باال رود]بالها 

رود[ و جلگه اي ماسه زار و باتالقي عنوان گرديده که  بخش غربي آن به ايران وبخش شرقي آن 

ني با کانال هايي، آباد گشته وداراي متعلق به روسیه بوده وبه ايالت باکو پیوسته است. اين ناحیه،زما

جمعیت زياد وشهر وقصبه هايي بوده؛ ولکن ،درتهاجم مغوالن،کانال هاي آن ويران و ساکنانش 

 (4485 ،ص6،جق1311: پراکنده شده اند.)سامي

پیرامون  ق( 1342-681)حک ق(،ازديگر مورخین وجغرافي دانان دوره ي عثماني1167)مکاتب چلبي

اما موغان ،که مشتمل برسرزمین قراباغ است،باغین وقاف موقان هم گفته مي " موغان مي نويسد:

شود.درتقويم، که وجه تسمیه آن با موقان بن يافث پیوند دارد،نام واليتي است.]موقان[درسواحل 

 جنوبي درياي شروان واقع شده ومحدود به شروان ،آذربیجان ودرياي خزراست.درعهد اتابکان، محصول

تومان بوده است وبعدها حقوق ديواني اش، به سي تومان وسه 311ي[آن، بیش از]حقوق ديوان

وي درادامه اين بحث ،به وجود گیاه زهرداردراين ناحیه اشاره مي کند. کاتب  "دينار،کاهش يافت.
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به وجود شهرهاي محمودآباد  اطالعاتي داشته وچلبي،همچنین، درباره باجروان ،برزند وبیله سوار 

،ص 1391؛همان:393-392م،صص 2119مشهره دراين ناحیه هم اشاراتي دارد.) جهان نما،،قرباغ، و ه

 فیلسواد]پیلسوار[،توسط امیربیله سوار "(.وي درباره بیله سوار ازشهرهاي مغان هم مي نويسد:229

 ،ازامراي آل بويه ،بناگرديد. ودر حالي که قصبه بود، بعدها،به صورت يک روستا درآمد.آبش از

،صص  1391؛همان: 393-392م،صص 2119)همان: "ومحصوالتش غله است. "وران]باجروان[باج"رود

229-231) 

، ازآثارقرن دوازدهم هجري،درذکرمواجب وتیول امراءسرحد ونفري مالزمان هريک "تذکرة الملوک"در

ق( ،دربخش مربوط به آذربايجان وبیگلربیگي 1148-917از بیگلربیگیان دردوره حکومت صفويان)حک

 نفرمالزم  و71دينار و 2195تومان و511را با مداخل  "اوجرود)اوجارود گرمي مغان("ريز، حاکم تب

 نفر، ثبت شده است.51دينار و2222تومان و2212رابا مداخل  "الکاء انهار من مزارع مغانات"حاکم 

درمغرب  "اوجرود"( وبا اين حال،براساس تعلیقات مینورسکي براين کتاب،74، ص1378 )تذکره:

طالش روس قرارداشته واز رودهاي برزند وبلهرو)بالهارود( مشروب مي شده است.)تذکره الملوک 

 (191)تعلیقات مینورسکي (:همان،ص

ق(،مغان، ازاقلیم پنجم و سرزمیني مشهور ومشتمل 1344-ق1211براساس آثاردوره ي قاجاريه )حک 

هوايش خرّم و ازشمال به واليت قديم ،نواحي بزرگ ،مراتع دلکش ومواضع بسیارخوش و بر شهرهاي

شیروان ،ازجنوب به سرزمین آذربايجان ،ازشرق به ناحیه طالش وازمغرب به گرجستان ،پیوسته بود. 

( ودريک اثرمشابه ديگر، دراين دوران، همه نواحي مغان، ازاقلیم 564، :بي تا )شیرواني،بستان السّیاحه

برجنگل هاي پردرخت،چمن زار وانواع گل ها در پنجم ، بیابان ها وکوه هايش بسیار سخت ومشتمل 

 ( 138 ق،ص 1339: آن، بي شمارعنوان شده است. )شیرواني ، رياض

معروف  "اوجارود"ش( ،به ناحیه 1314-ق1211بخشي از ايالت مغان، حداقل دردوره ي قاجار)حک

ب موقعیت بوده است.و گرچه پیرامون منطقه اوجارود مغان ،که همچون ديگر نواحي مغان به سب

استراتژيکي و واقع شدن درهمسايگي قفقاز،دردوران مختلف تاريخي شاهد رخدادهاي مختلف تاريخي 

ازآن نشانگي آنست)ر.ک  م(224 -ق.م 251)حکبوده وکشف آثارمنحصربه فرد تاريخي از دوره اشکاني

مغان)پیش "،صص مختلف؛ر.ک به: مدخل1377: ")درگرمي مغان(گورخمره هاي اشکاني"به: 

شهرستان  "موران"وامروزه بیشتربخش هاي آن را شهرگرمي ونیز بخش  درمجموعه حاضر("ازاسالم(

گرمي تشکیل مي شود،پیش از دوره قاجار درمنابع تاريخي وجغرافیايي نه تنها بدين عنوان بلکه با 

اجاريه عناوين ديگرهم اطالعات الزم وجود ندارد،ولي،اين ناحیه با همین عنوان اوجارود در دوره ق

داراي حوادث تاريخي مختلفي بوده واز انعکاس برخي اطالعات جغرافیاي تاريخي ونیزتاريخ سیاسي 

داراي اطالعات خوب  "تذکره سعیديه"درآثار اين دوران برخوردار است.دراين میان،اثرمعروف به 

بوده ودراين دوران  پیرامون اين ناحیه با عنوان اوجارود دردوره قاجار بوده و چون خود مولف درلنکران

اوجارود هم درواقع بخشي ازلنکران به عنوان مرکز ايالت وحکمراني طالش بوده ازاهمیت خاص 

ق ومقارن با سلطنت 1286برخوردار است. برادگاهي لنکراني،مولف اين اثر،که کتابش را در سال 
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عاهده ترکمنچاي سال پس ازجداشدن ايالت هاي شمالي ايران براساس م44ناصرالدين شاه قاجار و

که اقدام  "نوشته است،خود مغان را يازدهمین ناحیه  ازمحال يا نواحي طالش عنوان کرده ومي نويسد:

بر اين، امکنة آن ويران گشته و درين زمان از يمن همّت و عدالت امناي دولت اعلیحضرت ايمپراطوري 

از طوايف روس و  حاري و براري مغانرو به آبادي آورده، چنانچه الي األن به قرار پانزده مقام در ص

جات است که در نیکي مستثني از حواصل زرعي مسلمان معمور و آبادان گشته است.حاصلش انواع غلّه

قرب و جوار است. مردمش از هر قسم دواب انسي منتفع شوند و در میدان ثروت، روز به روز گوي 

 (61،ص1397)برادگاهي : ربايند.سبقت از همگنان مي

اوّل، آدينه  وآن منقسم بر پنج بلوکست: "مي نويسد:"محال اوجارود"دگاهي همچنین،پیرامون برا

بازار.دويّم، مورانکوه.سیّم، آالر. چهارم، سپید دشت. پنجم، طايفة دالغرده. و هر يک از اين بلوک 

ء آنها موجب بودند. تفصیل قرامشتمل بر قرآء متعدّده است الّا دالغرده که متحرّکین و صحرانشین مي

تطويل و خارج از موضوع و سیاق اوراق است.و تمامي متوطّنین اين سرزمین شیعة اثني عشري و 

رجال شمرده شوند و اين   بالجمهور غیور و به غايت جسورند و در جنگ و جدال سواران قتّال و فحول

و مستثني از جمیع نواحي به حسب نزاهت و لطافت آب و هوا و نضارت و خضارت صحرا و فضاء ممتاز 

) جات و کافة حبوبات در آن نیکو باشد. خاصّه گندم مشهور سارو بوغدايغلّه (63)همان، صجاها است.

آدينه بازار بهتر از حاصل خطّة جمیع امصار قرب و جوار است و قوّت زمیني اين ملک مثل گندم زرد  (

حاصل آورد و از نگه داشتن اغنام و صحاري مغان به حدّيست که از يک قدر بذر پانزده مقدارش بر 

اگر چه در جبال میانکوه و  )ارکیده(الثعلببة تربیت دوّاب و انعام مردمش منتفع و متنعّم شوند و خص

 .دريغ نیز حاصل آيد امّا در اين ملک موفور و نیکو شود و چیگلک به غايت درشت و خوش طعم باشد

در هنگام نزول و ورود به اين حدود، زمستان را  ....خان ابن ارغون خانو اين مشهور است که غازان...

نام است قشالمشي و تابستان را در جبل معروف در عمارت مبیّنه مختصّة خود که هنوز موسوم به آق

نام در کنار رودخانه بالهارود معلوم و مذکور فرمود و آثار جلیلة منهدمة آقکوشک غازاني يیالمشي مي

 (64)همان: صست.السنة کافّة انام ا

 تاريخودر واقع،  "تاريخ تالشان"يا  "اخبارنامه"اثرديگر در باره منطقه  اوجارود درمقطع زماني يادشده ،

وتالیف احمد بن خداوردي  (-ق1243- ق 1228ايران) علیه روسیه جنگ هاي زمان در تالش خانات

وجارود به شمارمي رود،پیرامون ق( است.اين اثرهم که از منابع محلي مغان وا1317-1229لنکراني )ت

 در خوبي سوارهاي و ايالت اند بسیاري .است بزرگ محال اجارود باري "اوجارود مغان مي نويسد:

نمي  رشادت در خود نظیر را واليت وهیچ يراق مکمل رشید، بسیار بسیار مي آيند بیرون آنها میان

 محال دشتوندانند، آدم هاي اسیر و اند گرگ حضور در گوسفند مثل دشتوند، محال نزد در اما دانند،

 واليت در هرکس و فايق اند آنها بر دشتوند محال اوقات همیشه قتال، در چه و جدال در چه

)خداوردي لنکراني: .است کرده اطاعت و خدمت او به سفیدشت است،محال شده حاکم دشتوند

 (32ش،ص 1381
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،نام دشت باتالقي بزرگي است که از دامنه ي کوه "موقان"يا  "مغکان"، "موغان"درمجموع،بنابراين،

سبالن تاکناره ي خاوري درياي خزرکشیده شده و درجنوب مصب رود ارس وشمال کوه هاي طالش 

قرار دارد .اين ايالت، جزو آذربايجان به شمارمي آمده؛ولي،اغلب ناحیه اي جداگانه ومستقل را تشکیل 

ه.ق، شهري بوده به همان نام، که تعیین محل آن دشوار است مي داد. کرسي مغان درقرن چهارم 

 (188،ص1367 :.)لسترنج

 15،ص ش1367 :؛ حمزه اصفهاني197 -196:همان،صصچنان که اشاره شد،باجرَوان)بالذري

 :؛قدامه بن جعفر 227:همان،ص(، بَرزَند )مارکوارت91:همان،ص ؛مستوفي 313،ص1ج :همان؛ياقوت

 :همان،ص(، وَرثان )مارکوارت161،ص5،ج ق1412: ؛ابن اثیر416 :همان،ص؛ حدود العالم66،ص 1371

)اَبَرشَهرَه( و  (، محمود آباد، هَمشَهرَه417 :همان،صحدود العالم ؛318،ص2:بي تا، ج ؛يعقوبي 211

 :؛ طبري198 :همان،ص)بالذري اَرشَق ( ،393 :همان،صکاتب چلبي ؛91ص :همانپیلسَوار )مستوفي

 ،ص،رياض السّیاحه :همان،(،قلعه حسن خان )شیرواني152، ص1ج :هماناقوت؛ي 7،9،ص5،ج ق1417

 ،صص  1384ي:؛ نفیس373 ،ص2:همان،ج؛ياقوت 7،8،ص5،ج همان :)قوشا( )طبري خُشّ ( و 141

برخي رخدادهاي تاريخي مغان، نقش موثري  نواحي مهم مغان بوده ،که در (،ازجمله شهرها و39 -38

داشته است. درنیمه دوم قرن هشتم ه.ق هم، از هماشهره، محمودآباد وارشق ،به عنوان نواحي موقان ، 

؛براي اطالع 1146، 1143، 931، 331، 319، 243،صص 1376 :اسم به میان آمده است. )ابن بزّاز 

،باجروان و برزند، براساس -اولتان-اي تاريخي ورثانمغان )شهره "مدخل بیشتر از اين نواحي ر.ک به:

 درمجموعه حاضر("منابع نوشتاري

رود ارس،همانند تاريخ سیاسي ناحیه مغان،همواره بخشي از متون جغرافیاي تاريخي اين ناحیه را 

 ديگر و"،درباره رودارس آمده است:"حدودالعالم"درصاصي  شامل مي شود.برهمین اساس، درمنابع اخت

مشرق کوه ارمینیه برود،ازآنجا کي به روم پیوسته است وروي به  .از ارس خوانند رود است ،آن را رودي

به  تا ن بگذردمیان آذربادگان وارمینیه ومیان ارِا وبرحد [بگذردورتان ]ورثان بر تا همي رود،مشرق کوه 

نیز،درشرح رود ارس هم  ( ق682)م زکرياي قزويني (162،ص 1372:حدودالعالم  )درياي خزران افتد.

است.بعضي ازآب  نهري عظیم است بآذربايجان وآب اوشیب رود و دررهگذر اوسنگ بسیار"مي نويسد:

 ظاهراست وبعضي زيرآب ازبراي اين کسي درونرودواورامشارع  مجوف است. گويندهرکه درين نهر

حمل دشوارباشد پاي خودرابرپشت آن زن فرودآوردوضع بروي بگذرد وپیاده رودچون زني راوضع 

آسان شودوبقزوين ترکماني بودنام خلیل مردي پیربود واوبرين رودگذشته بودمردم اوراطلب کردندي 

ازبهراين معني وچنین گويند که نهرمبارکیست بیشترحیوان که درآنجا افتدخالص شودوازعجايب او 

گويدکه برقنطره ازين پل میگذشتیم وبا من لشکري بودواحمال  ناويس بن ابراهیم، صاحب آذربايجا

 جدا ازو بچه که باوي بود زني برقنطره بودوبا وي طفلي رضیع اشتري بروي صدمه زد، زن بیفتاد وآن

آبراحفرهاي  يافت وآنودرآب افتادوفروشدبعداززماني برآمدوبرروي آب میرفت وازسنگها سالمت  شد

طفلرا  عمیق است ودرآنجاهماي آشیانه داردعقابي بديدکه آن طفل برروي آب میرود برفت وآن

برداشت درصحرامیرفت اصحاب خودرافرمودتابراثرعقاب میرفتند تاآنکه عقاب بنشست وقماط طفلراپاره 
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نک برآوردند عقاب بگريخت وطفلرابجاي خودبگذاشت طفلرابرداشتم میکرد سواران سوي اوتاختند وبا

 (.174:بي تا، صعجايب المخلوقات. )"وبسالمت بودومیگريست تابمادرش داديم.

دراين میان،اصحاب الرّسّ، ازجمله موضوعاتي است که برخي ازجغرافي دانان، آن را با رود ارس وناحیه 

،صص   (. اين عنوان، "وساکنین کناره هاي رودارس اب الرّسّاصح"مغان مرتبط دانسته اند.) ر.ک به: 

سوره 12سوره فرقان وديگري درآيه 38دردو آيه ازآيات قرآن کريم آمده است،که يکي درآيه 

وَعادا ًوثَموداً وَاصحابَ الرَّسِّ وقُروناً بَیْنَ ذلِکَ کَثیراً "است.درسوره  فرقان، دراين باره آمده است:"ق"

وثمود واصحاب رسّ وطوايف ديگربسیاري بین اين ها، همه را به کیفرکردارشان ونیزقوم عاد ".ترجمه:"

 ترجمه" ثَمودُ کَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَومُ نوحٍ وَاَصْحابُ الرَّسِّ وَ"نیزآمده است:"ق"ودرسوره  "هالک کرديم.

يب پیش ازاينان هم قوم نوح واصحاب رس )که پیغمبرخودرابه چاه افکندند(وقوم ثمودهم تکذ":

 (12،آيه "ق"؛همان؛س38؛س فرقان، آيه) قرآن کريم"رسوالن کردند.

وَاِنَّ "، با توصیه انسان ها،جهت عبرت گرفتن ازگذشتگان، مي فرمايد: 182امام علي)ع( هم، درخطبه 

. "الَّذينَ قَتَلوا الْنَبِیّینَ وَاَطْفاؤا سُنَنَ الْمُرْسَلینَ... لَکُمْ في الْقُرونِ الْسّالِفَةِ لَعِبْرَةً....اَيْنَ اَصْحابُ مَدائِنِ الرّسِّ

وهمانا درروزگاران گذشته، براي شما، پنداست،...کجايندمردمي که درشهرهاي رسّ بودند؟پیامبران "

 (191،ص 1373 .) نهج البالغه،"راکشتند وسنت فرستادگان خدارامیراندند...

 "البلدان"اشاره دارد ،  ارس رود  با  اصحاب الرّسّ  ثاري که به ارتباطازجمله آبا اين حال،بايد گفت ، 

 گفته مي شود"ارس، مي نويسد:  شهرتفلیس، با اشاره به رودخانه  شرح در ( است .او ق291)م يعقوبي

اصحاب  ويرانست،واين شهرهاهستندکه خداي تعالي ،داستان آن و شهر ، سیصد رودخانه درپشت سر

مي   ارس درشرح رود،نیز ق(376)حابن حوقل (.144،ص 2536) يعقوبي: ." الرّسّ راذکرکرده است...

کسي دراين موضوع درباره آن قوم ،ذکرمي کندواگر را متعال ،عذاب خود رسّ است که خداوند"نويسد:

ريخته  فرو پايین برود،آثارشهرهايي مي بیند باال و و درآيد ورثان ارس، ازشهر ازسوي رود و دقت کند

 زکرياي قزويني ..(345،ص 1366 )بن حوقل: "گرديده دربدترين وضع... زيرورو وواژگون شده و

 (174بي تا  ،ص ) زکرياي قزويني :تايید مي کند. ارس را  رود با  ق( هم ،ارتباط اصحاب الرّس682ّ)م

درگزارش ازاصحاب رسّ وسرانجام آنان هم ،پس ازبیان روايت هاي مختلف درباره  ق( هم،733نويري)م

ف به رسّ قوم ديگري که معروف به رسّ هستند قومي بودند که رودخانه اي معرو"آنان مي نويسد:

وارمنستان بوده است،ازيک سوي آن آذربايجان وازسوي  داشته اند واين رودخانه درمرز آذربايجان

ديگرارمنستان قرارداشته است.اطرافیان اين قوم درآذربايجان آتش پرست ودرارمنستان بت پرست 

او درادامه ،به روايت "که همه راکشتند...بودند...خداونددريک ماه سي پیامبر براي ايشان فرستاد 

وپاسخ امام علي)ع(  معروف پرسش مردي ازاشراف بني تمیم به نام عمروازعلي )ع(،درباره اصحاب رسّ

مبني برپرستش درخت صنوبر ازسوي آنان ونیزوجود دوازده دهکده در کنار رودخانه اي به نام رسّ 

 ،1364  باالخره فرودعذاب الهي وهالکت آنان ،اشاره مي کند. )نويري: براي آنان درمشرق زمین و

 (93-91، 89،صص8ج
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 مآخذ: منابع و -*

 ، دارالذّريعه الي تصانیف الشّیعةق(،محمدمحسن بن علي،1389قرآن کريم؛آقا بزرگ تهراني)م    

 ،دارالفکر في تاريخ حلبب لالطّ بغیةابن ابي جراده،کمال الدين عمربن احمد،االضواء، بیروت]بي تا[؛

 بیروت دار ،اريخالکامل في التّ،عزالدّين ابوالحسن علي بن محمد،ق(631)مم؛ ابن اثیر1988،بیروت،

،تصحیح غالم رضا طباطبايي فاوة الصّصفّدرويش بن اسماعیل ، ،ق(759)ت اردبیلي ابن بزّاز ؛ق1412،

صورة االرض ،  ابي القاسم ،ق (367ابن حوقل النفیسي )م ؛1376تهران، ،انتشارات زرياب، مجد

ق(  ،عبیداهلل 231؛ ابن خرداذبه )ح 1366، ترجمه ي د کتر شعار، امیرکبیر، تهران)سفرنامه ابن حوقل(

تاريخ ق( ،عبدالرحمن بن محمد ،818م ؛ ابن خلدون)م1889، بیروت ، المسالک و الممالکبن عبداهلل، 

،مطالعات و تحقیقات فرهنگي، 2ان المبتدا و...(، ترجمه عبد المحمد آيتي، جلد) العبروديو ابن خلدون

؛ابن خلف التبريزي )برهان(، محمد ،همان 4ش ؛...،جلد1366، همان،3جلد؛...،ش 1364تهران ،

 ق( ، عمادالدين اسماعیل774ش؛ ابن کثیر الدمشقي)م1336، ،تهران امیرکبیر ،برهان قاطعحسین،

بن  ،عمادالدين اسمعیل بن محمدق(693)حابي الفداء؛، مکتبة المعارف ، بیروت]بي تا[ ةهايوالنّالبداية ،

نزهة ق(،ابوعبداهلل محمد ابن محمد ،521؛ادريسي)ت ، دار صادر، بیروت]بي تا[تقويم البلدانعمر،

،محمدبن احمدبن عثمان بن  ق(748)م هبي؛الذّم1866 -1864،لیدن،المشتاق في اختراق االفاق

 عمومي سرشماري ق؛ استانداري اردبیل،1413،بیروت ، ةالرسال ةموسس ،بالءنّال اعالمر  سی قايماز،

 ؛1385 ، جامي، تهران ، جهانگشاي نادرياسترآبادي، میرزا مهدي خان، ؛ 1391سال مسکن و نفوس

 د فرهنگ داراالرشا"سیدمهدي جوادي قوزلو ،فصلنامه ،"وساکنین کناره هاي رودارس اصحاب الرّسّ"

 مسالک و، ، ابواسحاق ابراهیمق(346)م اصطخري ؛1381،شماره نهم ودهم،زمستان وبهار"اردبیل

سني ملوک حمزه ، ،ق(321)م اصفهاني ؛ 1368، ترجمه ي ايرج افشار، علمي و فرهنگي ، ممالک

السلطنه،  ش ؛  اعتضاد1367، رجمه شعار، امیرکبیر، تهرانت ،( شاهان االرض واالنبیاء)تاريخ پیامبران و

 حسن خان، ( ، محمد ق1313)م السلطنه اعتماد ؛1371نشر و سیمن، تهران،  تواريخ،اکسیر الّ

؛اقبال آشتیاني،  1371، طاليه، مشروطیت در آذربايجان؛افشار، ايرج، 1367،دانشگاه تهران ،مرآةالبلدان

فرهنگ  گذري ونظري بر؛انجوي شیرازي ،سید ابوالقاسم،1388ر، تهران ،،امیرکبی تاريخ مغول عباس،

، ترجمه ي حسین کرد 2، جسفرنامه ق( ، آدام، 1145ش ؛اولئاريوس )ح 1371، اسپرک، تهران ،مردم

تذکره جغرافیاي تاريخي ؛ بار تولد، واسیلي والديمیر، 1369بچه، از انتشارات شرکت کتاب براي همه ، 

اطلس جامع سعید، بختیاري،؛  توسن، )بي تا(  ، انتشارات ترجمه سردادور، حمزه )طالب   زاده( ،ايران

، سعید بن کاظم بیگ لنکراني، ش؛ برادگاهي1386، تهران ، ،موسسه جغرافیايي (87 -86گیتاشناسي)

 ق279البالذري )م ؛1397،به کوشش عدالت عزت پور،مورخان،تهران، ق(1286-87تذکره سعیديه)ت 

تاريخ ايران ق؛ بويل،جي.آ، 1421، دارالکتب العلمیه، بیروت، فتوح البلدان( ، احمدبن يحیي بن جابر، 

،مرکز اسناد توفان برفراز قفقاز، ش ؛بیات، کاوه1371،ترجمه انوشه، امیرکبیر، تهران ،5، ج)کمبريج،(

؛  1345ه تهران، دانشگا تاريخ آل جالير،، بیاني، شیرين ؛ش1381وتاريخ ديپلماسي، تهران ،

پاپلي سرشت، امیرکبیر ؛ ي دانا، ترجمهةعن القرون الخالی ةآثارالباقی، ابوريحان، ق( 445)حبیروني
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حسین،فرهنگ آبادي ها ومکان هاي مذهبي کشور،بنیاد پژوهش هاي اسالمي  دکترمحمد يزدي،

، کتاب ملي نادرشاه بازتاب حماسه و فاجعهپناهي سمناني، ش؛1367مشهد، آستان قدس رضوي،

ششم)دوره تیموريان( ، ترجمه يعقوب آژند ،  (،جلد )پژوهش دانشگاه کمبريجتاريخ ايران نمونه؛ 

،ترجمه حسن اسدي، تاريخ سیاسي اجتماعي شاهسون هاي مغان؛تاپر، ريچارد، 1379جامي،تهران،

، انتشارات انجمن آثارملي اني آذربايجانآثارباست؛  ترابي طباطبايي ،سید جمال،1384اختران، تهران ،

 ؛1378،چاپ وانتشارات ،تهران، دانشمندان آذربايجانتربیت، محمد علي ،ش( ؛1355) 2535،تبريز ، 

 پژوهش گروهي)جامي  ؛ ش 1387امیر کبیر، تهران،  ،تاريخ عالم آراي عباسي،  ترکمان، اسکندر بیگ

جغرافیايي  اوضاع تاريخي و"،جوادي، سیّد مهدي؛1371تهران، ، نیلوفر،گذشته چراغ آينده است،(

معارف اسالمي  پايان نامه کارشناسي ارشد ،دانشگاه تهران ،دانشکده الهیات و، "مغان دردوران اسالمي

،تصحیح تاريخ جهانگشاي جويني، عالءالدين عطاملک، ق(681)مش؛ جويني 1376 -1375 ،سال

، ق(372)ت حدودالعالم من المشرق الي المغرب؛ ش1382محمد قزويني ،دنیاي کتاب ،تهران ،

 ؛ حسنلي، 1372رضا ورهرام، تهران، دانشگاه الزهرا،  نامعلوم، تصحیح مريم میر احمدي، غالم

؛  خاماچي، 1383، نشرني، تهران، ، ترجمه منصور هماميفرقه دموکرات آذربايجان وفرود فرازجمیل،

؛ خاماچي، بهروز وعلیزاده 1371، اول،  ش ، تهران، سروفرهنگ جغرافیايي آذربايجان شرقيبهروز، 

،خیام  تاريخ حبیب السّیرق( ، 942خواند میر) ؛ 1371ويچ،تبريز، ،ايرانشگفتي هاي سبالنپروين، 

 ،تهران ،چهارمفرهنگي  ،علمي و ،ترجمه کشاورزتاريخ ماد ،،ايگورمیخائیلوويچ ؛ دياکونوف1353،تهران ،

تاريخ کامل ، ،عبداهلل رازي ؛1367، آذرآبادگان ،تبريز ، تذکره شعراي آذربايجانديهیم ،احمد، ؛1377،

؛رنه 1363اقبال، تهران، ،ي ايرانتاريخ ده هزار ساله، عبدالعظیم ،  ؛ رضاييش1369، اقبال،تهران ،ايران

ا ؛ زکري1368ّ،  میکده، علمي و فرهنگي ي  عبدالحسین، ترجمه ردان انو امپراطوري صحرگروسه، 

الرحمن  ،ترجمه عبد العباد ر واخبا آثارالبالد بن محمود، ، محمدق( 682)مالمکموني القزويني

عجايب المخلوقات وغرايب ؛ ............،.............. ؛1366، تهران ،مؤسسه انديشه جوان، )هژير( شرفکندي

 ، شمس الدينق(1322)م سامي ؛چاپ تهران و هند، )بي تا(تصحیح صبوحي از روي ،  الموجودات

شمس الدين محمد ابن ق(،912)م السّخاوي ؛ ق1311،عالم،مهران مطبعه سي،استانبولقاموس اال،

م؛ سقاء ،نادر 1993دارالکتب العلمیة ،بیروت،،"التحفة اللطیفه في تاريخ المدينة الشريفة"عبدالرحمن

 السمعاني؛ 1386، انتشارات ياوريان ،اردبیل،  حلي استان اردبیلفرهنگ و راهنماي خوراکي هاي م؛

؛ سَهمي، ابوالقاسم حمزه بن يوسف /www . alwarag.netاالنساب ، ،عبدالکريم ،ابوسعدق( 562)ح

رياض  ،، زين العابدين ق(1337)ح ؛شیرواني ق1411، ،عالم الکتب ،بیروتتاريخ جرجانابن ابراهیم؛ 

 ،سنايي]بي تا[ ؛ ،چاپ سنگيبستان السّیاحه...،...،  ؛1339سعدي،تصحیح اصغرحامد رباني،  السّیاحه،

الصّفدي  ؛1371دانشگاه آزاد اسالمي اردبیل، تهران،  ،3ج،اردبیل در گذرگاه تاريخصفري، بابا، 

ابوجعفر محمد بن  ق( ،311الطبري )م ق ؛1411،دارالنشر،الوافي بالوفیاتق(،خلیل بن ايبک،764)ح

عبدالرّزاق  ق  ؛1417الدين، بیروت، دوم ،،مؤسسة عزّبري )تاريخ االمم و الملوک(تاريخ الطّجرير، 

 مشقي؛ العکري الدّ ش 1352 ،به اهتمام نوائي، ظهوري ،مطلع السّعدينکمال الدين، سمرقندي،
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 علیزاده ؛،بیروت]بي تا[ ، ،دارالکتب العلمیهب في اخبارمن ذهبهشذرات الذّ ،بن احمد ،عبدالحيّ

،گروه باستان شناسي پیش  "کاوش در نادرتپه سي آصالندوز دشت مغان"مقاله  ،کريم،

ين زرّ عصر ،،ريچارد؛ فراي /K.S.alizadeh @ibb.gma.com، ازتاريخ،پژوهشکده باستان شناسي

جامع ، رشیدالدين ، ق(718)مفضل اهلل؛ 1363تهران، رجب نیا، سروش، مسعود،ترجمه فرهنگ ايران

،احد،مغان نگین قاسمي؛1367)بخش دوم(،تصحیح دکتر بهمن کريمي ،اقبال، تهران ، التّواريخ

کتاب الخراج وصنعة ق( ، ابوالفرج،337)م قدامة ابن جعفر ش؛1377،چاپ وانتشارات،تهران،آذربايجان

ق( ، احمدبن 821)م ؛ قلقشندي1371قیق دکترحسین قره چانلو، البرز، تهران ،ترجمه وتح ،الکتابة

چاپ وزارت ، ترجمه محمودالزويري، ،(جغرافیاي تاريخي ايران)صبح االعشي في صناعة االنشاءعلي، 

مرکزاسناد وخدمات پژوهشي، تهران  گلستان ارم،؛قدسي]باکي خانوف[، 1384امورخارجه، تهران ،

]چاپ ويژه سال  ،جهان نما ،مصطفي ابن عبداهلل ق(1167[)محاجي خلیفه]لبي ش؛ کاتب چ 1382،

ترجمه سیّد مهدي )بخش ايران وقفقاز(، ----،----م؛  2119کاتب چلبي[،تورک تاريخ کورومو، آنکارا،

)درگرمي گورخمره هاي اشکاني"؛کامبخش فرد،سیف اهلل، 1391جوادي،محقق اردبیلي، اردبیل،

 تاريخ عمومي آذربايجان،ش؛ کاويان پور، احمد، 1377، انشگاهي ،تهران، مرکز نشر د"مغان(

  ؛1379ترجمه ياسمي، امیرکبیر ،تهران ، ايران درزمان ساسانیان،کريستن سن، آرتور ،تهران؛آسیا،

به کوشش يحیي  کاروند،، ...، ...؛ 1377،  ،چاپ ششم، تهران ، جامي شهرياران  گمنامکسروي، احمد ،

،ترجمه محمود جغرافیاي تاريخي سرزمین هاي خالفت شرقي؛ لسترنج، گاي، 1352ذکاء، تهران، 

اخبارنامه)تاريخ ق(، احمد بن خداوردي، 1317-1229لنکراني )ت؛ 1367فرهنگي، عرفان، علمي و

 ه کوشش(، ب-ق1243- ق 1228ايران) علیه روسیه جنگ هاي زمان در تالش خانات تاريخ -تالشان(

، ترجمه ي میراحمدي، مريم، ايرانشهرمارکوارت، يوزوف ،؛1381عبدلي؛چاپ وانتشارات، تهران ، علي

؛مدرس 1318، حامد، تهران،  تصحیح بهار نامعلوم،التواريخ،مجمل؛  1373، تهران   انتشارات علمي

عالم آراي  م،،محمد کاظق( 1166)ت مروي ، تبريز؛ فروشي خیام کتاب االدب،  ةريحانتبريزي ، 

،دنیاي  ،تصحیح لسترنج نزهة القلوب، (  ،حمداهلل ق741ش؛ مستوفي )م ح1364،نقش جهان ، نادري

؛ 1366،اشراقي ،تهران ، ايران زمین  تاريخمحمد جواد،  ؛ مشکور، دکترش 1362، تهران ، کتاب

ق 1419دارالهجره، قم، معادن الجوهر،  مروج الذّهب وق( ، ابوالحسن علي بن حسین ،345ممسعودي )

 ، المؤسسة دار(االقالیم ةقاسیم في معرف)احسن التّ رحلة المقدسي،ابو عبداهلل،  ق(375)م ؛ مقدسي

اقبال،  تاريخ گیتي گشا،موسوي نامي اصفهاني، میرزا محمدصادق، ؛ م2113،امارات متحده، السويدي

الملوک  صّفا  في سیرة االنبیاء وروضة الق(، محمد بن خاوندشاه بن محمود، 851) ؛میرخواند1368

؛به کوشش تذکره الملوکق( ،محمدسمیع،12میرزا سمیعا)قرن ؛1339، تهران ،خیام ،1، جوالخلفا

تعلیقات مینورسکي برتذکره دکترسیدمحمددبیرسیاقي،همراه با سازمان اداري حکومت صفوي يا 

فصل ،"رسادات خان،مبارزي گمناممی"؛1378،ترجمه مسعودرجب نیا، انتشارات امیرکبیر،تهران،الملوک

مغان در گذرگاه ناصري، احد، ؛ 1391، اردبیل، زمستان 8نامه تخصصي ،پژوهشي قفقاز،سال دوم، ش

ق( 723)م ؛ نويري1384اساطیر تهران ،،بابک خرّم دين، دالور آذربايجاننفیسي، سعید،  ؛1372، تاريخ
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کبیر، تهران  االَدَبِ، ترجمه محمود مهدوي دامغاني، امیر،شهاب الدين احمد، نَهايَة ُ االَرَبِ  في فنون 

،چاپ  ،تهران اسالمي ،ترجمه دکترسیدجعفرشهیدي،انقالب ،امام علي)ع(؛ نهج البالغه1364،

،نشريه " چند رويداد تاريخي درآن موقع جغرافیايي دشت مغان و "هويدا، رحیم،مقاله ي؛1373پنجم،

 "اسپهبد نشین مغان"؛...،...،مقاله  23سال ،97گاه تبريز، شماره دانشکده ادبیات وعلوم انساني ،دانش

، شهاب ق(626) ؛ ياقوت حموي6،شماره )بهمن واسفند(،سال دهم1354،مجله بررسي هاي تاريخي،

ق( ،احمدبن ابي يعقوب)ابن 284صادر، بیروت، ]بي تا[ ؛ يعقوبي )م ، دارمعجم البلدانالدين بن عبداهلل،

،ترجمه دکترمحمدابراهیم البلدان .........،...............، ؛بي، دار صادر، بیروت، ]بي  تا[واضح( ،تاريخ الیقو

 .2536آيتي،بنگاه ترجمه ونشرکتاب،تهران،
Азәрбајчан савит Енсүслоредјасы, Бако,  1982. -  

 م(.  1976، باکو ،(ACE ))دايرةالمعارف آذربايجان شوروي
-Encyclopedia  of  ISLAM(EI2)(CD).  

Islam  Ansiklopedisi (IA)- 

ДУНҮА  ХАЛГЛАРЫ; - 

 م،( 1998،انتشارات دايره المعارف آذربايجان،باکو،ملل جهان)ولي يف،اسماعیل ،
-Turkiye Dianet Vakfi Islam Ansiklopedisi(TDVIA),(CD)     

 

 اسماعیل فوالدي –محبوب مهدويان  -*
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،بااجروان و برزناد، براسااس مناابع     -اولتاان -تاريخي ورثانمغان )شهرهاي -3-3 

 نوشتاري(

 ورثان)اولتان(: - 3-3-0
) "ورثان"اين شهر تاريخي ومهمّ مغان ونواحي آن ،درمتون تاريخي وجغرافیايي به صورت هاي 

، 5؛ياقوت:بي تا،  ج315،ص2113؛مقدسي: 311،صم199؛ ابن حوقل: 461،ص 2،ج يعقوبي: دارصادر

) ر.ک "وردانکرت"(، 57ص،؛تاريخ ارمنستان:بي تا 198،ص 1421)بالذري: "ورتان"(،371-371صص

گزارش مقدماتي  "؛ ر.ک به:117،ص1342) ر.ک به:ابو دلف: "اولتان"( و211، ص1373به: مارکوارت :

 (، ديده مي شود.29،ص 1386کاوش هاي باستان شناختي دراولتان قاالسي دشت مغان...:

بنیان گذار به عنوان ، "ورثان بن ارمیني بن لظي بن يونان"ورثان را به  گذشته ازاين که گاهي

بايد گفت که گاهي هم بعید نمي دانند  (،242ص،12ج ق،1414آن شهر منتسب مي دانند،) سمعاني :

م باشد که پسرش گريگوري 339اسقف بزرگ  ارمنستان درحدود سال  "ورتان"که ورثان منسوب به 

ونیز،ورثان در مآخذ عصرساساني به صورت  (57ص،:بي تا مهرينفرستاد)"آالن )ارّان( "را به سرزمین 

ولیدي طوغان، ازشهري به نام ورثان درمغان ( و 211، ص1373آمده )ر.ک به:مارکوارت: "وردانکرت"

  (397،ص5: .... ،جAIتعلق داشته است.) ق(354-35)حسخن به میان آورده که به خزرها

 ق( هم، انتساب شهرهاي مهمي همچون برزند، ورثان31-م  224در دوره ي ساساني)حک

ي ونیز واقع شدن اين ناحیه و باجروان و نیز بلغارچاي)بالهارود( درمغان، به دوره ي ساسان )اولتان(

میان گنجه و اردبیل ،دو کرسي آذربايجان، موجب گرديد که اين ناحیه، دراين عصر،از جايگاه ويژه ي 

سیاسي برخوردار بوده و اقوام مختلف، توجه خاصي را به اين منطقه معطوف نمايند. به طوري که ،در 

پادشاهي ساساني بوده و به سبب ادامه جنگ  اين عصر ،مناطق اردبیل و مغان ،محل درگیري خزران با

 التّواريخ هاي ايران و روم، منطقه مغان نیز، از آتش جنگ طرفین در امان نماند. )ر.ک به: مجمل

( ودر قرون نخستین اسالمي هم ،ابن 227 -226، 211 صص،:همان؛ مارکوارت 86 ش،ص1318:

ام بن عبدالملک براي مقابله با خزران به ق ازسوي هش112،ازاعزام الحرشيّ به سال  (ق631م)اثیر

ورثان و ورود او به باجروان وبرزند وکناره هاي رود ارس وعاقبت پیروزي سپاه هشام برخزران در 

باجروان گزارش مي دهد واين خود نشانگر حضور خزران دراين سال درشهرهاي يادشده است.) ابن 

ق(،با اشاره به کشته شدن جرّاح بن عبداهلل حکمي 733)منويري. (161-159،صص5ق،ج1412اثیر: 

دراردبیل به دست ترکان خزردرسال يادشده و ورساندن خبر اعزام سپاه هشام براي ياري رساندن به 

...مردم ورثان صدا به الاله الّا اهلل گفتن وتکبیربرداشتند،خزران آن مرد را "مردم ورثان مي نويسد:

رفتند وحرشي پیش ازآنان به آن شهررسید وخزران ازاردبیل رفتند  به اردبیلکشتند واز ورثان 

وسعیدحرشي در باجروان فرود آمد و اردو زد...مسلمانان شمشیردرايشان نهادند وآنان راکشتند وبه 

( ودرگزارش 328-326، صص6ش، ج1364)نويري :"جزگروه اندکي ازخزران نتوانستند بگريزند ...

[ برآذربايجان و محاصره ورثان ازسوي او وکوبیدن شهر د خاقان]پادشاه خزرديگردراين باره ،ازحمله خو
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با منجنیق ها خبرداده شده که عاقبت حارث بن عمرو،امیراين ناحیه، پس ازآن که جمع کثیري 

( وبي گمان،اين رخدادهاي تاريخي 256ص9،ج ازترکان خزر راکشت ،به شهادت رسید.)ابن کثیر:بي تا

همراه با  وجود شواهدي همچون گستره ي سکونت خزران درنواحي  میان دربند تا ساحل ولگا وطول 

بر بخش  "خاقانات بزرگ حاکم بردشت هاي خزر "ق درقالب354تا  31حکومت قدرتمند آنان ازسال 

ان اعظمي از قفقاز وسواحل غربي وشمال غربي درياي خزر ونیز همسايگي و روابط طوالني ومستمرّ آن

با دو حکومت قدرتمند روم شرقي وساسانیان درپیش ازاسالم ونیز بیش از دوسده درگیري میان 

ق دردوران اسالمي ازيک سو 112خزرها ومسلمانان وحتي تسلّط خزرها بر آذربايجان وارّان درسال 

را وقرارگرفتن شهرورثان درداخل و يا همسايگي نواحي يادشده ازسوي ديگر،مي تواند نظر طوغان 

    (,EI2 "خزر  "قوّت بخشد.)ر.ک به: مدخل
کهن ، ويژگي ومنابع با اين حال،در میان شهرهايي که توصیف شرايط و موقعیّت آنها در متون 

هاي يکي از آن شهر ها با موقعیّت و شرايط محوّطه هاي باستاني اولتان قاالسي نزديک و گاهي 

نابع دوران اسالمي است و گويا شهر ورثان ،مهم در م "ورثان"همخواني دارد وآن شهر همانا شهر 

چنان که از متون تاريخي و جغرافیايي بر مي وي رود ارس در اين ناحیه بوده است. ترين شهر حوضه

آيد، ورثان ،در ساحل جنوبي ارس و در معبري که از آنجا به ايالت ارّان مي رفتند، واقع شده  و فاصله 

. مینورسکي، درتعلیقات (189،ص1373، ومتر( بوده است. )لسترنج :کیل 42فرسخ ) 7آن از بیلقان، 

شهر ورثان درساحل جنوبي رود "خود برسفرنامه ابودلف پیرامون ارتباط ورثان با اولتان مي نويسد: 

ارس برپا بوده وبقاياي آن را بايد درنزديکي خرابه هاي دژ اولتان واقع درقسمت سفالي رود و درجهت 

 (117،ص1342جستجوکرد.)ر.ک به:ابو دلف:  "گاردادال"پاسگاه روسي 

، طاهربن محمد ق(211-198)حکمامون"نیز، آمده است که  "ق( 284تاريخ يعقوبي)م "در

صنعاني را حکومت ارمنستان و آذربايجان داده بود و به قولي، هرثمه بن اعین هنگامي که رهسپار 

از توابع آذربايجان آمد و از آنجا با فرماندهان  عراق بود، از همدان او را فرستاد، پس تا ورثان يکي

،ص 2ارمنستان و سران سپاهش مکاتبه کرد و در نتیجه براي مامون بیعت کرد)يعقوبي:دارصادر،ج

مرز سرزمین ارّان در  "ق (، درباره موقعیّت اين شهر مي نويسد:367(. از طرفي، ابن حوقل)م461

(. وبايد 311،صم 1992)ابن حوقل:  "ثان واقع است و...پايین رود ارس است. در کنار رود، شهر ور

( با ق375مگفت که اين شهر ظاهرا در قرن چهارم هجري بسیار آباد بوده است، چنان که مقدسي)

ورثان دردشتي آباد "يعني "ورثان في سهلة عامرة سوقها خلفة النّهر والجامع متباعدان"بیان 

،ازآباداني اين شهردراين دوران خبرمي "جد جامع دور است،بازاردرپشت شهرقرارداشته  و رود از مس

،ورثان را شهري "صورة االرض"ابن حوقل هم، در توصیف اين شهردر (315،ص 2113)مقدسي: دهد. 

ورثان شهري است بزرگتروگسترده تر از بیلقان و "بزرگ تراز بیلقان عنوان مي کند ومي نويسد که 

و مسافرخانه  )نواحي(مراکز تجارت و نیز مانند شهرهاي بزرگ، اعمالها و مردم آن نیز بیشترند و بازار

)ابن حوقل: "ها و حصار و ربض که شامل بازارهاست، دارد. و از ورثان تا بلخاب، هفت فرسخ است.

 (311-299،صصم 1992
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مورد  بیشتربراساس  منابع و متون تاريخي به نظر مي رسد که در اوايل دوران اسالمي، اين شهر

توان گفت که بیشترين مدارک موجود درباره اين شهر و حتّي مي گرفته استه حکم رانان قرار توجّ

ي اعراب و احتماال در مربوط به اين دوره بوده و چنین به نظر مي رسد که اين شهر قبل از حمله

بايجان شهرک کوچکي بوده است، که اهمیّت چنداني نداشته است ،امّا؛ پس ازفتح  آذر ،دوران ساساني

هاي وسیعي را به دست اعراب، آنها از بصره و کوفه و شام براي سکونت به آنجا روي آوردند و زمین

. به روايتي ديگر، (54،ص1354:،"آذربايجان"خريدند و کشاورزان آن را رعیّت خود ساختند)مدخل 

مجاور آن را آباد  ورثان  به هنگام آمدن اعراب، پلي بود بر ارس و مروان بن محمّد اموي زمین هاي

)ابن فقیه:  وبه تبع آن،زمینه بیش ازپیش براي سکونت درآن هموارشد. کرد و بارويي بر آن کشید

 (.126 ص،1349

ورتان قنطرة لقنطرتي "نیز، به پلي به نام ورتان)ورثان( اشاره مي کند وبا بیان  ق(279بالذري)م

( و -قوشا کنوني -مانند دو پل وحش)خُشّ ورتان)ورثان( پلي بود "،  مي نويسد:"وحش و ارشق ...

اَرشَق)کنوني( که هر دو اخیرا در زمان بابک اصالح شدند و آن را مروان بن محمّد بن مروان بن حکم 

هاي آن را آبادان گردانید وحصاري برآن استوارکرد وآنجاي همه ضیاع او از نو بساخت و زمین

ض کردند تا سرانجام به مادر جعفر زبیده دختر شد.بعد،آن هم مانند ديگر ضیاع، بنوامیّه قب

امیرالمومنین جعفر بن منصور تعلق گرفت، وکیالن زبیده حصار آن را ويران کردند و سپس از نو 

(. 88؛1364؛ همان:198، ص 1421ت کرده، ساختند و ورثاني از موالي زبیده بود.)بالذري: مرمّ

ال دولت بني امیّه ،به خاندان بني عبّاس بنابراين مي توان گفت که شهر ورثان، پس از زو

ق( تعلق يافت وزبیده دختر جعفربن منصورمالک آن شد.)ر.ک به:مدخل 656-132دربغداد)حک

هاي خود و براي زمین البته بايد گفت که  امراي عرب ،مخصوصاً .(199،ص 1354:"آذربايجان "

يجان که اسالم نیاورده بودند، باروهايي براي حفظ رعاياي مسلمان خود از حمالت مردم آذربا احتماالً

مهمّ در  صورت شهرهاي نسبتاً بر گرد امالک وسیع خود مي کشیدند.و داخل اين باروها به تدريج به

و به نظر مي رسد که در مورد ورثان نیز اين اتفاق افتاده  (199،ص1354: "آذربايجان")مدخل "آمد

و اوايل قرن پنجم، همچنان آباد و پا برجا بوده  ق(454-321)حکديلمیاني است و اين شهر تا دوره 

ي اردبیل شد تا از تسلّط رکن الدّوله ديلمي بر آن نواحي است ،چنان که ديسم بعد از آنکه روانه

جلوگیري کند، هنگامي که نتوانست در مقابل محمّد بن عبدالرّزاق ايستادگي کند اردبیل را رها کرد و 

 (.19؛ 1351ارس گريخت )صفري : به شهر ورثان در کنار رود

ق(، وَرثان را شهري درانتهاي مرزهاي آذربايجان دانسته وفاصله میان آن و رود ارس  626ياقوت) 

 "را دوفرسخ  ودوري  آن شهر از ازبیلقان را هفت فرسخ ذکر کرده است.آنگاه وي با استناد به  کتاب

ذري درباب ورثان  نقل کرده همراه با تغییرات است ،آنچه بال"فتوح البلدان"که نظرش همانا"الفتوح 

ه است .مولف درادامه، به نقل از ابن کلبي، که ورثان را همان کردمنعکس  خودجزئي ،دراين اثر

بدين  پیرامون اين شهر پرداخته که بیت آخرآن "الراعي"آذربايجان عنوان کرده، به ذکرشعري از

 :ترتیب است
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 واختار ورثاناً علیها  منزال            وغدا من االرض الّتي لم يرضها  

ياقوت دربخش پاياني گزارش خويش ازورثان، به بیان شرح حال کوتاه دوتن از راويان مشهور 

؛ر.ک به:بخش علماء و 371-371صص،5منسوب به ورثان پرداخته است. )ياقوت:دارصادر، ج

 دانشمندان ورثان درسطور بعدي  مدخل حاضر(

ن،خاستگاه علماء ودانشمندان مختلفي دردوران اسالمي بوده که ابوالفرج بايد افزود که ورثا

 –ق( وعلي بن السري بن الصقربن حمّادالورثاني )ياقوت :بي تا 372عبدالواحد بن بکر الورثاني )م

؛ الرافعي  253،ص1ق،ج1417؛ سهمي: 242ص، 12ج ، ق1414: سمعاني ؛371ص5 ج-دارصادر

 175ص ،2افعي :همان، ج ؛ علي بن السّري الورثاني) الرّدلف ورثاني(؛ احمد بن 364ص 3ق، ج 1418:

؛ سمعاني :همان 481ص ،1ق،ج1417ق()سهمي:345؛ ابونصر،نعیم بن احمد بن عالء الورثاني )م

قاضي ورثان)سمعاني،همان( وطبري دربیان حوادث ،،همان( ،ابوبکرمحمد بن خزيمة القاضي الورثاني 

ق هم ،از امتناع عبداهلل الورثاني در ورثان ازفرمانبرداري ازمعتصم عباسي وامان خواستن وي 224سال 

؛ 518،ص 6ق،ج1412؛ابن اثیر:  52ص 5ق ،ج 1417)طبري : خبرداده است.ق،225ازمعتصم درسال

 در مجموعه حاضر ("علماء و دانشمندان ...  "ر.ک به :مدخل

ثان داراي برج و باروئي محکم بوده و محلي امن براي پناه ور درقرون نخستین اسالمي، احتماالً

شده و اهمیّت خاصي در زمان خود داشته است و ازشواهد تاريخي دراين باره  بردن بر آن محسوب مي

،گزارش مربوط  به  جنگ بین جرّاح بن عبداهلل حکمي و خزرها در دوره خالفت هشام بن عبدالملک 

ق در ورثان است.به طوري که گويند،در اين تهاجم، جرّاح ابن  112ق( به سال  125 – 115)حک

ق به جانب مهاجمان تاخت و عاقبت در سرزمین برزند، میان دو سپاه نبرد  112عبداهلل به سال 

ار بگريختند و مسلمانان، آنان را تا رود ارس تعقیب کرده و جرّاح، اسرا را به باجروان درگرفت، کفّ

حرشي به مردم "دراين باره مي نويسد: ابن خلدونين شهر بازگشت. فرستاد و خود نیز به ا

،رسیدن خويش رااطالع داد.آنان قوت کردند ودشمن راازخود دور ساختند وحرشي به ورثان

راند ...ومسلماناني راکه  شهردرآمد.پس تا اردبیل دشمن را تعقیب کرد...]حرشي[آنگاه به باجروان

اسیرگرفته بودند، برهانید.خانواده جرّاح نیزدرمیان اسیران بود.حرشي همه رابه باجروان آورد.پس سپاه 

خزريک باره به سرداري شاهزاده خود،حمله آورد و درسرزمین برزند میان دوسپاه نبرد 

ارس تعقیب کردند وهرچه با آنان بود به غنیمت درگرفت...کفّاربگريختند ومسلمانان آنان را تا رود 

گرفتند. هرچه اسیرگرفته بودند، باز ستدند وهمه را به باجروان فرستادند...حرشي غنايم راگردآورد وبه 

 (.146،ص2ش،ج1364: باجروان بازگرديد وآن راتقسیم نمود. )ابن خلدون

از ،شود و همچنان که ذکر شد يبعد از اين دوران، کم کم نام ورثان از صفحات تاريخ محو م 

طه ي مهمي که در اين منطقه از آن نامي برده مي شود، به بعد محوّ ق(656ن )حمغوالظهور  ي دوره

اولتان است.و احتماال اين شهر)ورثان( به داليلي نامعلومي متروک و نام آن نیز به فراموشي سپرده مي 

شده درمحوطه باستاني اولتان قاالسي در سال هاي  هاي انجام شود.و طبق مطالعات مقدماتي وبررسي

ش نشان ازوجود آثاري از شهري متعلق به اواخر ساساني و اوايل اسالمي دراين نقطه  1383و  1382
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 گزارش مقدماتي کاوش هاي باستان شناختي دراولتان قاالسي دشت مغان ". ) ه استجغرافیايي داد

 (.29، 11-9،صص1386...:

اي است باستاني در ساحل جنوبي رود ارس که در کمتر از ، محوطهقلعه اولتان()اولتان قاالسي

ش  1395پانصد متري غرب روستايي به نام اولتان واقع است. اين روستا، طبق سرشماري سال 

کیلومتري جنوب  12نفر داشته و )سايت مرکز آمار ايران، درگاه ملي آمار( در  3622جمعیتي بالغ بر 

آباد)دشت مغان( و سر راه پارس آباد به اصالن دوز، در استان اردبیل قرار دارد.  غربي شهر پارس

در فهرست آثار ملي به ثبت رسیده و اهالي بومي، اين  2654به شماره  ،محوطه باستاني اولتان قاالسي

جه به مي شناسند. با تو "اولتان قاالسي )قلعه ي اولتان("بخش ارگ يا بارودار آن را  با نام ومحوطه 

به نظر مي رسد که  اين محوطه باستاني، شهري ،اي هاي هوايي و ماهوارهآثار سطحي و بررسي عکس

هاي مختلفي تشکیل مي شده است؛ از جمله بوده که همچون بسیاري از شهرهاي کهن ايران از بخش

حتماال بخش محصور)شارستان يا ارگ( و بخش غیر محصور ) بخش استقراري پیرامون شارستان که ا

هکتار( و ربض  32ياد کرد. اولتان قاالسي در مجموع و با احتساب ارگ ) "ربض"بتوان از آن به عنوان 

هاي باستان شناختي در اولتان (.وهرچند پژوهش17هکتار وسعت دارد. )همو: ص  71، احتماال بیش از

مي روبه رو ساخته است، ولي؛ قاالسي، ما را با شهري متعلّق به اواخر دوره ساساني و اوايل دوران اسال

مطالعات تاريخي و به ويژه جغرافیاي تاريخي حاکي از آن است که مساله شناسايي هويت اين شهر و 

درک تاريخ سیاسي آن پیچیده تر از آن است که پیش از اين پنداشته مي شد و در هیچ يک از متون 

انه دايمي دشت مغان و نزديک ترين تاريخي به وقوع سه طغیان عظیم و مهیب رود ارس، تنها رودخ

رود به محوّطه اولتان قاالسي، که طي آن حصار قديم ويران و تمامي بخش ربض نیز زير خروارها شن 

 (2،ص 1394 :مدفون گرديده ، اشاره اي نشده است. )شهبازي

براساس بررسي هاي صورت گرفته باستان شناسي،ارگ شهر ورثان)اولتان(، وسیع و تقريبا 

ح است و بارويي خشتي آن را فرا گرفته است. شکل ارگ به صورت تقريبا مستطیل نامنظّم ) با مسطّ

هاي اين مستطیل متر است. وگوشه 732×412گوشه هاي غیر قائمه( و به ابعاد تقريبي و میانگین 

 غربي و جنوب شرقي قرارتقريبا در جهات اصلي جغرافیايي قرار داشته و اضالع بلند آن در شمال

است. ضلع شمال غربي ارگ به طول تقريبي و اضالع کوتاه آن در شمال شرقي و جنوب غربي گرفته

متر است.   321متر و ضلع جنوب غربي  514متر، ضلع شمال شرقي721متر، ضلع جنوب شرقي  745

ه متر( ديده مي شود که ب 31هايي با فواصل مختلف )با فواصل تقريبي بر روي حصار، پستي و بلندي

متر احاطه  11هاي آن باشد و گرداگرد ارگ را خندقي با عرض تقريبي نظر مي رسد نمايشگر برجک

تاثیر از وجود و جريان رود گیري اولتان قاالسي  بي شک  بيکرده است. شرايط، شکل گیري و جاي

است.و  به طوري که ضلع شمال غربي ارگ بر لبه رود و مطابق با مسیر رود احداث شده،ارس نبوده 

ي بهتر از شهر، از وجود موانع طبیعي نهايت استفاده به عمل آمده است. به منظور مدافعه احتماالً

اولتان قاالسي از جهت شمال، شمال غربي و غرب به رود ارس مشرف است و رود ارس هم اکنون از 
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ب فرسايش کنار اين محوطه مي گذرد و با نفوذ به بخش هاي تحتاني ضلع شمال غربي ارگ ،موج

 (18-17گزارش مقدّماتي کاوش هاي باستان شناختي دراولتان...:همان،صص  "دائمي آن شده است. )

خورشیدي مورد بازديد قرار گرفته و  1212محوّطه اولتان قاالسي، براي نخستین بار در سال 

 1351سال  هاي اين شهر نگاشته شده است. اين محوّطه همچنین، دري ويرانهنخستین گزارش درباره

ش مورد بررسي قرار گرفته است.پژوهش گران يادشده، اين محوّطه را چنین توصیف نموده 

کیلومتري شمال اصالندوز، قلعه اولتان در پانصد متري اين قريه و در  39قريه ايست در  ،اولتان"اند:

قلعه با ديوار  متر بنا گرديده است. 411×811کنار رود ارس قرار دارد و در زمین مسطّحي به وسعت 

متردرسه جهت آن را احاطه  31متر فرا گرفته شده و خندق وسیعي به عرض  92/5خشتي به قطر 

هاي ديده باني ديده مي هاي برجآثار برجستگي ،کرده و جبهه غربي آن رود ارس است و روي ديوار

صلي قلعه اشکانیان بانیان ا سانتي متر است. وظاهراً 41×41×11هاي ديوار و حصارشود. ابعاد خشت

-دوازدهم هجري مورد استفاده قرار گرفته و سفالي م( بوده اند، ولي؛ تا سده 224 -ق.م 251)حک

هاي کوچکي ديده مي شوند و لیکن؛ درون قلعه نیز برجستگيدر نیز دارد. را اکنون هاي دوره اسالمي 

تغییر مسیر رود ارس قسمتي  ساختمان هاي اصلي و عمده در ضلع غربي قلعه قرار داشته که به علت

 ( 18از آن شسته شده است.) همان،ص
کر درباره طه ، افزون برمطالب فوق الذّهمچنین ،ازديگر پژوهشگران باستان شناختي اين محوّ

هاي هاي کوچکي وجود دارد که گمان مي رود برجتپه ،بر روي ديوارهاي جانبي ": اولتان، مي نويسد

ظاهري ساختمان يک قلعه نظامي را به بیننده القاء مي کند. از روي برشي ديده باني بوده است. وضع 

هاي توانستیم قطر ديوار و اندازه خشت ،به وسیله بولدوزر در ديوار شرقي قلعه ايجاد شده بود که قبالً

هاي مختلف اسالمي قلعه اولتان در ع دورههاي بي نظیر و متنوّبه کار رفته را مشخص کنیم. سفال

هاي کوچک ساختماني ه هايي وجود دارد که واحدت است. درون قلعه نیز تپّه و شايان اهمیّتوجّخور 

هاي عمده و اصلي در ضلع شرقي قرار داشته که به علّت تغییر مسیر رودخانه ارس بوده و ساختمان

فون قسمت اعظم آن هنوز در زير خاک مد ،قسمتي از آن شسته شده و از بین رفته و با وجود اين،

است. در اينجا بد نیست اين نکته هم ياد آوري شود، چنانکه مي دانیم نادر شاه افشاردرحدود 

جهت خلع شاه طهماسب صفوي، بزرگان و سران کشور را به دشت مغان فراخواند و در  ،ق1148سال

ت ، انجمن بزرگي تشکیل داد که منجر به خلع طهماسب میرزا و جلوس وي بر تخمغان يکي از نواحي

تر از قلعه اولتان براي هايي که در سراسر دشت مغان به عمل آمد، جايي مناسبسلطنت شد. با بررسي

اجتماع سران کشور و سپاهیان نادر دراين دوران ديده نشد و اين فرضیه اهمیت قلعه اولتان را دو 

 (.663-664،صص1355.)ترابي طباطبايي: "چندان مي کند

 باجَرقوان: - 3-3-2
،شهر و دژي در موقان)مغان( آذربايجان، جنوب رودخانه ارس و میان اردبیل و برذعه "باجَرْوان"

وان، در منابع در ارّان بوده و امروزه، اثري از آن به عنوان شهريادشده ،قابل مشاهده نیست. باجَرْ

؛ابن 121صم،1889)ابن خرداذبه:"باجَرْوان" تاريخي و جغرافیايي، گذشته ازشکل معمول آن يعني
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 ،ج ق1412ابن اثیر:  ؛91ص ،1362؛ مستوفي :313،ص1؛ ياقوت:بي تا،ج122،ص1356رُسته: 

 " باجْرَوان"(،به صورت هاي ،EI2،"باجروان  " ؛ مدخل 393م،ص 2119؛حاجي خلیفه:161،ص5

 باشَرْوان" (،ACEم: 1976،"باجروان  "؛ مدخل 71م،ص2113:؛ مقدسي124)ابن خرداذبه :همان ،ص

 )شیرواني "دان ماجَرْ"(،ACE، همان:  "باجروان"رَوان )مدخل باقْ"(،15، ص 1367اصفهاني : )حمزه"

( 248،ص1، ج1367؛ اعتماد السّلطنه :381 ،صهمان :)حاجي خلیفه"وانماجَرْ"( و141،ص 1339:

 نیز آمده است.

بزرگ  اي،ناحیه"استبي)دشتي("شروين برنیان، حاکم سرزمین"پايه گذاري باجروان،گاهي  به 

ي باجروان  را با باني آن مرتبط دانسته اند. در انتساب داده شده و وجه تسمیّه ، میان ري و همدان

-438اين باره، برخي مورّخین، باجروان را از بناهاي دوران پادشاهي يزدگرد ]دوّم[ ساساني)حک

( و گويند که،  86،ص 1318مجمل التّواريخ:؛  15،ص1367:-حمزه  –م(، عنوان کرده )اصفهاني 457

شروين برنیان، رئیس واليت استبي را، به روم   ،يزدگرد پسر يزدگرد بزه کار]اوّل[ پسر بهرام گور

فرستاد و فرمانروائي آنجا را بدو سپرد. آنگاه، وي پس از بیست سال حکومت ،بالد روم را به دست پسر 

اين، همان شهري است که پس از تعريب نامید و  "باشروان"پادشاه روم قرار داد، جز شهري که آن  را

، خواندند.)حمزه اصفهاني،همان( نیز به نظر مینورسکي ،باجروان، در گويش محلي ايرانیان "باجروان"،

نام  "بازار چاي"باشد. و مسیر باالتر از بلقارو ]بالهارود [، اکنون، در واقع  "بازار وان"شايد به معني 

 موقان"؛مدخل  ,EI2"موقان"درآنجا وجود دارد. )مدخل  "انو"داشته و روستاي معروفي به نام 

"IA,) 

ق،ازحضور الحرشيّ ازسوي هشام بن عبدالملک براي مقابله با خزران در باجروان 112درسال 

، پیروزي الحرشيّ برخزران در باجروان گزارش داده شده است. ) ابن عاقبتوشهرهاي ورثان وبرزند و

ق( ،پیرامون فتح شهرباجروان ازسوي مسلمانان،با 279بالذري)م( 161-159،صص5ق ،ج1412اثیر: 

اشاره به بهره مندي حذيفه بن يمان ،والي آذربايجان، ازجنگجويان باجروان همراه با نیروهاي جنگي 

نواحي ديگرآذربايجان همچون میمذ،نرير]نیر[،سراة]سراب[ و...،درجريان فتح اردبیل به عنوان محل 

ق مي 214ق، درمورد چگونگي فتح خود شهرباجروان به سال 213به سال  اقامت والي آذربايجان

فغزاها االشعث بن قیس الکندي ففتح حصن باجروان وصالحهم علي صلح المغیره ومضي صلح "نويسد:

پس اشعث بن قیس کندي با آنان نبرد کرد وباروي باجروان را گشود وبه "،يعني "االشعث الي الیوم

همچنین،بالذري از به "هل آن صلح کرد وصلح اشعث تا امروز باقي است.همان شرايط مغیره با ا

ق ازسوي سعیدبن عاصي، که علیه او قیام 221دارآويختن سران مردمان ارمنستان وآذربايجان درسال 

 (84،87،88؛صص 1364؛ همان :196،ص 1421کرده بودند،برفراز قلعه باجروان، خبرمي دهد.)بالذري:

از شهرها و نواحي آذربايجان به شمار  "وانباجَرْ"روان، گرچه، به صورت در قرن سوم ه.ق، باج

ي حضرت موسي)ع( از نواحي ارمینیّه، با اشاره به قصّه "باب االبواب ]دربند["آمده ؛ و لکن ، در بیان 

ي شیروان، بحر ياد شده همان  ي مذکور در آن صخره(، صخره78 -59در قرآن کريم )سوره کهف،آيات

 :همان عنوان شده است. )ابن خرداذبه "رَوانباجْ"ي ذکر شده در آن هم جیالن ]خزر[ و قريه درياي
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ق( ، در بیان 375در قرن چهارم ه.ق نیز ،مقدسي)م .(122 صهمان، ؛ ابن رسته:124، 121،صص 

 ها و نیز نبود اجماع پیرامون بعضي نواحي جغرافیايي، به داستان موسي )ع(عدم صحّت برخي ديدگاه

( در اين 71،صم2113مي نامد. )احسن التّقاسیم:  "رَوانباجْ"اشاره کرده و قريه ياد شده در آن را ،

 1424: [، نام  برده شده است.) البکري هاي آذربیجان ]آذربايجان، از کوره"باجر]و[ان"عصرهم،از

 (.63ص2ق،ج

از نواحي باب  را شهري "باجروان"ي نخست قرن هفتم ه.ق، ق( در نیمه626ياقوت حموي)ح

، که در نزديکي آن، چشمه اي بوده و االبواب ]دربند[ و در همسايگي شروان، عنوان کرده

اي است که موسي)ع( ي وي ،]باجروان[، قريهخضرپیامبر)ع(، آن را يافته است و نیز به نوشته

 :همان نه( ؛ اعتماد السّلط313ص1وخضر)ع(، از اهل آن طعام خواستند . )معجم البلدان:همان،ج

هاي جغرافیايي، ( .همچنین، در برخي گزارش ACE،همان:"باجروان "( ؛ر.ک به: مدخل 248،ص1،ج

ي موغان و لکن، اين شهر، به صورت ، در ابتداي ناحیه"باجروان"در حدود اواسط قرن هشتم ه.ق، 

بالي در حدود عنوان گرديده، که هواي آن مايل به گرمي و آبش از ج"ديهي معمور "ويرانه و به قدر

 " باجروان"؛ اعتماد السّلطنه،همان ؛ ر.ک به: مدخل 91،ص1362آن بوده است. )مستوفي:

که مستوفي آن را کرسي ناحیه موقان  "موغان"( بايد افزود، که گاهي شهري به نام  :ACEهمان،

، دانسته شده ،که محل آن در نقشه مربوطه، در چهار فرسنگي "باجروان")مغان( شمرده، همان شهر

( از سوي ديگر، مستوفي در ذکر بالد 189 -188شمال برزند تعیین شده است. )لسترنج:همان،صص 

طول آن را از باکوبه]باکو[ تا خلخال نود و پنج فرسنگ و عرض آن را از باجروان تا کوه  آذربايجان،

ي پاياني آذربايجان در شرق را، سینا]سیبان[، پنجاه و پنج  فرسنگ، عنوان کرده و باجروان، نقطه

( نیز، بر همین 381؛ر. ک به: حاجي خلیفه:همان،ص75همان،ص شامل مي شود. )نزهة القلوب:

، شهرپیلسوار)بیله سوار(،در هشت فرسنگي باجروان قرار داشته و آبش از رودخانه باجروان، که اساس

 (91گرديده است.)مستوفي :همان،صشهر در ساحل آن واقع شده بود، تامین مي

در دوره صفويّه، اتّصال شهرهاي مناطق آن سوي رود ارس )شروان و ارّان ( با آذربايجان از مسیر 

م، اعضاي هیئتي آلماني که عازم ايران شده بود، در 1633ق/1153ار مي شد. درسال باجروان بر قر

مسیر راه شیروان به اردبیل، از باجروان که بالهارود)بولقارچاي( از نزديک آن مي گذشته، نام برده و 

 به نوشته کاتب چلبي( 97ـ96،صص 1369آنجا را انتهاي دشت مغان دانسته اند )اولئاريوس :

باجروان، درگذشته، "،ازتاريخ نويسان وجغرافي دانان عثماني،همچنین،مي نويسد: ( ق1167)م

شهرموغان بود واکنون به صورت يک روستا باقي مانده است.هوايش مايل به گرم وآبش ازکوه واقع 

 ؛ 393م،ص 2119 )جهان نما:شده درقلمروآن برمي خیزد ومحصول آن منحصربه غله است. 

دانان  قرن چهاردهم ه.ق، اين راستا، گرچه،براساس گزارش يکي از جغرافيدر  (231ش،1391همان:

هاي قديم ، دارالملک موغان بوده؛ اما با ، ثبت کرده ، باجروان ، در زمان"ماجردان"که آن را به صورت

گذشت زمان، به صورت يک روستا در آمده  و رو به خرابي گذاشته، و در نیمه نخست اين عصر، 
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ادي دور و به اندازه روستايي آباد، آبش خوشگوار، هوايش ناسازگار و درکنار رود کر، واقع ي آبازحلیه

 ( 141،صق 1339) شیرواني:"شده و اطرافش، چون دل آزادگان، واسع بوده است.

دانان مسلمان، حکايت از هاي وارده در آثار مورّخین و جغرافيبا توجه به آنچه اشاره شد، گزارش

از شهرهاي تاريخي و مراکز بازرگاني در آذربايجان و نیز از مناطق آباد ناحیه  "باجروان "آن دارد که 

موغان و در جنوب رودخانه ارس و میان اردبیل و برذعه در ارّان بوده است و شايد، اين شهر، پس از 

بردعه،  ق به اين ناحیه، رو به تنزل نهاده است. و امروزه، در نواحي617حمالت مغوالن در حدود سال

، وجود دارد. نیز، نام باجروان، "باجرَوان"ايمیشلي و جلیل آباد جمهوري آذربايجان، روستاهايي به نام 

اي از يک شهر با دو روستا در تالش جمهوري آذربايجان مرتبط است که شايد نشانگر آثار باقیمانده

، "باجروان"؛مدخل 31 ص،1375:"اوضاع تاريخي و جغرافیايي مغان،دردوران اسالمي "کهن باشد )

بايست ( بنابراين، گاهي گفته مي شود که باجروان را اکنون ميEI2،"باجروان"؛مدخل :ACEهمان 

 "اوجارود"و "لنگان"هاي رودخانه مستقل بلقارو ]بالهارود[، که از ارتفاعات در اطراف يکي از سرچشمه

رکه در جنوب محل پیوستن ارس ]در شهرستان گرمي استان اردبیل[، سرچشمه گرفته و در يک ب

پذيرد، جستجو کرد. زيرا چنان که گذشت، حتي گاهي، از رودخانه بالهارود ، به عنوان پايان مي

نام  "بالهارود"سوار، در کنار رودخانه باجروان، که امروزه، رودخانه باجروان، اسم به میان آمده و بیله

،همان،صص  اوضاع تاريخي و جغرافیايي مغان .... " ؛,EI2 "موقان "دارد ،عنوان شده است. )مقاله ي 

 (91؛ر.ک به: مستوفي: همان ،ص 19 -18

هاي مختلفي پیرامون باجروان وارد شده است. چنان که بالذري در عصر فتوحات اسالمي،گزارش

ق(، از 23 -13)حکي خالفت عمر بن خطّابق (، در گزارش از فتح آذربايجان، در دوره279)م

بان آذربايجان با سپاه خود، که جنگجوياني از باجروان نیز در آن حضور داشته و چندي در مقاومت مرز

برابر مسلمانان پايداري نموده اند، سخن به میان آورده و از جنگ اشعث بن قیس با مردم آذربايجان 

به ه.ق و گشوده شدن دژ باجروان به دست اشعث خبر داده است. همچنین  او پس از آن  21در سال 

جنگ جريربن عبداهلل بجلي، با اهالي آذربايجان و شکست اهالي و به دار آويخته شدن رئیس آنان در 

دژ  باجروان اشاره دارد. بالذري در بخش گزارش از فتح ارمینیّه هم، از همکاري جماعتي از مردم  

ق( 125 -115)حکباجروان با خوارج، به هنگام واليت مروان بن محمّد، از سوي هشام بن عبدالملک 

( با توجه به آنچه 128 -127، 197 -196شود. )فتوح البلدان: همان ،صصدر آن نواحي را ياد آور مي

اشاره شد، در قرن نخست اسالمي، ساکنان باجروان، در برابر سپاهیان خالفت، مقاومت شديدي نشان 

رار گرفته است. ) مدخل داده و از نیمه دوّم  قرن ياد شده، اين ناحیه، تحت حاکمیّت خالفت ق

( با اين حال، نام باجروان، چندين دوره، در دفاتر فتوحات مسلمانان، ACEهمان،"باجروان "

ذکرگرديده؛ ولکن، به نظرمي رسد که تسخیر شهر باجروان از سوي اشعث بن قیس کندي، نشان از 

ن اساس، پس از دوران سقوط نهايي آن در پايداري در جايگاه يک شهر داراي اهمیت باشد و بر همی

ق(، در رخدادهاي تاريخي از باجروان به ندرت اسم به میان آمده است. )مدخل 132 -41اموي)حک 

 (,EI2 "باجروان"
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ق و خالفت هشام بن 112در دوران تهاجم خزران و ترکان بر قلمرو خالفت در حدود سال

موثري در ياري رساندن به  ق( هم، باجروان، از نواحي مهم بوده و نقش125 -115)حکعبدالملک 

مسلمانان داشته است. در اين ايام، با آغاز حمالت مهاجمین ترک و خزر، ابتدا، جرّاح بن عبداهلل 

الحَکَميّ ، براي مقابله با آنان اعزام و پس از جنگ وي با خزران در ناحیه اردبیل و کشته شدن او در 

ه فرماندهي سپاه مسلمانان در اين نبرد انتخاب اين درگیري، آنگاه، که سعید بن عمروالحَرَشيّ، ب

، اطالع داد، و پس از توانمند گشتن گرديد، حرشي در اين راستا  رسیدن خويش را به مردم ورثان

ساکنان شهر، آنان دشمن را از خود دور ساختند و حرشي، به شهر]ورثان[ درآمد و پس از تعقیب 

راند و مسلماناني را که به اسارت گرفته شده و خانواده جرّاح نیز  را به باجروان دشمن تا اردبیل ،آنان

در میان آنان بود، برهانید. در اين هنگام، سپاه خزر، يک باره، به سرداري شاهزاده خود به سپاه 

مسلمانان حمله آورد و در سرزمین برزند، میان دو سپاه نبرد درگرفت، پس کفّار بگريختند و 

ا رود ارس تعقیب کرده و هرچه با آنان بود، به غنیمت گرفته و اسیران تحت اختیار مسلمانان، آنان را ت

دشمن را باز گرفته و همه را به باجروان اعزام داشتند. آنگاه، حرشي غنايم را گرد آورده و به باجروان 

؛ابن 146،ص 2ق،ج1481؛ابن خلدون:36،ص4ق،ج1417بازگرداند و به تقسیم آن پرداخت. )طبري:

 (EI2 :"باجروان"؛ ر.ک به: مدخل  161 -161، 159،صص،  5ق ،ج1412:اثیر

ق(، در 367پیرامون تاريخ فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي باجروان هم  بايد گفت، ابن حوقل)م

يکي از گزارش هاي خود از ارمینیّه، آذربايجان و ارّان در قرون نخستین اسالمي، از ابواسحاق 

 :همان چهره هاي علمي و  ديني، اسم به میان آورده است. )سفرنامهماجرداني، به عنوان يکي از 

، غیر از غلّه چیز ديگر نبوده "باجروان"(  نیز، در قرن هشتم ق، از نظر اقتصادي، حاصل 98،ص

( و اين ناحیه، در برخي دوران تاريخي، از مراکز بازرگاني آذربايجان به شمار 91:همان،ص )مستوفي

ي نخست قرن چهاردهم هجري ( همچنین، در نیمه:ACE،همان"جروانبا"آمده است.) مدخل 

قمري، باجروان، به صورت روستايي آباد و داراي آب گوارا و لکن، هواي نامساعد بوده است.) شیرواني 

 (  141،ص:همان

هم، که از شهرهاي کهن مغان بوده، کامل ترين اطالعات، به "باجروان"بايد افزود، پیرامون شهر 

-انعکاس پیدا کرده است. مولّف در اين باره مي "تذکره سعیديّه  "وقعیت جغرافیايي آن ،در ويژه م

از کتب معتبره روايت  "زينت المجالس"]شهر[ دهم  باجروان که اکنون ويران است. در کتاب  "نگارد:

صد و شده است که باجروان در قديم شهر واليت مغان بوده و حقوق ديواني مغان در عهد سلجوقیان 

نود و پنج هزار تومان تبريزي که به رايج  اين اوقات پانصد و هشتاد و پنج منات روسي است، مي بود 

و واضح باشد که قريه باجروان که در اين زمان در سر رودخانه گوگ تپه در قرب اسباب  پادشاهي 

بلکه ساکنین اين يعني دفترخانه عسکريه واقع و موجود است نه آن باجروان شهر ويران قديمي است 

از آن باجروانیانند که بعد از ويران گشتن آن شهر متفرّق شده و جمعي از آنها آمده و در اين مکان 

موطن جسته و مسکن ايشان به  اسم  باجروان اشتهار يافته است . و باجروان قديم در اوجارود قرب 

به نام باجروان بین اهالي هنوز  اش ظاهر و آن مکانواقعست که  آثار آبنیّه جلیله "خروسلو"کوه 
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متواتر است و گويند االن درختان بار و بوستاني در آنجا بسیار خاصه درخت سقز زياد دارد و در کتب 

سیر مذکور است که هواي آن مکان گرمسیر است، لهذا اين ايام طايفه قوجه بگلوي شاهسون اردبیل 

را ظهور وفور مار در آن سو اسناد مي دهند و در فصول شتوي در آنجا قشالق کنند و سبب ويرانیش 

 (152 - 154اين پر مشهور است. )تذکره سعیديّه:بي تا،صص 

البته الزم به تذکر است که گرچه هنوز به طور يقین مشخص نشده که دوره ي اولیّه سکونت و 

ک و شواهد به تداوم شهرنشیني در شهر باجروان از چه زماني آغاز گرديده، ولي تحقیقات علمي و مدار

دست آمده در فعالیّت هاي باستان شناسي به ويژه پراکنش سفال سطحي با تنوع فراوان بدون هیچ 

شک و شبهه اي نشانگر آن است که رونق حیات اين شهر تا پايان قرن چهارم هجري استمرار داشته و 

 1394بازي: مشعشع ترين تاريخ اين شهر مربوط به سده هاي آغازين دوره اسالمي است. )شه

 ؛ر.ک به:تصاوير پیوستي(6،ص

 برزند: -3-3-3
کیلومتري شمال اردبیل بوده است.  85بَرزَند،از شهرهاي قديمي در آذربايجان و تقريبا در 

براساس منابع عربي ،برزند در ناحیه موغان بوده و در آن، بافندگي، صنايع و تجارت گسترش داشته و 

 مدخل راي استراتژي جنگي مهمّ بوده است. )ر.ک به:خالفت، مرکز ناحیه و داي دردوره 

در مسیر آن  "بالسکان"آمده و از دشت  "برزند"،به صورت "ايرانشهر"(. درACE،همان:"برزند"

 بلغاروچاي"ترين انشعابات چشمه هاي بالسکان در مسیر برزند در میانيدشت"گزارش شده و آمده:

قرار دارد. لذا، در دوره ي ")اولتان(  ورثان "ه  سمت ودر چهارده  فرسنگي اردبیل ب ")بالهارود(

ق(، انتساب شهرهاي مهمّي همچون برزند، ورثان )اولتان( و باجروان در 31-م  224ساساني )حک

مغان استان کنوني اردبیل به اين دوره و نیز واقع شدن اين ناحیه میان گنجه و اردبیل ، دو کرسي 

حیه، در اين عصر، از جايگاه ويژه سیاسي برخوردار بوده و اقوام آذربايجان، موجب گرديد که اين نا

 (227،ص1373 : مارکوارت مختلف، توجّه خاصّي را به اين منطقه معطوف نمايند. )ر.ک به:

ق، ازحضور سپاه هشام بن عبدالملک براي مقابله با خزران درشهرهاي برزند 112گرچه به سال 

اه بر خزران دراين نواحي خبرداده شده ) ر.ک به:ابن اثیر: ونیز ورثان و باجروان وغلبه اين سپ

ق(، از برزند به عنوان يکي از پايگاه هاي مهمّ 279بالذري)م؛ ( ،ولکن161-159،صص5ق،ج1412

و کانت برزند قرية فعسکرفیها االفشین حیدربن کاوس "نظامي بابک خرّم دين نام برده و مي نويسد: 

هلل علي آذربیجان وارمینیّة والجبل ايّام محاربته الکافربابک الخرميّ عامل امیرالمومنین المعتصم با

برزند ديهي بود که افشین حیدر بن کاوس، عامل امیرالمومنین، المعتصم "يعني : "وحصنها.

ق(، بر آذربايجان و ارمنستان و جبال، در زمان جنگ بابک خرّمي، در آنجا لشکرگاه ساخت 218باهلل)م

(. و به گفته ي قدامة بن 88؛1364؛ همان:198،ص 1421)بالذري: "داند.و آن را استوار گر

ها و ق(، از برزند تا اردبیل، پانزده فرسخ بوده و سراسر راه را قريه367ق( و ابن حوقل)م337جعفر)م

م،ص 1992؛ صورة االرض: 66،ص1371فراگرفته است. )الخراج: نقطاع،ابال ها از چپ و راستمنزل
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هاي روان و کشت شهري است خرم و آبادان)به آذربادگان( و با آب"هم، آمده:"العالمحدود "(. در311

 (416،ص1372)حدودالعالم:"و برز بسیار و از وي، جامه ي قطیفه خیزد.

برزند صغیرة وهي سوق االرمن وفرضة الکورة طیّبة "ق(، در اين باره مي نويسد:375مقدسي )م

 "شمار است، نیکو و سودآور است.ه منستان و بارانداز خوره بشهري کوچک و  بازار ار"،يعني "مفیدة

برزند، "در تفلیس اشتباه گرفته و مي نويسد: "برزنج"(.و ياقوت، آن را با317م،2113)احسن التّقاسیم :

 "از نواحي تفلیس و از واليات گرجستان است. کسي که آن را آباد کرد و اردوگاه ساخت، افشین بود.

اي بیش نبوده (. با اين حال، برزند، در قرن هشتم هجري، خرابه382ص1تا ،ج  )معجم البلدان:بي

برزند، شهري وسط بوده است، بعد  "نويسد:اي ياد کرده و مياست. زيرا مستوفي، از آن به عنوان خرابه

از خرابیش، افشین غالم معتصم خلیفه عباسي، آبادان کرد و محل نشست خود ساخت. اکنون باز 

بقدر ديهي معمور مانده،  هوايش به گرمي مايل است و آبش از عیون است و زمیني مرتفع  خرابست و

 ( 114، ص1362)نزهة القلوب : "دارد، حاصلش غله باشد.

، از قول کتاب اطوال و "تقويم البلدان"در جدول مربوط به اقلیم ارمینیّه و ارّان وآذربیجان در

ن راء، فتح زاء، سکون نون و دال، ضبط گرديده است.)تقويم اللباب، از آذربیجان و به فتح باء ،سکو

( در اوصاف و اخبار عمومي آن هم آمده: دراللباب گفته شده، 412،صالبلدان:بي تا،دار صادر ،بیروت

برزند شهرکوچکي در آذربايجان بوده و در العزيزي آمده که از شهر برزند تا شهرورثان]اولتان[ پانزده 

(. به گزارش حاجي خلیفه 413،صند تا اردبیل، بیست فرسنگ است. )همان فرسنگ و از شهر برز

ق (، برزند يک قصبه متوسط بوده که پس از خرابي آن، به دست افشین، غالم خلیفه، آباد و  1167)م

پس از آن، ]برزند[ بار ديگر ويران شده و به شکل يک روستا در آمده است. هوايش به گرمي مايل 

( قصبه 231،ص1391)جهان نما: . هاست. زمین آن حاصل خیز و علفزار استمهبوده و آبش از چش

بودن آن در همسايگي تفلیس را ياقوت حموي بیان کرده  و اصطخري ،شمرده شدن اين قصبه از 

 2،ج ق1311آذربايجان و واقع شدن آن در پانزده فرسنگي اردبیل را ذکر کرده است. )سامي: 

 (1278،ص

مهم دوران اسالمي در مغان به وبژه برزند ، قیام خرّم دينان به رهبري بابک  نیز، يکي از حوادث

سال، برخي خلفاي عباسي را به خود  22ق بوده، که به مدّت  223ق تا سال  211خرّم دين، از سال 

وکان عسکره بموضع  "ق( پیرامون چگونگي آغاز اين قیام مي نويسد:284مشغول ساخت. يعقوبي )م

سپاه...درمحلي بود که "، يعني "د،فصاربموضع يقال له سادراسب...ثم رجع الي برزند...يقال له برزن

: )يعقوبي "بدانجا برزند گفته مي شد،پس به جايي به نام سادراسب رفت...سپس به برزند بازگشت...

 (. در باره اين واقعه گويند، آنگاه که افشین، فرمانده سپاه معتصم عباسي، به474،ص 2دارصادر،ج

آذربايجان رسید، در برزند فرود آمد و لشکر خود را به آنجا بنشاند و دژهايي را که در میان برزند و 

فرستاد، پس، در آنجا خندقي  "خُشّ ]قوشاي کنوني["اردبیل بود، تعمیر و محمد بن يوسف را به 

ژ آنها را آباد و اعزام داشت و د "اَرشق "کندند و هیثم غنوي، از سران سپاه، را به دهي معروف به 

درگرداگرد آن، خندقي کندند و افشین، نخستین حمله خود علیه بابک را از برزند شروع  کرد.بابک، 
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قصبه بذر]بذّ[ را مرکز و پناهگاه خويش قرار داد، حدود بیست سال پايداري کرد و با دزدي از نواحي 

ق، از سوي  223تصم و به سالاطراف، غنايم و اسراي زيادي گردآورد.عاقبت، در دوره خالفت مع

بابک فرّخ "فرماندهي به نام افشین دستگیر، به بغداد اعزام و در آنجا اعدام گرديد. طايفه بابک، به او، 

، 2؛سامي :ج461-456صص،6ق،ج1412؛ابن اثیر:475-473صص،2: دارصادر ،جيعقوبي گفته اند.)مي"

زند نیز در اثر حمالت مغول، آسیب ديده بوده است. نام برزند از زمان ( بنابراين ، احتماال بر1179ص

آمدن افشین به آذربايجان ،در تالیفات تاريخي و جغرافیايي قديم وارد شده است. وي در جنگ با بابک 

خرّم دين، شهر برزند را که داراي موقعیت سوق الجیشي مشرف برجاده اصلي اردبیل به دشت مغان 

در دوره ي وگويند، (113، 99،صص"بابک خرّم دين...:"ز فرماندهي خود قرار داد. )ر.ک به:بوده، از مراک

صفويّه، يکي از اوالد شیخ صفي به نام شیخ حیدر، حاکم مشکین و برزند بوده است. )ر.ک به:فرهنگ 

  (474،ص 1371جغرافیايي آذربايجان شرقي:

ق( و دوران حیات شیخ صفي الدّين اردبیلي در اردبیل 754 -654در دوره ي ايلخاني ) حک

ق( ، برزند گرچه به صورت يک ديه وآبادي عنوان شده ولکن؛اين شهر تاريخي، همچون 735 -651ح)

 گذشته ، به ويژه به سبب واقع شدن در مسیر سفر کاروانیان به آن  سوي ارس وقفقاز درآن دوران،

صفوة "داربوده است وبه همین جهت، براساس گزارشات وارده درازجايگاه خاصّ واستراتژيک برخور

ق(،دراين دوران تاريخي ،يک بارغريب شاه حدادي ازديه کازير اردبیل عزيمت 759ي ابن بزّاز)ت"الصّفا

( و نیز چنانچه اشاره شد ، شیخ صفي الدّين اردبیلي 319،ص   1376از :ديه برزند کرده است.)ابن بزّ

واحي ارّان وقفقاز ،سه بار از برزند گذرکرده ويا درآنجا اقامت گزيده است.برهمین به هنگام سفر به ن

اساس،به نوشته ي ابن بزّاز،دريکي ازاين سفرها ،شیخ صفي که به گشتاسفي،شهرتاريخي در کناره ي 

رود ارس، مي رفت، درديه برزند موقان شب منزل نمود وصاحب مزرعه جو، مزرعه را در اختیاراسبان 

( در روايتي ديگر ،شیخ درديه برزند بربامي وضوساخت وچون رتیل کوه 615قرارداد. )همان:ص شیخ

( ودرگزارش ديگر 616،ص .)همان را فراگرفته بود،با دعاي شیخ رتیل ها نابود شدند هاي برزند

 ،شیخ صفي به هنگام بازگشت ازگشتاسفي با خانواده ونیزبه همراه شهید قاضي جمال"صفوة الصّفا"در

داده است. )همان  "آباداني "الدّين اردبیلي، ازبرزند عبور کرده ودراين گزارش ،مولّف برزند را عنوان 

 (667:ص

ق( 1342-681،مورخ وجغرافي دان دوره ي عثماني)حک ق( 1167)مدر دوره حیات کاتب چلبي

ره مي نويسد: هم،برزند شکل شهري خود را ازدست داده وبه صورت يک روستا بوده است. وي دراين با

برزند،يک قصبه متوسط است وپس ازخرابي آن، به دست افشین، غالم خلیفه، آبادشده است.پس "

ازآن،]برزند[ بارديگرويران شده وبه شکل يک روستا درآمده است.هوايش به گرمي مايل بوده وآبش 

ش 1391همان:   ؛  393م،ص 2119 )جهان نما:ازچشمه هاست و زمین آن حاصل خیزوعلفزاراست.

،231) 

ش،برزند با همین شکل،نام يکي ازدهستان هاي 1331درفرهنگ جغرافیايي ايران درحدود سال

در کوهستان واقع شده ،  و پنجگانه گرمي شهرستان اردبیل بوده است واين دهستان درباختربخش
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ز نفر،مرک 3821آيادي بزرگ وکوچک تشکیل شده ،جمعیت آن حدود  34داري آب وهواي گرمسیر،از 

دهستان قلعه برزند ،ازقراءمهم آن شاهمار بیگلو،مرادلوي جعفرقلیخان،اسمعلي کندي،شرفه،قاسم 

 کندي،دامداباجا ومزرعه ومحصوالت عمده ي آن غلّات  و حبوبات بوده است.)فرهنگ جغرافیايي ايران

 (87،ص4،ج1331:

ردبیل که طبق امروزه دهستان پائین برزند، در بخش انگوتِ شهرستان گِرمي در استان ا

باشد، واقع شده است.)سايت نفر جمعیت مي 2557خانوار و  811ش داراي  1395سرشماري سال 

مرکز آمار ايران، درگاه ملي آمار(. هواي آن گرم و آب آن عمدتاً از چاه و چشمه است . کشت گندم و 

 1،  881م کندي در ارتفاع جو، دامداري و فرشبافي در آن رواج دارد. مرکز برزند )پايین برزند( ده قاس

متري و در هیجده کیلومتري شمال شرقي ده رضي )اَرشَق ( واقع است . اين مرکز، داراي مسجد و 

(. به نوشتة رزم آرا، دهستان برزند تابع 129، ص 8، ج 1376مدرسه است )فرهنگ جغرافیايي ايران...: 

ش گِرمي در شهرستان مغان شد. بنابر  ش تابع بخ 1355اردبیل و مرکز آن قلعه برزند بود  که در 

ش،برزند به مرکزيت قاسم کندي در شهرستان مغان ، و در  1366فهرست تقسیمات کشوري در 

-( ويرانه167ش به نام پايین برزند، به مرکزيت قاسم کندي ضبط شده است . )کريمي و....: ص 1371

کیلومتري مغرب شهر گرمي پا برجاست.  هاي شهر قديمي برزند در آبادي قلعه برزند در حدود دوازده

ظاهراً  قلعة برزند که در زمان سلطنت ناصرالدّين شاه تعمیر شده بود و به نام قلعه يِنِرال )جنرال ( 

(، بعدها دوباره ويران شد. )ر.ک به: 79، ص 1354 ؛ ساعدي :87، ص 4خوانده مي شد )همان،ج 

 ("برزند"،مدخل 3،ج1374دانشنامه جهان اسالم : 

ش پس از يک درنگ و کوتاهي تاسف بار، خوشبختانه عملیات 1396با اين حال، در اوايل سال 

هاي مسئوالن شهرستاني، بررسي و کاوش باستان شناسي درناحیه ي برزند آغاز شده و براساس گفته

 از زمان شروع کاوش تاکنون هشت گمانه در خارج از ارگ برزند براي تعیین عرصه و حريم ايجاد و

ق ( شناسايي شده است. 1211-1342ق.م( تا قاجار)حک 3511-1311آثاري از دوره ي مفرغ)حدود 

متر  191در  251گويند ، قلعه ي شهر باستاني برزند داراي ارگي با حصار مستطیل شکل به ابعاد 

برجا   ق( پا751-654ي ايلخاني )حکهاي سفالي، از اوايل اسالم تا دوره است، اين شهر بر اساس داده

ها توسط هیات کاوش، شهر برزند حداقل داراي سه گورستان بوده است. بر اساس مطالعات اين داده 

ق  ( و ايلخاني تا قاجار بوده است. 429-591هاي اولیه اسالمي و سلجوقي) حکدر دوران سده

وعه با همچنین وجود اوجاق معروف به امامزاده سیّد محمّد بن محمّد حنفیّه درخارج حصار مجم

-167،صصش 1399اي شش ضلعي به آثار دوره ايلخاني شباهت دارد.)ر.ک به: کريمي و...: سردابه 

168) 

 ي هاي باستاني دشت مغان است که در کنار جادهاز جمله محوطه )قلعه ي برزند(برزند قاالسي

تاريخي اردبیل به قفقاز واقع شده است. در گزارش هاي جغرافي نويسان مسلمان بارها به نام برزند 

اشاره شده و به دلیل استقرار سپاهیان خلیفه عباسي در آن جهت مقابله با خرّم دينان از اهمیت 

المي دشت تاريخي بااليي برخوردار شده است . برزند به جهت اينکه از شهر هاي مهم تاريخي واس
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هاي مرزي در دوره ي ساساني و مغان محسوب مي شود، به منظور شناخت فرم فضا و ساختار شهر

سنجش میزان تغییر و تحولّات آنها پس از ورود اسالم از جايگاه بسیار ارزشمندي در مطالعات باستان 

ین عرصه و شناختي برخوردار است. اوّلین فصل کاوش باستان شناختي در اين محوّطه جهت تعی

 ش صورت پذيرفت.)ر.ک به:تصاوير پیوستي(1396حريم ،درسال

هاي مختلف علوم ي علمي زيادي هم در رشتههاي برجستهگذشته از آن، دردوران اسالمي، چهره

صالح بن ق(،475بديل بن علي بن بديل البرزندي )ماند که از میان آنان، اسالمي به برزند منتسب شده

ق(  و حسن بن ابي الحسن 515ق(، محمود بن يوسف بن الحسین البرزندي )م493بديل البرزندي )م

 سمعاني ؛382ص ،5؛ياقوت حموي:بي تا،ج297ص 4م،ج 1992البرزندي را مي توان نام برد. )السبکي:

مزار معروف به  .درهمین مجموعه( "علماء ودانشمندان..."؛ ر.ک به:مدخل149-148،صص2،جق1411:

مّد حنفیّه بن عليّ بن ابي طالب )ع( در برزند را مي توان از شاخصه هاي عون بن ]محمّد بن[ مح

اصلي جايگاه مهمّ اين منطقه در نخستین دوران اسالمي دانست. بايد گفت ،بر اساس گزارشات برخي 

ق( پیرامون فرزندان محمّد 431-336)ح ابونعیم اصفهاني  "حلیة االولیاء"منابع حديثي از جمله 

همان عون بن محمّد الحنفیّه بن عليّ بن ابي طالب )ع( بوده که از راويان حديث  هراًحنفیّه، او ظا

پیامبر اسالم )ص( به شمار مي رود. و جالب اين که در اذهان مردم اين منطقه که از گذشتگان به 

از وجود قبرعون در اين منطقه خبرداده است و  "يونس"وديعه نهاده شده، گويا در خواب فردي به نام 

از راويان حديث ازعون بوده  "يونس بن راشد"ن در حالیست که براساس منبع ياد شده در باال، اي

است. در عین حال، اکنون آرامگاهي گنبددار و داراي دو گلدسته به سبک معماري ديگر امامزادگان 

اي ديگر قعهدر ايران بر اين قبر ساخته شده که قبر در وسط اين مجموعه قرارگرفته است. بايد افزود، ب

 طبق منتسب به عون بن علي )ع( در شهر ماسوله شهرستان فومن در استان گیالن است که

اي د حنفیّه پسر حضرت علي )ع( است. همچنین، قلعهمحمّ پسر آرامگاه بقعه اين موجود، ينامهشجره

تشخیص است.  در جنوب روستاي کنوني برزند و نزديکي قبرستان وجود دارد که آثار آن امروزه قابل

اي باستاني وجود دارد که بارها مورد حفاري هاي غیرمجاز قرار گرفته و نیز، در شمال شرقي روستا تپه

ش،صص 1399م( در آن آشکار است.) کريمي و...: 224 -ق.م 251آثاري از دوره ي اشکاني )حک

 ؛تصاوير پیوستي( 168-169

ايد گفت ، با توجه به اين که ابوالفرج االصفهاني عالوه برآنچه دراين باره درسطور باال اشاره شد،ب

،ازاحمد بن علي بن  "ینمقاتل الطالبیّ"ق( ،نسب شناس شهیرشیعي دراثرمعروف خويش 356-284)ح

محمّد بن عون بن محمّد بن علي بن ابي طالب نام به میان مي آورد که درزمان مقتدر عبّاسي 

( ونیز، ابن 557ق ،ص1416ته شده )االصفهاني:ق( توسط برادرش عیسي بن علي درينبع کش321)م

، دربیان فرزندان محمّدبن الحنفیّه، محمّد را از "جمهرة انساب العرب"ق ( صاحب 456حزم )ح

فرزندان عون بن محمّد بن الحنفیّه عنوان کرده و جعفر ، علي ، ابراهیم وقاسم را ازديگر فرزندان 

( ودر واقع ،اوالً ، هر دو در رديف نسبي محمّدبن عون 66،ص ق:1421 محمّد نام برده است) ابن حزم :

از سوي  "محمّد"بن محمّد ]الحنفیّه[ بن عليّ بن ابي طالب، نظر واحدي داشته و وجود فرزندي به نام 
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مي دانند وثانیاً،گذشته از مطابقت ويا نزديکي سال هاي تالیف  "عون"محمّدالحنفیّه را با واسطه ي 

رزندان و نوادگان محمّدالحنفیّه ، اشاره ابوالفرج برکشته شدن نوه ي محمّد بن اين دواثر با حیات ف

ق در رديف نسبي يادشده ،مي 321-295عون درزمان خالفت مقتدر عباسي يعني حدود سال هاي 

تواند انتساب اين آرامگاه به عنوان  شناسه ي نگاشته شده درتابلوي کنوني آن را با ترديد مواجه نمايد 

ین جهت ،انجام هرگونه پژوهش پیرامون اين موضوع ازضرورت هاي علمي وپژوهشي خواهد وبه هم

 ش،همان(1399بود. ) کريمي و...: 

 مآخذ: منابع و -*

) مدخل(، عبّاس زرياب خويي ، دانشنامه ايران و اسالم، زير نظر احسان يار شاطر، "آذربايجان"

عبّاس زرياب خويي ، دايره  (،)مدخل"آذربايجان "؛1354جلد اوّل، بنگاه نشر و ترجمه کتاب، تهران،

المعارف بزرگ جهان اسالم، زير نظر کاظم موسوي بجنوردي،جلد اوّل،انتشارات مرکز دايره المعارف 

 الکامل في التّاريخ،ق(،عزالدّين ابوالحسن عليّ بن محمّد،631؛ابن اثیر )م1374بزرگ اسالمي، تهران،

تصحیح غالم  صفّوة الصّفا،ق(، درويش بن اسماعیل ، 759ردبیلي )تق؛ ابن بزّاز ا1412دار بیروت ،

 ق(،عليّ بن احمد456؛ ابن حزم االندلسي)ح1376رضا طباطبايي مجد، انتشارات زرياب، تهران ، 

ق( ، ابي القاسم بن حوقل 367ق؛ابن حوقل )م1421، ،دارالکتب العلمیّه، بیروت ،جمهرة انساب العرب،

ق( ،عبیداهلل بن 231م ،بیروت؛ ابن خردادبه )ح1992،دار مکتبة الحیاة، االرضکتاب صورة النصیبي ،

، العبر و ديوان عبدالرّحمن  ،ق ( 818ابن خلدون )م؛  م 1889، بیروت ، المسالک و الممالکعبداهلل، 

ل تحقیق خلیالمبتدا و الخبر في تاريخ العرب و العجم و البربر و من عاصرهم من ذوي السلطان االکبر، 

ابن ؛ش1364،ترجمه آيتي،مطالعات وتحقیقات،تهران،...،...،همان، ق1418شحّاده، بیروت، دارالفکر، 

، ترجمه دکتر حسین قر چانلو، امیر کبیر، تهران ، االعالق النّفیسهق( ،احمد بن عمر، 311رُسته)م

، انتشارات ، ترجمه ح مسعودي مختصر البلدانش؛ابن فقیه،احمدبن محمّد بن اسحاق همداني، 1356

البداية و النهاية ق( ، عمادالدّين اسماعیل،774)م الدّمشقي ابن کثیر؛  1349بنیاد فرهنگ ايران تهران، 

، تصحیح مینورسکي ، ترجمه سیّد سفرنامه (،  ق341)ت مکتبة المعارف ، بیروت]بي تا[ ؛ابودلف، 

ق ( ،ابي 356-284صفهاني )ح؛ اال1342ابوالفضل طباطبائي، انتشارات فرهنگ ايران زمین، تهران، 

ق(، 321ق؛ اصفهاني)م1416الشّريف الرّضي ، قم ،  ،"مقاتل الطالبیّین "الفرج ، عليّ بن الحسین ، 

 )تاريخ پیامبران و شاهان (، ترجمه شعار، امیرکبیر، تهران ،سني ملوک االرض واالنبیاء حمزه ،

بابک "؛1367دانشگاه تهران ،ةالبلدان ،مرآق ( ، محمد حسن خان، 1313ش؛اعتماد السّلطنه )م1367

؛ برادگاهي لنکراني ،سعید بن کاظم 1384سعید نفیسي،اساطیر تهران ،،"خرّم دين، دالورآذربايجان

ق(، نسخه خطي،کتابخانه 1286-87)ت  -تاريخ لنکران يا تاريخ میر حسن خان -تذکره سعیديّه  بیگ،

المسالک و داهلل بن عبدالعزيزبن محمّد، ق(، ابي عبید عب487مجلس شوراي اسالمي؛البکري)م

(، احمدبن يحیي بن جابر،  ق279ش؛ البالذري )م1376ق ؛ 1424دارالکتب العلمیّه بیروت ، الممالک،

)بخش مربوط به ايران(،ترجمه  فتوح البلدانق؛......،..... ، 1421دارالکتب العلمیّه، بیروت،  فتوح البلدان،

، انتشارات آثارباستاني آذربايجان؛ ترابي طباطبايي ،سیّد جمال،1364دکتر آذرنوش ،سروش ،تهران ،
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، ترجمه ي 2ج سفرنامه ،ق ( ، آدام، 1145ولئاريوس )ح اش( ؛1355) 2535انجمن آثارملّي ،تبريز ،

اوضاع تاريخي و "؛جوادي، سیّد مهدي،1369حسین کرد بچه، از انتشارات شرکت کتاب براي همه ، 

،پايان نامه کارشناسي ارشد ،دانشگاه تهران ،دانشکده الهیّات  "ن اسالميجغرافیايي مغان دردورا

نامعلوم، ق(، 372حدود العالم من المشرق الي المغرب )ت ش؛ 1376 -1375ومعارف اسالمي،سال 

فرهنگ ؛خاماچي ، بهروز ،  1372تصحیح مريم میر احمدي، غالم رضا ورهرام، تهران، دانشگاه الزّهرا، 

ق( ،عبدالکريم 623)م ؛ الرّافعي القزويني1371، انتشارات سروش، تهران، آذربايجان شرقيجغرافیايي 

 فرهنگ جغرافیايي ايران ؛ ق1418دارالکتب العلمیّة ، بیروت ، ،التِّد وين في اخبارقزوين ،بن محمّد

 ارتشانتشارات دايره جغرافیايي ستاد ارتش،چاپخانه ،  -آذربايجان 4و3استان  4جلد-)آبادي ها(

هجر ،طبقات الشافعیة الکبري ، ق(،تاج الدّين ابونصرعبدالوهّاب بن عبدالکافي 771ش ؛السُبکي )1331،

انتشارات امیر کبیر ،تهران، خیاو يا مشگین شهر، ، غالمحسین م؛ ساعدي ،1992للطباعة ،الجیزه ،

ق  1311تانبول ،، مهران مطبعه سي، اس االعالم  قاموسق ( ، شمس الدّين، 1322؛ سامي )م1354

 ،تحقیق اکرم البوشي،مکتبة ابن تیمیّة ،12ج،  االنساب،ابوسعد عبدالکريم، ق( 562؛السّمعاني )ح

سازمان فضايي شهر اولتان قاالسي  "ق؛1412،تحقیق الیماني ،...... ،....،2ج ق ؛.....،......،.....،1414،القاهره

ان و برزند )شهرهاي  نخستین اسالمي( بر اساس شواهد باستان شناختي و مکان يابي شهرهاي باجرو

 ؛ سَهمي1394حبیب شهبازي شیران، همايش ملّي معماري و شهرسازي بومي ايران ،،"و تاريخ

ق 1417عالم الکتب ، بیروت ،،تاريخ جرجان ، ق( ، ابوالقاسم حمزه بن يوسف ابن ابراهیم427)م

؛صفري،  1339، سعدي،تصحیح اصغرحامد رباني، رياض السّیاحهدين، ق( ،زين العاب1337؛شیرواني )ح

 ق311؛ الطبري )م1371، دانشگاه آزاد اسالمي اردبیل، تهران، 3،جاردبیل در گذرگاه تاريخبابا، 

 1417،مؤسسة عزّالدين، بیروت، دوم ،تاريخ الطّبري )تاريخ االمم و الملوک( (،ابوجعفر محمّد بن جرير،

اردبیل )فصل اوّل  -مقدماتي کاوش هاي باستان شناختي دراولتان قاالسي دشت مغانگزارش  "ق؛

ق( ، 337؛قدامة ابن جعفر )م1386-،علیزاده، کريم ،پژوهشکده باستان شناسي "(-1382-1383-ودوّم

؛کاتب 1371، ترجمه وتحقیق دکترحسین قره چانلو، البرز، تهران ،کتاب الخراج وصنعة الکتابةابوالفرج،

 ]چاپ ويژه سال کاتب چلبي[ جهان نماق( ،مصطفي ابن عبداهلل ،1167بي ]حاجي خلیفه[ )مچل

 ترجمه سیّد مهدي جوادي)بخش ايران وقفقاز(، ----،----م؛   2119،تورک تاريخ کورومو، آنکارا،

گزارش بررسي هاي باستان ؛کردواني، محمود و ايرج حريرچیان،  1391، ،محقّق اردبیلي، اردبیل

، مرکز اسناد و مدارک سازمان میراث فرهنگي،پژوهشکده زبان وگويش، تهران، دشت مغان شناسي

شهرهاي تاريخي ورثان )اولتان(،برزند و باجروان دکترسیّد مهدي جوادي قوزلو ، ؛کريمي،بهنام و1351
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مغان)اوضاع باستان شناختي شهرهاي ورثان)اولتان(، باجروان )قیزقلعه سي( و  -3-0

 برزند:

 

ايـن نـواحي بـوده     هاي شناخته شده درتمدن از موغان، -تمدن طالش شناسي،ديدگاه باستان از

م( پراکنده 14-7)قرون  عصرهاي آهن و مفرغ متعلق به اواخر، داراي آثار باستاني  اين مجموعه است.

هاي به کار رفته در خنجرهاي دراز مفرغي و آهني بـا  در کوه هاي طالش و دشت موغان بوده، و شیوه

هاي زين مانند و نیز شمشیرهاي داراي خصوصیات رايـج در آسـیاي نزديـک و    هاي خاص و غالفتیغ

سـاکنین   بخشـد. ها، ارزش هاي مهمي را بر ايـن تمـدن مـي   زهــنی رـا و سـهمچنین تبرها، خدنگ ه

در  و به کشاورزي اشتغال داشـته   هامحدوده اين تمدن، در مناطق کوهستاني به دام داري و در دشت

 -تمـدن  طـالش  "از پیشـرفت زيـادي برخـوردار بودند.)مـدخل      گري و بافندگي هـم، فلزکاري، سفال

 ( ACE،"موغان

 دوران اشـکاني و  انتساب برخـي شـهرهاي ناحیـه مغـان بـه      گذشته از اسالم، ازي پیش دوره در

ايـن   در اسـت.  شهرت جهاني برخوردار گاهي، از مهم و بسیار اين دوران نیز،  آثار مکشوفه از ساساني،

بـه دسـت    آثـار  برخي روستاهاي بخش موران شهرستان گرمـي و  هاي موجود درتپه کاوش در راستا،

 هـا، هاي صورت گرفته در اين تپهبررسي ها وکشف اساس بر  اي است.داراي اهمیت ويژهآنها،  آمده از

 جسد آنان، آثاري از کنار در گرفته و قرار  هاييدرون گورخمره در که به اشکانیان تعلق دارد، مردگان

 النگـو، ، انگشـتري  ابزار زينتي زنان همچون گردنبنـد،  ها،ابريق جمله ظروف آيیني به شکل حیوانات و

دوران مختلـف   هـايي از سکه نیز،  غذايي در ظروف سفالین و مواد ابزارهاي مختلف جنگي ، گوشواره،

 پارچه مکشوفه پشمي الوان با نقش صلیب شکسته و اين میان، در و پادشاهان اشکاني قرارگرفته است.

  بـه فـرد اسـت.    منحصر وبوده  شهرت جهاني برخوردار از اين ناحیه، م از 78 -51هاي مربوط به سال

 بسـیار  به دسـت آمـده و   هااين کاوش در بادام، انجیر، گردو، داراي تعدادي انار، يک سبد چوبي و نیز،

. سـکه هـاي اشـکاني از اسـناد و مـدارک      (63 -58، 55 -47، 8  -3)کـامبخش فـرد،   ارزشمند است.

نرويان پـارتي بـر ايـن سـکه هـا در      گرانبهاي تاريخ، فرهنگ و هنر ايران به شمار مي روند. تصوير فرما

( با کشف سـکه هـايي از   27:1383رديف شاهکارهاي هنر ايران محسوب مي شود. )سرفراز، آورزماني؛

 دوران مختلف اشکاني در منطقه مغان مي توان به نقش تاثیر گذار آن در اين دوره پي برد.

مفـرغ   عصـر  است، که از "دوز اصالن"جنوب غربي  مغان، تپه نادري، در تاريخي در آثار ديگر از

احتمـاالً دوره   دوره سـلجوقي و  دوره نخسـتین اسـالمي،   دوره ساساني، دوره اشکاني، عصرآهن،، قديم

شمال اصـالن دوز ،کـه    قلعه اولتان در ( نیز،  268هاي متاخرتر اسالمي، مسکون بوده است.)علیزاده، 

هاي بـي  سفال گرفته و مورد استفاده قرار ي نیزدوره اسالم در ولي گرچه بانیان آن اشکانیان بوده اند؛

-کناره جاده گرمي به بیله در هم، سيقلعه ( قیز663دوره اسالمي، قابل توجه است.)ترابي، آن از نظیر

 دوره اسـالمي هـم،   ( در1/113قاسـمي،  ؛662)همـان،  ساساني اسـت.  مربوط به دوران اشکاني و سوار،

بـاجروان و   بـذّ،  ارشـق ،  خـشّ،  همچـون برزنـد،   یـه مغـان،  ناح دژهـاي موجـود در   شهرها و گرچه از
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هـاي  مکـان  هـا و وجود برخي آبـادي  ولي آثاري برجاي نمانده؛ قرون نخستین اسالمي، محمودآباد، در

محمـد بـن محمـد     ي منتسب به سـیّد جمله  مقبره از "اجاق" مغان و معروف به مذهبي و زيارتي در

 موجـود دوران اسـالمي اسـت. )    آثـار  از اجـاق آالزار،  برزند)اجاق برزنـد( و  حنفیّه بن امام علي)ع( در

 (49؛پاپلي يزدي،184 -183، جوادي

 ورثان) اولتان(: -3-0-0
هاي باسـتاني دشـت   هاي انجام شده،از بزرگترين محوطهقلعه اولتان)اولتان قاالسي(،طبق بررسي

ي اراضي ا حدودي از گزند تسطیح گستردههاي اين دشت تمغان بوده که بر خالف بسیاري از محوطه

(  9،1386هاي عمراني در امان مانده اسـت.)علیزاده: هاي کشاورزي صنعتي و ساخت و سازبراي فعالیت

و هـر   1383و فصل دوم در آبان ماه سال  1382اسفند  -فصل نخست کاوش دراين محوطه در بهمن

سرپرستي کريم علیزاده انجـام يافتـه اسـت.    به  1384روز و فصل سوم نیز در سال  31فصل به مدت 

اي نشان مي دهـد کـه در اولتـان قاالسـي بـا      هاي هوايي و ماهوارهعکسهاي سطحي و بررسيبررسي

اي بسیار بزرگ و به عبارتي با يک شهر روبه رو هستیم. از مهم ترين اهداف هیات در فصل اول محوطه

عالوه بر ايـن، هـدف ديگـر هیـات پیگـردي دروازه يـا        ها، مطالعه اليه بندي محوطه بود.و دوم کاوش

هاي اليه نگاري و پیگردي ايجاد شد. مطالعـات  هاي ورودي ارگ شهر بود و بدين منظور کارگاهدروازه

ي باستاني نشان داد که با شهري متعلق به اواخر ساساني و اوايل اسـالمي رو  مقدماتي در اين محوطه

 (11،1386)علیزاده:به رو هستیم. 

اي است باستاني در ساحل جنوبي رود ارس که در کمتر از پانصـد متـري   اولتان قاالسي، محوطه

جمعیتـي بـالغ بـر      1395غرب روستايي به نام اولتان واقع است. اين روستا، طبـق سرشـماري سـال    

کیلومتري جنـوب غربـي    12نفر دارد. )سايت مرکز آمار ايران، درگاه ملي آمار(. اين روستا در  622/3

شهر پارس آباد)دشت مغان(و سر راه پارس آباد به اصـالن دوز، در اسـتان اردبیـل قـرار دارد. محوطـه      

در فهرست آثار ملي به ثبت رسیده است. اهـالي بـومي، ايـن     2654باستاني اولتان قاالسي، به شماره 

)يعني قلعه ي اولتان( مي شناسـند.و بـا    محوطه را )بخش ارگ يا بارو دار آن را ( با نام اولتان قاالسي

اي به نظر مي رسـد ايـن محوطـه باسـتاني،     هاي هوايي و ماهوارهتوجه به آثار سطحي و بررسي عکس

هاي مختلفي تشکیل مي شده اسـت؛ از  شهري بوده که همچون بسیاري شهرهاي کهن ايران از بخش

ش استقراري پیرامون شارسـتان کـه   جمله بخش محصور)شارستان يا ارگ( و بخش غیر محصور ) بخ

هکتار(  32ياد کرد(. اولتان قاالسي در مجموع و با احتساب ارگ) "ربض"احتماال بتوان از آن به عنوان 

هـاي باسـتان   (. هرچند پـژوهش 1386، 17هکتار وسعت دارد. )علیزاده:  71و ربض ، احتماال بیش از 

ه اواخر دوره ساساني/ اوايل دوران اسـالمي روبـه رو   شناختي در اولتان قاالسي ما را با شهري متعلق ب

ساخته است؛ ولي، مطالعات تاريخي و به ويژه جغرافیاي تاريخي حاکي از آن است که مساله شناسايي 

هويت اين شهر و درک تاريخ سیاسي آن پیچیده تر از آن است که پیش از اين پنداشته مـي شـد.زيرا   

سه طغیان عظیم و مهیب رود ارس، تنها رودخانه دايمي دشـت   در هیچ يک از متون تاريخي به وقوع
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مغان و نزديک ترين رود به محوطه اولتان قاالسي، که طي آن حصار قديم ويران و تمامي بخش ربض 

 ( 2:1394نیز زير خروارها شن مدفون گرديده است، اشاره اي نشده است. )شهبازي؛

شـتي آن را فـرا گرفتـه اسـت. شـکل ارگ بـه       ارگ شهر، وسیع و تقريبا مسطح است و بارويي خ

متر  732*412صورت تقريبا مستطیل نامنظم ) با گوشه هاي غیر قائمه( و به ابعاد تقريبي و میانگین 

-هاي اين مستطیل تقريبا در جهات اصلي جغرافیايي قرار دارند. اضالع بلند آن در شمالبوده و گوشه

انـد. ضـلع شـمال    وتاه آن در شمال شرقي و جنـوب غربـي  و اضالع ک غربي و جنوب شرقي قرار گرفته

متر و ضـلع   514متر، ضلع شمال شرقي721متر، ضلع جنوب شرقي  745غربي ارگ به طول تقريبي 

هايي با فواصل مختلف )با فواصل تقريبـي  متر است.  بر روي حصار، پستي و بلندي 321جنوب غربي 

هاي آن باشد و گرداگرد ارگ را خندقي با شگر برجکمتر( ديده مي شود که به نظر مي رسد نماي 31

گیري اولتان قاالسـي  بـي شـک     متر احاطه کرده است. شرايط، شکل گیري و جاي 11عرض تقريبي 

تاثیر از وجود و جريان رود ارس نبوده، به طوري که ضلع شمال غربي ارگ بر لبه رود و مطـابق بـا   بي

ي بهتر از شهر، از وجود موانع طبیعي نهايت استفاده ور مدافعهمسیر رود احداث شده و احتماال به منظ

به عمل آمده است. اولتان قاالسي از جهت شمال، شمال غربي و غرب به رود ارس مشرف اسـت و رود  

ارس هم اکنون از کنار اين محوطه مي گذرد و با نفوذ به بخش هاي تحتاني ضـلع شـمال غربـي ارگ    

 است.،موجب فرسايش دائمي آن شده 

خورشـیدي مـورد بازديـد قـرار      1212م/1832محوطه اولتان قاالسي، براي نخستین بار در سال 

(. ايـن  18،1386هاي اين شهر، نگاشته شده است. )علیـزاده : ي ويرانهگرفته و نخستین گزارش درباره

ار مورد بررسـي قـر   1351محوطه همچنین، توسط آقايان محمود کردواني و ايرج حريرچیان در سال 

کیلـومتري   39اولتان، قريـه اي اسـت در   "گرفته و نامبردگان اين محوطه را چنین توصیف نموده اند:

شمال اصالن دوز و قلعه اولتان در پانصد متري اين قريه و در کنار رود ارس قـرار داشـته و در زمـین    

تر فرا گرفته م 92/5متر بنا گرديده است. قلعه با ديوار خشتي به قطر  411*811مسطحي به وسعت 

متر در سه جهت آن را احاطـه کـرده و جبهـه غربـي آن رود ارس      31شده و خندق وسیعي به عرض 

هاي ديوار و حصار  هاي ديده باني ديده مي شودو ابعاد خشتهاي برجاست و روي ديوار آثار برجستگي

هجـري   12ي؛ تـا سـده   سانتي متر است. ظاهراً ،بانیان اصلي قلعه اشکانیان بوده اند، ولـ  41*41*11

هـاي  هاي دوره اسالمي نیز وجـود داردو درون قلعـه نیـز برجسـتگي    مورد استفاده قرار گرفته و سفال

کوچکي ديده مي شود و لیکن؛ ساختمان هاي اصلي و عمده در ضلع غربي قلعه قـرار داشـته کـه بـه     

 (1351چیان، . )کردواني و حرير"علت تغییر مسیر رود ارس، قسمتي از آن شسته شده است

جا به جا "آقاي سید جمال ترابي نیز، افزون بر مطالب فوق الذکر درباره اولتان، چنین مي نويسد:

هاي ديده باني بوده و وضع هاي کوچکي وجود دارد که گمان مي رود برجبر روي ديوارهاي جانبي تپه

ي که قبال به وسـیله بولـدوزر   ظاهري ساختمان، يک قلعه نظامي را به بیننده القا مي کند. از روي برش

هاي به کار رفته را مشخص کنیم. در ديوار شرقي قلعه ايجاد شده ، توانستیم قطر ديوار و اندازه خشت

هاي مختلف اسالمي قلعه اولتان در خور توجه و شايان اهمیت است. هاي بي نظیر و متنوع دورهسفال
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هـاي عمـده و   وچک سـاختماني بـوده و سـاختمان   هاي کدرون قلعه نیز تپه هايي وجود دارد که واحد

اصلي در ضلع شرقي قرار داشته که به علت تغییر مسیر رودخانه ارس قسمتي از آن شسته شـده و از  

بین رفته و با وجود اين، قسمت اعظم آن هنوز در زير خاک مدفون است. در اينجا بد نیست اين نکته 

ه طهماسب صفوي، بزرگـان و سـران کشـور رابـه دشـت      ياد آور شود که نادر شاه افشار جهت خلع شا

مغان فراخواند و در يکي از نواحي انجمن بزرگي تشکیل داد واين کار منجر به خلع طهماسب میـرزا و  

-هايي که در سراسر دشت مغان به عمل آمد، جايي مناسبجلوس وي بر تخت سلطنت شد، با بررسي

و سپاهیان نادر ديده نشد و اين فرضیه اهمیت قلعه اولتـان  تر از قلعه اولتان براي اجتماع سران کشور 

 (.663-664.)ترابي طباطبايي ،صص"را دو چندان مي کند

ش، از سوي اداره کل میراث فرهنگي استان اردبیل نیز گمانـه هـايي    1381-1381هاي در سال

ر زاده ايجاد شـده و  هاي به سرپرستي آقاي غفار قنببراي کاوش در اطراف ارگ ايجاد شده واين گمانه

( فـاز يـک   19به منظور آموزش دانشجويان باستان شناسي دانشگاه محقق اردبیلي بوده است.)علیزاده،

استقرار در اولتان قاالسي نمايشگر حصاري خشتي است که در بیرون آن اليه هـاي ازنظـر فـاز بنـدي     

هاي خشتي فوقـاني  آوار و رگه استقراري مرتبط ديده مي شود. با احتساب اولتان قاالسي بايدگفت که

متر از ارتفاع اين حصار قابل مشاهده بوده و از ضخامت اين حصـار هنـوز آگـاهي     5اين حصار بالغ بر 

نداريم وحصار بر روي اليه شني همراه با رسوبات گلي بنا شده است)تصوير(.و اين اليه شني، در واقـع  

سانتي متر است و در آن  25تا  21ت اين اليه نمايشگر خاک بکر در اين محدوده از ارگ است. ضخام

هاي زيرين آن هیچگونه اثر فرهنگي به دست نیامد. سازندگان حصار در صورتي که قصد و نیز در اليه

مي کردند براي رسیدن به سطحي سخت)خاک زد يا دژ( جهت بر پايي حصار اقدام کنند، احتماال بـه  

تـوان از  رسیدند، به عالوه اين اليه شني حسني دارد کـه نمـي  سطحي سخت تر از اين اليه شني نمي 

آن چشم پوشي کرد و آن اينکه اين اليه مي توانست نقش بلوکاژ را به عنوان عايق رطوبتي بازي کند. 

وهمان طوري که مي دانیم يکي از مهم ترين عوامل در آسیب شناسي در بناهاي خشتي وجود رطوبت 

به سرعت رطوبت از ديوارها به طرف باال سرايت کرده و باعث فرسـودگي  هاي مرطوب بوده و در مکان

 (. در اينجا اليه شني نقش بلوکاژ و عايق رطوبتي را بازي کرده است.79بنا مي شود. )زمرشیدي، ؛

بر همین اساس،نخستین رگ خشتي حصار به سادگي روي اين اليه شني بنـا شـده و ضـخامت    

رگ تحتاني حصار و نیز يکنواختي ترکیبات و محتويـات آن حـاکي از   اي مجاور با سه اليه خاک ماسه

اين است که احتماال سازندگان حصار اين اليه ضخیم را حفر کرده و سه رگ خشتي را بـه مثابـه پـي    

هاي هاي تحتاني حصار و مقايسه آنها با شرايط رگحصار روي اليه شني بنا کرده اند.و با توجه به رگ

رسد که با حصاري روبه رو هستیم که بخش تحتاني آن ضـخامت بیشـتر و بخـش     فوقاني، به نظر مي

است کـه احتمـاال در    64فوقاني آن ضخامت کمتري داشته است. نخستین اليه، نمايشگر استقرار اليه 

هاي فوقاني آن نیز به همین صورت است. اين اثر پاکوب شدن و مرور زمان تشکیل شده و متعاقبا اليه

اندکي دارند که از طرف حصار به سمت جنوب غربي کارگاه ديده مي شود. و ناگهان يک  ها شیباليه

ها را بر هم مي زندو اين اليه شني با توجه به ضخامت آن و اين واقعیـت  اليه ضخیم شني ترتیب اليه
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اي ديده مي شود، احتماال نمايشـگر  اي رودخانههاي درشت شن و ماسهکه در ترکیبات آن قلوه سنگ

تـرين رود بـه محوطـه اولتـان قاالسـي      ي دائمي دشت مغان و نزديکوقوع طغیان عظیم تنها رودخانه

يعني رود ارس است و در واقع، در اين دشت تنها رود ارس است که مي توانسته در اثر طغیان چنـین  

بـي  ته نشستي از خود به جاي گذارده باشد. ضخامت اليه شني در کنار حصار بیش از بخش جنوب غر

 کارگاه بوده و به نوعي نشان دهنده تجمع رسوبات در کنار بر بیروني حصار است.

وعلي رغم اين طغیان عظیم، ارگ به حیاط خود ادامه داده، چرا کـه بالفاصـله روي اليـه شـني     

 55بالفاصله روي اليه شني  54هاي قبل از طغیان تشکیل شده و اليه هاي ديگري هم چون اليه،اليه

هاي اطراف شود.و ضخامت نزديک به يک متري اليه شني احتماال باعث شده که سطح زمینديده مي 

ها، که مي توان آنها را هاي روي آن نیز شیب دار باشند. اين اليهارگ به همین مقدار باالتر بیايد و اليه

پـس از   متعلق به مرحله پس از طغیان رود ارس دانست، شیبي از شمال شرقي به جنوب غربي دارند.

يابـدو بـه   ادامـه مـي   28تا اليه  54هاي متعددي به مرور زمان تشکیل شده که از اليه اليه شني، اليه

دهد و يک اليه شني با ضخامت نزديک به يک و يکباره طغیان ديگري و شايد مهیب تر از قبل رخ مي

اي، شن و بزرگ رودخانهنیم متر از خود به جاي مي گذارد. اين اليه شني با ترکیبات قلوه سنگ هاي 

هاي قبلي باشد. سطحي که اين اليه شني ماسه به نظر مي رسد که نمايشگر طغیان شديدتر از طغیان

عظیم ديده مي شود جايي است که تقريبا در آن سطح، حصار قديمي به صورت آوار ديده مي شود. در 

وه بر اين ،حصار جديد نیـز بـر   هاي خشتي حصار بیشتر ناقص و آوار گونه هستندو عالاين سطح، رگ

روي همین اليه شني بنا شده و شواهد فوق الذکر حاکي از اين است که احتماال در اين مرحلـه عمـر   

حصار قديم به پايان رسیده بوده که حصار جديد بنا شده است. به عبارتي، بر اساس شواهد فوق الذکر 

تخريب و ويراني حصار قديم )يـا شـايد شـهر(    طغیان دوم احتماال عامل مهم يا شايد مهم ترين عامل 

بوده و احتماال در اين زمان تمامي بخش ربض نیز زير خروارها شن فرو رفته است. پس از اين طغیان، 

متر، کمي بیرون تر از حصار قديم و روي اليه شـني سـاخته    5/3بالفاصله حصاري قطور به ضخامت  

اقي مانده است. ونمي دانیم که چه مـدت پـس از ويرانـي    متر ب 5/2شده و از اين حصار ،ارتفاع حدود 

حصار قديم، مردمان اقدام به ساخت حصار جديد کرده اند و اين اتفاق مي توانسـته بالفاصـله پـس از    

 طغیان و يا زماني بعدتر روي داده باشد.

ت کـه  بنابراين ،مي توان به عنوان بخشي ازنتايج به دست آمده ازاين اقدام باستان شـناختي گفـ  

هر چند شواهد اليه شناختي بسیار جالبي ارائه داد؛ ولي، از ديـدگاه گـاه شـناختي    1کاوش در کارگاه 

تر براي گاه نگاري و نیز تکمیل اليـه  هايي داشت. ضروري است که براي کشف شواهدي دقیقدشواري

مي رسد که حتي نگاري به طرف درون ارگ به اين مهم برسیم وبا توجه به وسعت زياد محوطه به نظر 

در صورت تکمیل اليه نگاري در اين محدوده از ارگ ،نتايج آن قابل تعمیم به تمامي محوطه نخواهـد  

ي کوچک بود و مجبوريم در چند جاي ديگر نیز به اليه نگاري بپردازيم. با اين وجود، بررسي مجموعه

خر ساساني تا اوايل اسالمي دارد.و هاي اواهاي قابل مقايسه با سفالحکايت از سفال1سفالي در کارگاه 

)حصار جديد(که آثـار آن   2هاي  ساساني است، ولي؛ فاز)حصار قديم( غالبا داراي سفال 1هاي فازاليه
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هـا، يـک قطعـه    ي سفالهاي پیگردي مي توان ديدو با توجه به مجموعهرا به طور وسیع تر در کارگاه

-ري و ديگر شواهد و قـراين نمايشـگر اواخـر ساسـاني     هاي معما،يافته 2سکه هم يافت شدو از کارگاه

 هجري و پیش از آن( را دارا باشد. 3-4اوايل اسالمي بوده و )احتماال سده هاي 

را تنها از طريق همان کارگاه اليه نگاري مي شناسیم که جزئیـات و شـرايط آن   1دراين میان،فاز 

هـاي ديگـر محوطـه    از )حصار قديم( در بخشپیش از اين ارائه شد و هنوز نمي دانیم که شرايط اين ف

هاي متعـدد شـکل گرفتـه در کنـار بـر      چگونه بوده است.و ارتفاع بلند باقي مانده از حصار قديم و اليه

بیروني آن، نمايشگر زمان طوالني از حیات شهر است ونیز استحکام زياد ضخامت قابل توجه و ارتفـاع  

)حصار جديد( 2ظامي در زمان خود است و اين شرايط برفازبلند آن حاکي از وجود شرايطي دفاعي يا ن

ارتفاع کمتري را مي بینیم.دراين میـان، حصـار ارگ    2نیز همچنان شامل بوده و هر چند در حصار فاز

هاي هموار و پست در اکثر مواقع احداث شهر ،نقش عمده اي در محافظت شهرها داشته و در سرزمین

هاي هموار و پست در اکثر مواقع ست و به همین سبب، در سرزمیناز ساخت حصار آن آغاز مي شده ا

احداث شهر از ساخت حصار آن آغاز مي شده است.و با توجه به آثار دو طغیان بـزرگ از رود ارس، بـه   

نظر مي رسد در زمان حیات حصار قديم ،سطح جريان رود ارس بسیار باالتر از سطحي بوده که اکنون 

به اين نقطه که از چه زماني رود ارس شروع به کندن بستر خـود کـرده و از    ديده مي شود.و دستیابي

سطحي پايین تر حرکت کرده، کمتر در درک بسیاري مسائل، چه در مورد اولتان قاالسي و چه درباره 

باستان شناسي دشت مغان، ياري خواهد کرد.و از نکات جالب اينکه، در هیچ يـک از متـون کهـن بـه     

 در دشت مغان يا حادثه مهیب نظیرچنین پديده اي اشاره نشده است.موضوع وقوع سیل 

عالوه بر اطالعات مـان   2در کارگاه اليه نگاري مبهم و ناشناخته مانده است، ولي؛ درباره فاز 3فاز

هاي پیگردي نیز اطالعات ذي قیمتي داريم و به عبارتي هاي کارگاهازکارگاه اليه نگاري، از طريق يافته

و پس از آن مي توان مورد بررسي قرار داد.  2ته هاي کارگاه هاي پیگردي را در چارچوب فازتمامي ياف

مـي شناسـیم همـان     2به طوري که ،حصاري که در کارگاه اليه نگاري آن را با نام حصار فوقاني و فاز

ار است که در کارگاه هاي پیگردي آن را به صورت حصار، برجک ها و دروازه شهر مي بینـیم .وسـاخت  

خشت ها، ابعاد آنها سطح عمق کشف آنها همخواني دارند.و مسئله اي که هنوز مبهم باقي مانـده ايـن   

را بـه خـوبي از    3و2هاي پیگردي نمي توان آثار فاز هـاي  هاي اليه نگاري، در کارگاهکه به جز کارگاه

دروازه( در زمـاني  هاي آجري )به جز نماي برجک شرقي يکديگر تفکیک نمود.و به نظر مي رسد، سازه

 متاخرتر به سازه هاي خشتي افزوده شده اند.

اعـم از مـوادي کـه از کارگـاه اليـه       2همان طوري که ديديم، مواد فرهنگي به دست آمده از فاز

هاي پیگردي، غالبا حکايت از دوره ساساني و سده ي اولیه نگاري به دست آمده يا موادي که از کارگاه

( در چـه دوره اي  2شواهدي که نشان دهد بنـاي اولیـه حصـار فوقـاني )فـاز     اسالمي دارندو مدارک و 

( در 1گذاشته شده هنوز به دست نیامده است. آنچه به نظر مي رسد اين که بناي اولیه اين شهر )فـاز 

دوره ساساني نهاده شده و در سده اولیه اسالمي نیز زندگي در آن تداوم داشته و دراين دوران هم يکي 

مهم منطقه محسوب مي شده اسـت. اولتـان قاالسـي بـا ارگ عظیم،کانـال آب رسـاني و        از شهر هاي
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خندق گرداگرد آن به عنوان بزرگترين محوطه باستاني دشت مغان، در کنار ديگر محوطه هاي محصور 

ي آن در کـل  ي گسـترده شهري اين دشت در کنار کانال هاي آب رسـاني وسـیع بـا شـبکه     –و قلعه 

ي حکومتي براي توسعه، آباداني و بهره بـرداري  مه ريزي جدي و از پیش تعیین شدهدشت، از يک برنا

حد اکثري از زمین کشاورزي در اين دشت حکايت دارد که در اواخر دوره ساساني اتفاق افتاده اسـت.  

در تقسیم بندي جهان از ديدگاه ساسانیان به ايرانیان و غیر ايرانیـان، بالسگان)بخشـي ازآن  احتمـاال    

دشت مغان امروزي ( و سرزمین هاي جنوب قفقاز، از جمله غیر ايرانیان محسوب مـي شـده انـد، هـر     

(. بالسگان، Gignoux 1986:30و346:1383تر آن بخشي از ايران بودند. )نک.فراي چند که مناطق جنوبي

هايي بین توطئهگاهي بر اثر نزاع ها و عموما شاهي دست نشانده از سوي امپراطور ساساني داشته، اما؛ 

 (Chaumont 1985: 1988آلبانیا،ارمنستان و دولت ساساني،اين دشت،دست به دست مي شده است. )نک

ي ساسانیان در اين ناحیه و منطقه قفقاز از طريق شواهد بنابراين،حضور ناپیوسته و گاهي پیوسته

کعبه زردشت )نک.لوکونین هاي ساساني به ويژه کتیبه شاپور يکم درو مدارک مختلفي از جمله کتیبه

( نیز، از طريق داده هاي باستان شناختي همچون کـاوش هـاي ديـوار    164،ص1375و بارتولد  1372

( Ahmadov 1997هاي باستان شناختي در شـهر قـديم بیلقـان )نـک.    ( و کاوشp.27،1997Gadjievدربند )

ز جملـه منـاطق مـرزي    ،آشکار است.و دشت مغان و نواحي مختلف جنـوب قفقـاز در دوره ساسـاني ا   

محسوب مي شده و به نظر مي رسد که در اواخر دوره ساساني، اين مناطق توسط ايرانیان بـه صـورت   

(. اما؛ نواحي قفقـاز در مقـاطع پايـاني دوره     Bosworth 1990:2سرزمین هاي کلني نشین درآمده است)

وامپراطـوري روم، درحـال   ساساني شرايط مبهم پیدا مي کند و دولت هاي چندي از جمله ساسـانیان  

(. موقعیـت  1382و رضـا  1375مناقشه بر سر اين نواحي بوده اند. )براي آگاهي بیشتر نک.به:بار تولـد  

هـاي ايـن سـرزمین را    خاص جغرافیاي سیاسي ايران پیش از اسالم پیرامون اقوام مهاجم، همه دولـت 

تحکامات دفاعي بزنند. عـالوه بـر ايـن،    دچار نگراني ساخته و آنها را بر آن داشته که دست به ايجاد اس

قلعه هـا مـي پرداختنـد کـه بـه عنـوان        –هاي دفاعي و شهر دولت ها در مناطق مرزي به ايجاد قلعه

پايگاه نظامي،نقش اساسي آنها جلوگیري از پیشروي دشمن بـه داخـل کشـور بـود. )ورجاونـد      -پادگان

براي احداث شهر ها، تجهیزآن به حصاري گوش يا مستطیل شکل  4(.لذا از اين منظر، طرح 1371:11

سترگ و برج هاي پي در پي و خندقي در پشت، در دوره ساساني مورد توجه قرار مي گرفته اسـت. )  

 (11همانجا،ص

با اين حال،متاسفانه ،مدارک تاريخي در دوره ساساني درباره مغان بسیار انـدک بـوده ، ولـي؛ در    

( و نیز دشـت  Ur & Alizadeh،2007؛1384دشت مغان )نک بررسي هاي که اخیرا در بخش هاي غربي 

 21:1997-19هاي شرقي دشت مغان در جمهوري آذربايجان انجام شده)میل در شمال رود ارس و بخش

Ahmadov      محوطه هاي بسیاري از دوره ساساني شناسايي شده اسـت. در بخـش هـاي غربـي دشـت ،)

راي يک بخش محصور )ارگ(و يـک بخـش حومـه و    مغان، نه مورد با محوطه هايي روبرو شديم که دا

استقراري بیروني )ربض( بودند. بررسي عکس هاي ماهواره اي و بررسي هايي که پژوهش گـران آذري  

انجام داده اند، نشان مي دهد که نمونه هاي بسیاري از اين گونه محوطه ها در جمهوري آذربايجان به 
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نیز وجود دارند وبه جز اولتان قاالسي، بیشترآنها به ويژه در دشت میل و بخش هاي شرقي دشت مغان 

متر بالغ مي شوندو در بیشتر موارد، اين گونه استقرار ها در ارتباط مستقیم  111*111سختي به ابعاد 

با بقاياي کانال هاي آبیاري هستند و به جز در مواردي که مهندسین و طراحان  امروزي ،کانـال هـاي   

ش،آثـار   1351امروزي در آمیخته اند، در موارد بسیاري، شبکه آبیاري سـال  هاي باستاني را با زهکش

کانال باستاني را از بین برده است. ومجموعه هاي سفالي اين محوطه ها و ارتباط مستقیم و روشن آنها 

ي کانال هاي آبیاري باستاني حکايت از آن دارد که اکثر آثار قابل مشاهده و مشـابه از طريـق   با شبکه

(، متعلق به دوره ساساني هستندو مشابه شرايط فوق الذکر،همین نشانه CORONAوير ماهواره اي )تصا

 ها در دشت میل و بخش هاي شرقي دشت مغان در جمهوري آذربايجان نیز، مشاهده شده است.

ي استفاده ي وسیع از زمین کشاورزي، با ايجاد کانال هاي آبیاري وسیع در دوره دراين باره،شیوه

ساساني در مناطق ديگري چون دياله، جنوب بین النهرين و خوزستان بـه خـوبي مطالعـه و شـناخته     

هـاي  شده واحداث شبکه هاي وسیع آبیاري، برپايي شهرهاي جديد و جابـه جـايي اجبـاري جمعیـت    

 ي آنها در مناطقي که به منظور بهره برداري از سرمايه گذاري هاي کشاورزيعظیم براي اسکان دوباره

هاي عالي ساساني بوده ونیز،دراين دوره، برپـايي  هاي بارز سیاستدر نظر گرفته شده ، از جمله ويژگي

ي از پیش تعیین شده از جمله فعالیت هايي است که نه تنها در دشت مغـان بلکـه   شهرها طبق برنامه

ر دشت مغان در خوزستان و در مورد شهرهايي چون ايوان کرخه و جندي شابور مشاهده شده است. د

هاي وسیع عمراني ساسانیان ، اين بار در منـاطق مـرزي   و محوطه اولتان قاالسي، يکي ديگر از فعالیت

 شمال غربي ايران و قفقاز، هرچند ممکن است در ان حد و اندازه ها نباشد، را به نمايش مي گذارد.

توانسـته بـه آغـاز فعالیـت     روشن است، که دولت ساساني، پس از تصرف کامل ماوراي قفقاز مي 

م( هنوز دولت ساساني 421-439هاي چنین وسیع دست بزند.ودراين باره، در زمان بهرام پنجم )حک

اقتدار الزم در منطقه ندارد، به طوري که پس از اينکه حاکم ارمنستان عـزل مـي شـود، انـدکي بعـد      

م( و پسـرش  488-533حـک  هاي مردمي منطقه را فرا مي گیـرد.و تنهـا در زمـان قبـاد اول )    شورش

م( بود که دولت ساساني بسیار مستحکم تر شدو به نظر مي رسد که 531-579خسرو انوشیروان )حک

هايي که شرح آنها رفت ،در صورت وجود دولتـي نیرومنـد و ثروتمنـد ممکـن مـي شـده       احداث کانال

ي کشاورزي بلکه احتمـاال  هاکیلومتر، نه تنها براي آبیاري زمین 121هايي به طول حدود است.و کانال

ها و تجهیز استحکامات کل منطقه بوده است و حاکمان ساساني، ابتـدا دسـت   براي آب رساني به شهر

هاي دشت میل زده اند و آنگاه به طرف منـاطق  هاي دشت مغان و سپس احداث کانالبه احداث کانال

ر کوهپايه هاي قفقاز بزرگ دست تر حرکت کردند و پس از آن، از سواحل غربي درياي خزر و دشمالي

( و... gil gil chay( ،گیل گیـل چـاي )  besh barmaqبه احداث استحکامات مشهوري همچون بش بارماق )

زده اند و اين روند ،در زمان انوشیروان به تقويت ديوار دفاعي و مشهور دربند مي انجامـد. ايـن ديـوار،    

-م( وبه منظور مراقبت دائمي از مرز319-379)حک احتماال پیش از آن و در زمان حکومت شاپور دوم

هاي شمالي و براي دور نگهداشتن مهاجمان در منطقه قفقاز، احداث مي شود .درايـن راسـتا، خسـرو    

انوشیروان، به تقويت مرزهاي خود توجه کرد و مردماني را نزديک مرز ها اسکان داد که کارشان دفـاع  
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بازسازي استحکامات و قلعه ها به ويژه آنهايي که ويژه حفاظـت از  از مرز ها بود و احتماال به  مرمت و 

گذرگاه هاي قفقاز بود، پرداخت. وي در پي تجديد سازمان کشوري، که در زمان پدرش قبـاد بـه هـم    

ريخته بود، توانست کارهاي وسیع براي احداث کانال هاي آبیاري انجام دهد و پـژوهش هـاي باسـتان    

ن انجام شده حاکي از آن است که در دوران سلطنت او، جمعیت افـزايش  شناختي متعددي که تا کنو

فراوان يافت، شبکه هاي مفصل آبیاري شامل بند و آب راه توسعه يافت و زمین هاي پهناور تر به زيـر  

هايي بوده که در دوره ساساني، براي استحکام کشت رفت. بنابراين،اولتان قاالسي، احتماال يکي از شهر

ور در اين منطقه و احتماال جلوگیري از هجوم و يورش اقوام مهـاجم از قفقـاز بـه منـاطق     مرزهاي کش

هاي اين شهر، به نظر مـي رسـد کـه مهـم تـرين شـهر       دروني ايران ،ساخته شده و با توجه به ويژگي

 بالسگان يا دشت مغان، بوده است.

ي مسلمانان به نواحي پس از سقوط امپراطوري ساساني در اواسط سده هفتم میالدي و لشکرکش

ها همچنان بر سر اين نواحي در مناقشه بودند )بـراي آگـاهي بیشـتر    آذربايجان و قفقاز، خزرها و عرب

هـايي کـه در زمـاني بخشـي از     ( ودر نهايـت، تمـامي سـرزمین   1382و رضـا،   1375نک.به:بار تولـد،  

لي؛ تا مدتي اين مناطق بـر اثـر   امپراطوري ساساني به شمار مي رفتند، به تصرف اعراب در مي آيند، و

ها ،بین اين دو دست به دست مي شدند.و تصرف مناطق جنوبي قفقـاز توسـط   هاي اعراب و خزرجنگ

هاي پادگان رود ارس آسیبي نرسـانده  سپاهیان اسالم به نظر مي رسد تا مدتي به شبکه آبیاري در لبه

آن ادامه يافتـه و حتـي اسـتحکامات آن    هاي اولتان قاالسي نشان مي دهد که زندگي در است وکاوش

مرمت و تعمیر شده است و اين مسئله را در منطقه،حداقل شواهد باستان شناختي اولتان قاالسـي بـه   

داري از مجاري آب براي آبیـاري تکیـه   خوبي نشان مي دهد. ودراين دوران،کشاورزي بر مراقبت و نگه

کي از آن است که قانون گذاري مالیاتي اسالمي داشته است،چنان که در خوزستان، مدارک تاريخي حا

ها ومجاري آب رساني، که قسمت اعظم عوايـد آن  هاي اولیه هجري، بر حفظ و نگهداري کانالدر سده

به دولت مي رسیده، تکیه مي کند و بنابراين، مي توان گفت که دست کم تا مدتي و در برخي موارد و 

در کشاورزي، در دوره اسالمي نیز ادامـه يافتـه اسـت . درعـین     هاي دوره ساساني گذاريجاها، سرمايه

تر دشـت مغـان ،کـه از    تر/جنوبيکیلومتر در مناطق دروني 81حال،اما ؛شبکه آبیاري به طول بیش از 

شناختي شناسايي و پیگردي شد، احتماال پس از ساسانیان متروک مي شـود  هاي باستانطريق بررسي

هـاي فوقـاني   هـاي مشـابه فـاز   هاي آبیاري باستاني، سـفال اطراف کانال هايو در هیچ کدام از محوطه

هـاي شـرقي   هاي باستان شناسان آذري در دشـت میـل و بخـش   قاالسي شناسايي نشدو بررسياولتان

دشت مغان نیز همان نتايج را نشان داده است.و اين مسئله را متون کهن و سیاحان اوايل دوره اسالمي 

هجري از دشت مغان گذر کرده نیز، تايید مـي کنـد. بـه گفتـه     329،که در سال  "ابو دولف"به ويژه، 

ت، ولي؛ ديوار هـا و بناهـاي   هزار قريه يا بیشتر وجود دارد که همه ويران اس 5ابودولف، در اين صحرا، 

 آن به واسطه خاک خوب هنوز  پا برجا مانده است. 

-3م /11-9هاي پیش از سدهشناختي در جمهوري آذربايجان نشان داده که شهرمطالعات باستان

شهرهاي کوچک بوده که اساس شکل گیري آنها، مالحظات نظـامي   -هجري، بیشتر به صورت قلعه 4
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هجري، برخي از شهرها رشد وتوسعه يافته و به مراکـز   3-4م/9-11سده هاي  دفاعي بوده و پس از -

بزرگ صنعتي، تجاري و مدني تبديل شده اند. با اين حال،اين شهرها همچنان با توجه به نحوه سیستم 

هـاي بلنـد   دفاعي، وظايف يک شهر در مقابل تهاجمات عظیم و استقامت در برابر تهاجمات ومحاصـره 

شده اند و احتماال ،اولتان قاالسي، يکي از چنین شهرهايي بوده که از میان ديگـر  ميمدت طرح ريزي 

هکتـار شـده و همچنـان     33شهرهاي اين ناحیه توسعه پیدا کرده ، چنان که وسعت ارگ آن بالغ بـر  

ازسیستم دفاعي مستحکمي با حمايت برج و باروها و خندق برخـوردار بـوده اسـت.و عـالوه بـر آن، از      

ود ارس به عنوان يک مانع طبیعي، به منظور دفاع از شهر نهايت استفاده به عمل آمده وبه نظر وجود ر

 مي رسد پیش از حمله مغوالن و احتماال يکي دو قرن پیش از آنان ،اولتان قاالسي ،متروک مي شود. 

و شايان ذکراست،دشت مغان در اين دوران، منطقه بسیار مناسب چراگاهي براي قبايل ترک غـز  

شـود. در سـده هجـدهم    ها به چراگاه زمستاني و مناسب سـپاهیان مغـول تبـديل مـي    کرد بوده و بعد

میالدي نیز، اين ناحیه، به جانشینان قبايل فوق الذکر که اکنون اتحاديه قبايـل شاهسـون را تشـکیل    

اطق مرتفـع  اند، تعلق مي گیرد و برخي از يورت ها و محل هاي اتراق هاي فصلي آنها، کـه در منـ  داده

دشت و در خود دشت پراکنده اند، از طريـق تصـاوير مـاهواره اي و هـوايي و بررسـي سـطحي، مـورد        

 شناسايي قرار گرفته است.

 و قیزقلعه سي: وانباجَرق -3-0-2

 باجروان: -3-0-2-0
هم، که از شهرهاي کهن مغـان  "باجروان"، پیرامون شهر گفتبايد درابتداي اين بخش ازپژوهش 

انعکـاس پیـدا کـرده     "تذکره سعیديه  "مل ترين اطالعات، به ويژه موقعیت جغرافیايي آن در بوده، کا

دهم  باجروان که اکنون ويران است. در کتـاب زينـت المجـالس از     "نگارد:است. مولف در اين باره مي

ر کتب معتبره روايت شده است که باجروان در قديم شهر واليت مغان بوده و حقـوق ديـواني مغـان د   

عهد سلجوقیان صد و نود و پنج هزار تومان تبريزي که به رايج  اين اوقات پانصد و هشتاد و پنج منات 

روسي است مي بود و واضح باشد که قريه باجروان که در اين زمان در سر رودخانه گوگ تپه در قـرب  

ران قديمي اسـت  اسباب  پادشاهي يعني دفترخانه عسکريه واقع و موجود است نه آن باجروان شهر وي

بلکه ساکنین اين از آن باجروانیانندکه بعد از ويران گشتن آن شهر متفرق شده و جمعي از آنها آمده و 

در اين مکان موطن جسته و مسکن ايشان به  اسم  باجروان اشتهار يافته است . و بـاجروان قـديم در   

هر و  آن مکان به نام بـاجروان بـین   اش ظاواقعست که  آثار آبنیه  جلیله "خروسلو"اوجارود قرب کوه 

اهالي هنوز متواتر است و گويند االن درختان بار و بوستاني در آنجا بسیار خاصه درخت سقز زياد دارد 

و در کتب سیر مذکور است که هواي آن مکان گرمسـیر اسـت لهـذا ايـن ايـام طايفـه قوجـه بگلـوي         

سبب ويرانیش را ظهور وفور مـار در آن سـو   شاهسون اردبیل در فصول شتوي در آنجا قشالق کنند و 

 ( 152  - 154اسناد مي دهند و اين پر مشهور است. )تذکره سعیديه، 



 

83 

 

 قیز قلعه سي:  -3-0-2-2
هاي بزرگ  و پر جمعیت دهستان انجیرلو از بخش مرکزي شهرستان بیله از آبادي "قیز قاالسي"

ثانیـه   45دقیقـه و   3درجـه و   48شمالي و ثانیه عرض  26دقیقه و  11درجه و  39سوار است که در 

لي  و در سمت جنوب غربـي آن قـرار گرفتـه اسـت و از     طول شرقي در فاصله کمي از روستاي اينجي

، از سمت جنـوب  "پاشاقشالقي"و از سمت غرب با  "خاکريز "و "حسن قشالقي"سمت شمال غرب با 

در دهسـتان اجـارود    "شـاغي انگـورتالر  آ"و از سمت جنوب با روستاي  "قاطیر يوران"غرب با روستاي

شمالي از بخش مرکزي شهرستان گرمي مجاورت دارد. اين روستا در فاصله کمي از محـور مواصـالتي   

کیلومتر فاصله دارد. ارتفاع  41گرمي قرار گرفته و با مرکز شهرستان بیله سوار موغان حدود -بیله سوار

است و روستا به شکل پـاي کـوهي در منتهـي الیـه     متر  411اين روستا از سطح درياهاي آزاد حدود 

دامنه جنوب شرقي ارتفاعـات خروسـلو داغـي قـرار گرفتـه اسـت. رودخانـه سـاري قمـیش از سـمت           

مي گذرد و بخشي از اراضـي جنـوبي آن را مشـروب مـي سـازد. ايـن روسـتا در         "قیز قاالسي"جنوبي

ه است)سـايت مرکـز آمـار ايـران،     نفر جمعیت داشـت  761خانوار و  217تعداد  1395سرشماري سال 

درگاه ملي آمار( و از نظر تعداد جمعیت دومین آبادي دهستان انجیرلو به شمار مي رود. روستاي قیـز  

 21قاالسي داراي امکاناتي چون مسجد، برق، آب آشامیدني، آموزشگاه ابتـدايي و راهنمـايي، بـیش از    

تیاري، شبکه مخـابراتي، دفتـر پسـتي و.....مـي     باب مغازه و قهوه خانه، خانه بهداشت و خدمات بهداش

هاي دهستان انجیرلـو در شهرسـتان بیلـه سـوار     باشد. قیز قاالسي از معروفترين و قديمي ترين آبادي

 (1394:164است که وجه تسمیه هم به دلیل مجاورت با قلعه بر مي گردد. )کیاني ،

کیلومتري شمال اردبیل 125ه حدود وقتي که اردبیل را به مقصد بیله سوار ترک میکني در فاصل

بعد از گذشت از شهر گرمي در جاده اصلي گرمي به بیله سوار به روستاي انجیلو که مرکز دهستان مي 

باشد مي رسیم و از وسط اين روستا به سمت غرب حرکت کرده که يک راه فرعي آسـفالته روسـتايي   

سي میرسیم که ر به روستاي تاريخي قیز قلعهمي باشد با ادامه دادن اين راه به طول حدود دو کیلومت

باشد. از داخل روستا و در شرق  جـاده  نام اين روستا نیز برگرفته از نام اين قلعه عظیم و مستحکم مي

آسفالته ديوارهايي بلند و محکم بر روي کوهي در باالي روستا توجه هر بیننده اي را به خود جلب مي 

 کند.

ي که در قسمت شرق جاده قرار دارد جـاده شوسـه اي کـه بـه طـرف      بعد از آخرين خانه روستاي

داخل روستا و از آنجا به چشمه آبي که در پاي قلعه مي رسد و از کنار قبرستان فعلي روستا گذشته و 

(. اينجا پـاي کـوهي   32به جلوي مسجد و از آنجا با کمي فاصله به پاي کوهي منتهي مي شود.)تصوير

برج و ديوار دفاعي از آن باقي مانـده   2گ با ديوارهاي قطور که در حال حاضر باشد که قلعه اي بزرمي

(. برج و 33خورد از دامنه کوه به سمت باال قدم زده به محوطه قلعه مي رسیم)تصويراست به چشم مي

هاي با مـالت سـاروج سـاخته    بارو هاي دفاعي قلعه که از مصالح قلوه سنگ رودخانه اي و الشه سنگ

(.ديوارهاي دفاعي قلعه که در گذر زمان دچار دستخوش تخريب طبیعت و  35و  34است.)تصويرشده 

عوامل انساني شده و از بین رفته است لکن پي بنا قابل مشاهده و  پیگیري مـي باشـد. کـه حـاکي از     
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بـر  اي محکم و مستحکم با برج و باروهاي مرتفع بوده است. بیشترين ارتفاع ديـوار دفـاعي   وجود قلعه

( و 37و  36متر ارتفاع دارد)تصـوير  5جاي مانده از قلعه علي رغم تخريب و فرسايش شديد نزديک به 

(. 38متر مي باشد.)تصوير  3همچنین عرض ديوار دفاعي بیش از يک متر و عرض ساختار برج بیش از 

ي هارنگ ها و فرم با اولین حرکت در دامنه کوهي که قلعه بر فراز آن قرار دارد سفال هايي با طرح ها،

ها که حاکي از زندگي در طول گذر سـالیان  خورد. اين سفالهاي مختلف به چشم ميگوناگون از دوره

دراز در اين قلعه عظیم مي باشد. بیشترين اهمیت اين قسمت از پژوهش مطرح کردن شهري بـه نـام   

سـالمي بیشـترين نقـش در    باجروان در موقعیت جغرافیايي قرار گیري قیز قلعـه سـي کـه در دوران ا   

منطقه را داشته و در منابع معتبر تاريخي سخني از آن به میان آمده است کـه در ادامـه بـه همـه آن     

منابع اشاره خواهد شد برآنیم )نگارنده( که بدانیم آيا شهر تاريخي مذکور با اين قلعه با برج و باروهاي 

ف منطقه را در اين جغرافیا مکان يابي کرد کـه  مستحکم آن ارتباط دارد و آيا مي توان اين شهر معرو

هم اکنون در زير خروار ها خاک نهفته و چشم به پژوهشگران و محققان دوخته تا آن را از زير خـاک  

هـاي باسـتان شـناختي و فرهنگـي     بیرون بکشند تا اين شهر تاريخي با به نمايش گذاشتن آثار و داده

 کشد.ملموس و غیر ملموس بتواند نفسي تازه ب

 39ثانیه و عـرض جغرافیـايي    6دقیقه و  3درجه و  47با طول جغرافیايي  محوطه قیز قلعه سي

ثانیه در سمت غربي و چسبیده به روستاي قیز قلعه سي قرار گرفته است. در  44دقیقه و  11درجه و 

کـه در   هاي زيادي بین اهالي محل مشهور است. از آن جمله گفته مـي شـود  مورد قیز قاالسي افسانه

دوران گذشته قیز قاالسي شهري بزرگ و آباد بوده که روزي دسته اي از مارها به اين شهر حمله مـي  

کنند و مردم از ترس مارها مجبور به ترک شهر مي شوند. از آن زمان به بعد شهر به ويرانه تبديل مي 

نزديـک بـه آن بـوده     فعلي و يا خیلـي  "قیز قاالسي "، "تاريخي "باجروان"شود به نظر مي رسد محل

 است.

جنوب شرقي است در راسـتاي طـولي ابعـاد    –اين محوطه کشیدگي اين محوطه که شمال غربي 

متر مي باشد. جانب شـرقي محوطـه بـه     451کیلومتر و در جهت عرضي به طول  1محوطه در حدود 

مـي گـردد    اي منتهياي به درهدرجه 45روستاي قیز قاالسي، جانب جنوبي محوطه با يک شیب تند 

 41که آب جاري آن به روستاي قیز قلعه سي مي رسد. جانب شمالي محوطه نیز با يـک شـیب تنـد    

اي مي رسد که از داخل آن آبهاي جاري است که به روستاي قیز قلعه سي منتهي مي درجه اي به دره

سد که ايـن  هاي متصل به قلعه پیوند خورده است به نظر مي رشوند سمت غربي محوطه به تپه ماهور

ترين قسمت براي دستیابي به محوطـه بـوده اسـت. يکـي از مهمتـرين      سمت از محوطه سهل الوصول

هاي اين قلعه وجود ديوار دفاعي عظیم و پا برجاي آن است که به صورت طـولي محوطـه را در   ويژگي

متـر مـي رسـد     3برگرفته است و امتداد آن تا روستاي قیز قاالسي مي رسد . ارتفاع اين ديوار که بـه  

نشان مي دهد اين قلعه در زمان حیات خود يکي از مستحکم ترين قالع اين منطقه به شمار مي رفته 

( مصالح اين قلعه از قلوه سنگ و مالت ساروج است و در حال حاضـر جـز   1394:152است.)خانچرلي،

شـده و سـفال هـاي    ديوار ناقص و دو برج چیزي از آن باقي نمانده است. بر اساس بررسي هاي انجـام  
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بدست آمده، ساخت ايـن قلعـه بـه دوره ساسـاني و اوايـل اسـالم تـا سـده هـاي پـنچم هجـري مـي             

در فهرسـت آثـار    629بـا شـماره    1345(.اين قلعه تاريخي و باستاني در سال 1394:164رسد.)کیاني،

 یل( ملي کشور به ثبت رسیده است)آرشیو میراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان اردب

 برزند: -3-0-3
هاي باستاني دشت مغان است که در کنار جاده تاريخي قفقاز يولي برزند قاالسي از جمله محوطه

واقع شده است. در گزارشهاي جغرافي نويسان مسلمان بارها به نام برزند اشاره شده و بـدلیل اسـتقرار   

اريخي بااليي برخوردار شده است . سپاهیان خلیفه عباسي در آن جهت مقابله با خرمدينان از اهمیت ت

برزند به جهت اينکه از شهر هاي مهم تاريخي اسالمي تاريخي دشت مغان محسوب میشود، به منظور 

هاي مرزي در دوره ساساني و سنجش میزان تغییر و تحوالت آنها پس شناخت فرم فضا و ساختار شهر

استان شناختي برخـوردار اسـت. اولـین فصـل     از ورود اسالم از جايگاه بسیار ارزشمندي در مطالعات ب

ــماره       ــوز ش ــق مج ــريم طب ــه و ح ــین عرص ــت تعی ــه جه ــن محوط ــناختي در اي ــتان ش ــاوش باس ک

ــاريخ  17/15/1396مــورخ  1298/34/962141 لغايــت  11/15/96پژوهشــکده باســتان شناســي از ت

ناسـي  پژوهشـکده باسـتان ش   19/16/96مـورخ   2112/34962141و طبق نامه شماره  11/16/1396

 توسط روح اهلل محدي صورت پذيرفت. 26/16/96لغايت  14/16/96کشور از تاريخ 

محوطه باسـتاني برزنـد قاالسـي در جنـوب      موقعیت برزند قاالسي مي توان گفت کهاما پیرامون 

اردبیل در دهستان پائین برزند  از  توابـع  -روستاي برزند قاالسي و در بخش شرقي راه ارتباطي گرمي

رسـد.  متر مـي  943ت شهر گرمي مغان واقع شده است. ارتفاع آن از سطح آب هاي آزاد به بخش انگو

برزند قاالسي در وسط دره برزند )اين دره حاصل آبرفت رودخانه برزند چايي است (و در ساحل غربـي  

 رودخانه برزند چايي واقع شده و پیرامون آنـرا مـزارع کشـاورزي و باغـات میـوه در برگرفتـه و ارتفـاع       

هاي متعددي است. آب رودخانـه برزنـد   محوطه از سمت شمال به جنوب کاهش يافته و داراي آبکنت

چايي از ارتفاعات ساالوات داغي و لنگان سرچشمه میگیرد ولـي عمـده منبـع اب ايـن رودخانـه از دو      

میگـردد.   کیلومتر شمال برزند قاالسـي تـامین   7و  5کاريز به نام هاي سو باشي و دامدا باجا به فاصله 

کیلومتر به رودخانه بولغار چايي  31اين رودخانه در ادامه با نام ساري قمیش باطي مسافتي نزديک به 

هـاي مختلفـي از جملـه ارگ،    در مرز ايران و جمهوري آذربايجان میريزد شهر باستاني برزند از بخـش 

هاي ارتباطي باسـتاني  ها و راههاي آبي ،کاريز هاي ديده باني، ربض، شارستان، آسیابها، برجگورستان

کیلـومتر در حـد فاصـل    4کیلـومتر و عـرض   11تشکیل شده است و اين آثار در محدوده اي به طـول  

روستاهاي نصراهلل بیگلو، شاه ماربیگلو، توسانلو و قاسم کندي پراکنده هستند. ارگ مرکزي اين شهر به 

شـده و بـه )قلعه(شـهرت دارد. آثـار دو     متر در جوار روستاي برزند واقع  191متر و عرض  251طول 

برجک در جنوب غرب و جنوب شرق آن ديده مي شود ولي برجک هاي شمال غربي و شـمال شـرقي   

 (421:1397به دلیل واقع شد در بافت روستا تخريب شده و از بین رفته اند .)محمدي؛

اختي در برزنـد  گمانه زني باستان شـن   عملیات میداني  کاوش دراين محوطه بدين صورت بودکه

ها به ابعاد قاالسي به منظور تعیین عرصه و حريم ارگ مرکزي و پیرامون آن انجام پذيرفت. اکثر گمانه
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هاي ساعت در بیرون از حصار ارگ ايجـاد  متر، از سمت جنوب محوطه و در جهت حرکت عقربه 1*1

و در هنگام برخـورد بـه آثـار،    ها از حروف بزرگ انگلیسي استفاده شد گرديدند. براي نام گذاري گمانه

گمانه بعدي در راستاي گمانه قبلي ايجاد میگرديد و نام گذاري آن با تلفیق حرف و عدد بود، به عنوان 

ثبت میگرديد و در صورت برخورد به آثار در گمانه اولي دومین گمانـه در   Aمثال اولین گمانه  با  نام 

گمانه آزمايشي در اطـراف حصـار ارگ برزنـد     11ترتیب  (نامیده میشد. بدينA 1راستاي آن و با نام )

 قاالسي ايجاد گرديد.

متر در ضلع جنوبي و بخش بیروني حصار ارگ ايجاد گرديـد.   1*1اين گمانه به ابعاد  : Aگمانه 

متر شناسايي شد که شامل انباشت خاک سانتي 117لوکوس به ضخامت  6در نتیجه کاوش اين گمانه 

خشتي و سنگي بود. به دلیل حفظ ساختار پي سنگي و شناسايي کانتکس برجا  ،و آثار معماري آجري

دار حصـار بـه نظـر    کاوش در اين گمانه متوقف شد و به خاک بکر نرسید. با توجه بـه وضـعیت قـوس   

هاي مـرتبط بـا دروازه   میرسد اين بخش، ورودي مجموعه بوده و آثار مکشوفه از گمانه مربوط به سازه

فاز شناسايي شد. از دوره اول معمـاري   3نتیجه کاوش اين گمانه دو دوره معماري با  ورودي است. در

هاي ديگر اين معماري سنگي مقدور نگرديد. دوره اول داراي معماري سنگي با قلوه )تحتاني ( تنها فاز

تراش با مالت گل است. دوره دوم شامل ديوارهاي خشتي و آجري با مالت گل هاي پاکسنگ و سنگ

ي باشد. با توجه به چیدمان آشفته ديوار و استفاده از مصالح خشت و آجر به صورت توأمان بـه نظـر   م

 میرسد دور دوم معماري مربوط به استقرارهاي فصلي و موقتي باشد.

متر در جنوب گمانه و در جنوب حصار محوطه ايجاد گرديد. با توجـه بـه   1*1اين گمانه به ابعاد 

میرسد اين بخش از محوطه داراي خندق بوده و گمانه در وسـط ايـن خنـدق    توپوگرافي زمین به نظر 

لوکوس  2سانتي متر شناسايي گرديد که تنها 123لوکوس با ضخامت  6واقع شده است. از اين گمانه 

 هاي فرهنگي )سفال و استخوان حیواني ( بوده و بقیه نهشته اي طبیعي  هستند. فوقاني داراي داده

، در زمین 1متر بیرون از خندق ارگ و در بخش جنوبي گمانه  1*1نه به ابعاد اين گما :2گمانه 

 2سـانتي متـر شناسـايي شـد . از      117لوکوس در آن بـه ضـخامت    7هاي کشاورزي ايجاد گرديد و 

لوکوس فوقاني قطعات سفال و استخوان حیواني به صورت پراکنده به دست آمده ولي بقیه لوکوس ها  

 د .رسوبات طبیعي بودن

در بخش غربي برجک جنوب غربي ارگ ايجـاد گرديـد. از ايـن     3*1گمانه ب: اين گمانه به ابعاد

هاي فرهنگي لوکوس فوقاني داراي داده 6سانتي متر شناسايي شده  315لوکوس به ضخامت  7گمانه 

عمـاري  ها و سفال و مدوره فرهنگي بر اساس داده 2باشد. از گمانه ب، خاک بکر مي 7بوده و لوکوس 

تشخیص داده شد که دوره اول )تحتاني( شامل پیت و گودالي است که در خـاک بکـر کنـده شـده و     

سانتي متر مي باشد که با تخته سنگ بزرگ پوشانده شده بود. دوره دو )فوقاني( شـامل  187عمق آن 

ديـوار  هايي از ديوار خشتي و پي سنگي برجک جنوبي غربي ارگ بود . خشتهاي به کار رفته در بخش

 سانتي متر است. 6*19*19
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متـر ايجـاد    1*1اين گمانه در ضلع جنوب غربي ارگ و جنوب گمانه ب و به ابعـاد   : 0گمانه ب

لوکـوس فوقـاني   2متـر شناسـايي شـد. از    سـانتي  131لوکوس به ضخامت  4گرديد. در نتیجه کاوش 

سانتي متر به دست آمـد و   5/22*5/22*6قطعات سفال، زغال، آهن، استخوان و قطعات آجر به ابعاد 

 دو لوکوس تحتاني بدون داده باستان شناختي بودند.

اين گمانه در حاشیه جنوب غربي روستاي قاال برزند و در بیرون ديوار مدرسه روسـتا و   گمانه د:

چسبیده به جبهه شمالي راه دسترسي روستا و در محلي که تخمین زده مي شد بخش بیروني برجک 

 7شد؛ ايجاد گرديد. در اين گمانه هیچ گونه آثار معماري به دسـت نیامـد. در کـل    شمال غربي ارگ با

( 115تا  111لوکوس فوقاني )لوکوس هاي  5سانتي متر شناسايي گرديد که  161لوکوس با ضخامت 

لوکوس تحتاني نیز خاک بکر بوده و با رسیدن به بستر طبیعي  2شامل داده هاي آشفته معاصر بوده و 

 ش متوقف گرديد.ادامه کاو

اين گمانه در بخش شمالي ارگ و در حیاط يکي از منازل مسکوني روسـتا بـه ابعـاد    گمانه)اي(: 

 9سـانتي متـر شناسـايي شـد.      375لوکـوس بـا ضـخامت     24متر ايجاد گرديد. از اين گمانه  2*5/1

رهنگـي برجـا   لوکوس با داده هـاي ف  14لوکوس فوقاني اين گونه مضطرب و داراي آثار معاصر بوده و 

فاز  4دوره ي معماري با  1خاک بکر را تشکیل میداد. آثار معماري شناسايي شده  24بودند و لوکوس 

هـاي مرتـب بـا    نشان مي دهند. بخش هايي از ديوار آجري با پي سنگي و کف کوبیده شده و سـاختار 

اي فوقاني بـه ابعـاد   فضاهاي مسکوني از جمله تنور در فازهاي مختلف شناسايي شدند. آجرها در فازه

 باشند.سانتیمتر مي 5/23*5/23*6تر سانتیمتر و در فازهاي پايین 15*15*6

 1*1اين گمانه در بخش شرقي حصار ارگ و نزديک به معبر جنوبي روستا به ابعاد  گمانه )اف(:

یـر  سانتي متر است. به غ 191واحد با ضخامت  8متر ايجاد گرديد. تعداد لوکوس هاي شناسايي شده 

هاي باستان شناختي بودند. آثـار دو دوره معمـاري شناسـايي    از لوکوس تحتاني بقیه داراي آثار و داده

شده که اول )تحتاني( ديوار قطور )کل ابعاد گمانه را اشغال کرده بود ( بـا نمـاي خشـتي و چینـه در     

ا حصـار ارگ بـوده،   ي مرتب بمرکز و روکش اندود گل است. به نظر مي رسد اين ديوار بخشي از سازه

هاي شمال شرقي و شرقي حصـار تخريـب شـده و تعیـین     هاي کشاورزي، بخشچرا که در اثر فعالیت

موقعیت اين گمانه بر اساس تصاوير قديمي که هنوز آثار حصار در سطح قابل تشـخیص اسـت؛ در بـر    

ناسايي شد که بخش بیروني ديوار حصار انتخاب شده بود. در ديوار معماري دوره اول،تدفین سگسان ش

ها و پاهاي يه حیوان در محدوده گمانه واقع شـده بـود. معمـاري دوره دوم شـامل پـي      هايي از دست

 سنگي با مالت گل بود که به دلیل کوچک بودن ابعاد گمانه جهت ديوار مشخص نبود.

 اين گمانه در بخش جنوب شرقي حصار ارگ و بر روي برجستگي معروف به ياتاق گمانه )جي(:

تپه سي )نام هاي ديگر :دوود تپه سي و ساري تپه( واقع شده است. ياتاق تپه سي از سمت غـرب بـه   

 3حصار ارگ و از سمت شرق به رودخانه برزند چايي محدود مي شود و فاصـله آن از حصـار کمتـر از    

ه سـي  هـاي ياتـاق تپـ   هاي ناشي از فرسـايش ديـوار  متر است. با توجه به برش 151متر و از رودخانه 

 4هاي باسـتاني آن کمتـر از   میتوان گفت اين تپه بر روي برجستگي طبیعي واقع شده و ضخامت اليه
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 21متر بوده و از بستر رودخانـه بـیش از    31متر است. ياتاق تپه سي برجستگي مدور با قطر کمتر از 

شناسايي شـد،که  سانتي متر  365لوکوس با ضخامت  13متر ارتفاع دارد. در نتیجه کاوش اين گمانه ،

از اين تعداد غیر از تحتاني ترين لوکوس بقیه داراي داده فرهنگي )همچون:قطعـات سـفالي، ابزارهـاي    

هاي باسـتان شـناختي دو دوره    استخواني، تدفین انساني، زغال، کاه و آرواره گاو( بودند. بر اساس داده

مي اسـت. از ايـن تـدفین، تنهـا     فرهنگي مي توان در اين گمانه تشـخیص داد. دوره اول تـدفین اسـال   

جمجمه  رو به قبله در گوشه شمال شرقي گمانه شناسايي شده و بقیه قسمت هاي اسـکلت خـارج از   

تا  41ترانشه واقع شده بود. بر اساس مشخصات جمجمه به احتمال زياد متوفي، زني با میانگین سني 

 1مجمه قرار داشت و تدفین در عمق سال و با شکستگي آرواره پايین است. سنگ لحد بر باالي ج 51

متري از سطح زمین هاي اطراف مي باشد دوره دوم فرهنگي ياتاق تپه سي بر اساس داده هاي باستان 

شناختي )ابسیدن و چخماق ، قطعه سفال ها ،يافته هاي سنگي ، دستاس و هاون ها ( به احتمال زياد 

گفت در قرون میاني اسالمي ياتاق تپه سي به سنگي است. به طور کلي مي توان -مربوط به اوايل مس

هاي مس سنگي گورستان–عنوان يکي از گورستان هاي برزند قاالسي مورد استفاده بوده و در دوره ي 

 سنگي يک استقرار موقت و شبانه بوده است -برزند قاالسي مورد استفاده بوده و در دوره مس

متر در برجستگي داخل ارگ و نزديـگ حصـار جنـوبي و     5*5/1اين گمانه به ابعاد  گمانه)اچ(:

لوکـوس بـه    9متر از بر دوروني حصار ( ايجاد گرديد. از اين گمانـه   18دروازه ورودي ارگ )به فاصله 

لوکـوس مربـوط بـه     5سانتي متر شناسايي شده که آخرين لوکوس خاک بکـر بـوده و    155ضخامت 

تـدفین انسـاني برخـورد     5اني است در کاوش اين گمانه بعد از خـاک سـطحي بـه    لوکوس تدفین انس

گرديد که همگي رو به قبله دفن شده و داراي سنگ هاي لحد بودند. از اين رو به غیراز يـک تـدفین؟   

متـر در قمـت شـمالي  چسـبیده بـه       5/1*1بقیه قبرها کاوش نگرديده و يک گمانه پیشرو بـه ابعـاد   

ساله بود که جنسیت  6ايجاد گرديد. يک مورد تدفین کار شده مربوط به کودک  سکشن شمالي گمانه

 آن به دلیل نبود مشهود اسکلت دختر و پسر در اين سن قابل تشخیص نبود. 

گمانه ايجاد شده در برزند قاالسي داده هـاي معمـاري، سـفالي ،سـنگي      11در نتیجه  يافته ها:

هاي لعاب دار با لعاب شیشه اي و نقوش کنده زير لعـاب،  ل،استخواني و تدفین انساني کشف شد. سفا

نقاشي زير لعاب، لعاب پاشیده به رنگ هاي سبز ، سفید شیري ،کرمي و قهوه اي اسـت. سـفال هـاي    

اسگرافیاتو قابل مقايسه با نمونه هاي آق کند بوده و چند نمونه از سفال هاي با نقوش قالبي سلجوقي 

استخواني و سنگي مکشوفه از ياتاق تپه به عنـوان درفـش، سـوزن، تیغـه،     نیز شناسايي شد. ابزارهاي 

میکرولیت، مشته سنگ و تراشه استفاده مي شده و اشیاي سنگي بیشتر هاون و سنگ ساب و دسـت  

آس بوده است. گور ها به صورت مستطیل شکل کنده شده و بعد از گذاشتن جسد سنگ هـاي تخـت   

 است. به عنوان لحد بر روي آن قرار شده

 منابع و مآخذ:-*

 ،( زاده طالـب )حمزه سردادور، ترجمه ايران، تاريخي جغرافیاي تذکره والديمیر، واسیلي تولد، بار

 اسـالم،  جهـان  تـاريخ  در خـزر  دريـاي  اطـراف  مناطق ؛..........،.............،جايگاه(  تا بي) توسن، انتشارات
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 لنکرانـي  ،تهران؛برادگـاهي 1375 فرهنگـي،  مطالعات و انساني علوم پژوهشگاه شه، رين لیال ي ترجمه

 حسـن  میـر  تـاريخ  "يـا "لنکـران  تـاريخ  ")"( ق1286-87 ت)سعیديه تذکره " بیگ، کاظم بن ،سعید

 و ها آبادي فرهنگ دکترمحمدحسین، يزدي، اسالمي؛پاپلي شوراي مجلس خطي،کتابخانه ،نسخه"خان

 ش؛ترابـي 1367مشـهد،  رضـوي،  قـدس  آسـتان  اسالمي هاي پژوهش بنیاد کشور، مذهبي هاي مکان

 ،129 ملـي  آثـار  انجمـن  انتشـارات  دوم، جلـد  آذربايجان، باستاني آثار 1355 جمال، سید طباطبايي،

 کارشناسـي  نامه ،پايان "اسالمي دردوران مغان جغرافیايي و تاريخي اوضاع"مهدي، سیّد تبريز؛جوادي،

 و اکبـر  علـي  ش؛سـرفراز،  1376 -1375 ،سال اسالمي ومعارف الهیات ،دانشکده تهران ،دانشگاه ارشد

 و مطالعه سازمان انتشارات سوم، چاپ زنديه، دوران تا آغاز از ايران هاي سکه 1383 آورزماني، فريدون

 فضـايي  سـازمان  ،(1394)حبیـب   شیران، تهران؛شهبازي( سمت)دانشگاه ها انساني علوم کتب تدوين

 شواهد اساس بر( اسالمي نخستین شهرهاي)برزند و باجروان شهرهاي يابي مکان و قاالسي اولتان شهر

 الـف  1385 کـريم ،  ايران؛علیـزاده،  بـومي  شهرسازي و معماري ملي همايش تاريخ؛ و شناختي باستان

 ،(5)شناسـي   باسـتان  هـاي  گـزارش  ،"مغان دشت قاالسي، اولتان باستاني ي محوطه در نگاري اليه"

ــص ــازمان ،91-114 ص ــراث س ــيفر می ــگري، هنگ ــکده وگردش ــتان پژوهش ــي، باس ــران؛  شناس ته

 همشهري، روزنامه ،"مغان دشت تاريخي هاي محوطه به رسیدگي وضعیت به نگاهي".............،.............،

ــماره ــال ،4111 ش ــزاده، ،17ص ،14 س ــريم، تهران؛..............،...........،علی ــزارش"1386 ک ــدماتي گ  مق

 باسـتان  پژوهشـکده ي : تهـران  ،"اردبیـل -مغان دشت قاالسي، اولتان در شناختي باستان هاي¬کاوش

 تهران اسالمي، ارشاد و فرهنگ وزارت انتشارات اول، جلد آذربايجان، نگین مغان احد، شناسي؛قاسمي،

 ،تهـران  دانشـگاهي  نشـر  مرکز ،(مغان درگرمي)اشکاني هاي اهلل،گورخمره سیف فرد، کامبخش ؛1377

 مغان، دشت شناسي باستان هاي بررسي گزارش 1351 حريرچیان، ايرج و محمود ش؛کردواني،1377،

 تهران،محمـدي،  گـويش،  و زبان پژوهشکده فرهنگي، میراث سازمان مدارک و اسناد مرکز نشده، چاپ

 مغـان،  گرمـي  شهرسـتان  قاالسـي،  برزند حريم و عرصه تعیین منظور به زني گمانه ،(1397) اهلل روح

 باسـتان  پژوهشـکده .1396 شناسـي  باستان ساالنه گردهمايي شانزدهمین هاي-گزارش اردبیل، استان

 روشمند بررسي اساس بر مغان، دشت در ساساني و اشکاني دوره ي" ،1383 شناسي؛.............،.............،

 تهران. دانشگاه انساني علوم و ادبیات دانشکده ارشد، کارشناسي نامه پايان ،"آصالندوز سي تپه نادر
Азәрбајчан савит Енсүслоредјасы, Бако,  1982. -  

 م(.  1976، باکو ،(ACE ))دايرةالمعارف آذربايجان شوروي
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 (:-ق 622 – 530حک  -مغان) از ورود اسالم تا پايان دولت اتابکان آذربايجان-3-5

 ها.ق( 01 – 00ي خلفاي راشدين)مغان در دوره -3-5-0
هـ چون  21در سال بايدگفت که  هـ.ق( 41 – 11ي خلفاي راشدين)مغان در دوره پیرامون تاريخ

حذيفه »از جانب عمربن خطاب والي کوفه شد. فرمان واليت آذربايجان را نیز براي « بن شعبه مغیره»

بیاورد. پس از فتح اردبیل حذيفه به جنگ موقان و گیالن رفت و بر آنجا نیـز چیـره شـد و    « بن يمان

ي فـتح ناحیـه   تاريخ طبري دربـاره در ( 334)بالذري،اهل آن به پرداختن جزيه و خراج تن در دادند. 

ربیعه را به مردم بن مسلمه و سلمان بن پس از آن سراقه، بکیربن عبداهلل و حبیب» موقان آمده است: 

موقان فرستاد؛ حبیب را به تفلیس فرستاد؛ حذيقـه بـن    کوهستانهاي اطراف ارمنیه فرستاد؛ بکیر را به

ن بن ربیعه را به سمت ديگر فرستاد، سراقه خبر فـتح و  اسید را سوي کوهنشینان االن فرستاد و سلما

فرستادن اين کسان را براي عمربن خطاب نوشت، عمر پنداشت که اين کـار بـه آن صـورت سـرانجام     

لوازم فرستاده بود. که آنجا مرزي بزرگ بود و سپاهي بزرگ آنجا بود و پارسـیان  ندارد که کساني را بي

د و آنگاه جنگ را رها کنند يا آغاز و چون اطمینـان يافتنـد و عـدالت    کننمنتظر بودند که آنها چه مي

اسالم را خوش ديدند سراقه بمردو عبدالرحمان بن ربیعه را جانشین کرد؛ سراني کـه سـراقه فرسـتاده    

بود برفتند و هیچکس جايي را که سوي آن رفته بود نگشود مگر بکیر که مردم موقان را بشکست کـه  

اين امانیست کـه بکیـربن   ،بنام خداي رحمان رحیم "ند و براي آنها مکتوبي نوشت:به جزيه گردن نهاد

ها و دينشان و رسومشان ايمن است در ها و جاندهد که مالعبداهلل به مردم موقان کوهستان قبج مي

خواهي و رهنمائي هر مسلمان و مهماني يک روز و مقابل جزيه از هر بالغ يک دينار يا بهاي آن و نیک

ي ماست و ياري از خدامي جويیم ب. مادام که چنین کنند و نیکخواه باشند در امانند و اين به بعهدهش

اندازان را تسلیم کنند وگرنه آنها و اگر نکردند و خللي از آنها عیان شد امان ندارند. مگر آنکه همه خلل

شـاهد شـدند بـه سـال      شماخ بن ضرارر ساس بن جنادب و حمله بن جويه»  واند.نیز همدستي کرده

 (2/389طبري )« بیست و يکم نوشته شد

اين پـس از آن بـود کـه    » کند که الذکر، اضافه ميپس از ذکر حادثه فوق "نهايه االرب  "مولف 

،  )نـويري  «اهل موقان پیمان شکسته و متفرق شده بودند ولـي دو مرتبـه برگشـتند و تسـلیم شـدند     

معروف خود )فتوح البلدان( در باب گشايش ناحیه موقـان آورده  بالذري در جايي ديگر از اثر ( 4/233

پس از اشعث بن قیس، سعیدبن عاص والي )آذربايجان( گرديد و به جنگ آذربايجان رفت و بر » است: 

اهل موقان و گیالن غالب آمد. گويند که شماخ بن فزار ثعلبي و بیکر بن شداد بن عامر فـارس اطـالل   

 اند و شماخ در حق بکیر سرود:بوده نیز در اين جنگ با سعید

 بکیربن الشداخ فارس اطالل   و غنیت عن خیل بموقان اسلمت 

 البلـدان،  )فتـوح "مرا گفتند که سپاه سواران در موقان بکیربن شداخ فارس اطالل را تسـلیم کردنـد  "

336) 

ر فـتح گرديـده   عثمان بار ديگناحیه موغان در دوره خالفت،ي مؤلف )مختصرالبلدان( بنا به گفته

است. عثمان نخست سعدبن ابي وقاص را به فرمانداري کوفه گماشته بـود و سـپس او را عـزل کـرد و     
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بن فرقـد را از فرمانـداري آذربايجـان    بن ابو معیط را گماشت. ولید عتبهبرادر مادري خود ولیدبن عقبه

جنگ کرد، ابن شمیل احمسي  شکني کردند. ولید در سال بیست و پنجم با آنهاعزل کرد و آنان پیمان

را بر مقدمه خود گماشت. او بر مردم موقان و اطراف آن حمله برد و آنان را گشـود و غنیمـت و اسـیر    

آذربايجان پیشنهاد صلح دادند و با ايشان بر مبناي صلح حديقه صلح کرد و مبلغ گرفت. مردم آباديهاي

ــود را      ــپاهیان خ ــپس س ــت و س ــت گرف ــم غرام ــزار دره ــد ه ــت  هشتص ــیل داش ــرف گس ــه اط  "ب

فتح چندين باره موغان از سوي اعـراب نشـانگر ايـن امـر      (بنابراين،15،ص5؛نويري،ج335)بالذري،ص

ايران بـه  است که اهالي موقان نیز در دوره خالفت خلفاي راشدين مانند برخي ديگر از نواحي سرزمین

 اند.دتها مقاومت، تن به صلح دادهاند. بلکه پس از ممسلمان سرتسلیم فرود نیاوردهآساني بر اعراب

 ها.ق( 032 – 00ي امويان )مغان در دوره -3-5-2
هــ.ق( اطالعـات    132 – 41از اوضاع سیاسي و اجتماعي منطقه مغان در اوايل حکومت امويـان) 

هاي بعدي در منابع اسـالمي سـخن بـه میـان     کافي در دست نیست، لیکن از حوادث تاريخي در دوره

هـ.ق( خزر و ترک ديگـر بـار در ناحیـه     125 – 115آمده است. در دوره خالفت هشام بن عبدالملک )

آنان راند و در مـرز اردبیـل    هـ به جانب 112آالن گرد آمدند. آنگاه جراح ابن عبداهلل الحکمي در سال 

میانشان نبرد افتاد و در اين جنگ جراح و يـارانش کشـته شـدند. چـون خبـر بـه هشـام رسـید، وي         

سعیدالحرشي را به جاي جراح برگزيد. حرشي پس ازفتح شهر خالط به قصد دژها و باروها حرکت کرد 

ن هنگام در آذربايجان بود و شهر ورثان تا به بردعه )بروعه( آمد و در بروعه فرود آمد. پسر خاقان در اي

زد. حرشي به مردم ورثان، رسیدن خـويش را اطـالع   را در محاصره داشت و در آن نواحي دستبرد مي

داد. آنان قوت کردند و دشمن را از خود دور ساختند و حرشي به شهر درآمد. پس تا اردبیل دشمن را 

زار تن از سپاه دشمن در چهار فرسـنگي هسـتند و   تعقیب کرد. يکي از جاسوسانش خبر آورد که ده ه

پنچ هزار خانوار از مسلمانان را در اسارات دارند. حرشي بر آنان شبیخون زد و همه را بکشت. چنانکـه  

حتي يک تن هم رهايي نیافت و مسلمانان را از آنان بازستد. آنگاه به باجروان راند. جاسوسي ديگر او را 

ود. حرشي به سوي آنان رفت و همه را نابود کرد و مسلماناني را که اسـیر  به جماعتي از دشمن راه نم

گرفته بودند، برهانید. خانواده جراح نیز در میان اسیران بود. حرشي همه را به باجروان آورد. پس سپاه 

خزر، يک باره به سرداري شاهزاده خود، حمله آورد و در سرزمین برزند میان دو سپاه نبـرد درگرفـت.   

ار و اسیر گرفتن در لشگرگاه دشمن از حد گذشت. چنانکه مسلمانان براي آنان به رحـم آمدنـد و   کشت

گريستند. کفار بگريختند و مسلمانان آنان را تا رود ارس تعقیب کردند و هر چه با آنان بود به غنیمت 

ازگشـتند و از  گرفتند. هر چه اسیر گرفته بودند، بازسـتندند و همـه را بـه بـاجروان فرسـتاد. خزرهـا ب      

پادشاهان ياري خواستند. در کنار رود بیلقان بار ديگر نبردي سخت درگرفـت. ولـي در پايـان خزرهـا     

منهدم شدند. شمار آنان که در آب غرق شدند، بیش از کشته شدگان بود. حرشي غنايم را گـردآورد و  

 (45و  146 ،صص2جخلدون، ابن )به باجروان بازگرديد و آن را تقسیم نمود. فتحنامه به هشام نوشت. 

بـن محمـد بـه ناحیـه ارمنسـتان و       هــ.ق( مـروان   123بنابه نوشته ابن واضح يعقوبي، در سال )

هـ.ق( سلیمان بـه   123اند و در سال )سلیمان بن هشام به ناحیه ملطیه )مالطیه ترکیه( لشکر کشیده
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وده پس از فراغت کار آنجـا بـه   جنگ تابستاني روم رفته و مروان بن محمد که در سرزمین ارمنستان ب

هاي مغان و گیالن تاخته است و مسلما بین اعراب و اسپهبدان مغان و گیالن تصادفاتي بعمل سرزمین

آمده است. همچنین ابن واضح يعقوبي در جاي ديگر از اعزام مروان بـن محمـد، از سـوي هشـام بـن      

و  318 ،صـص 2،جتاريخ يعقـوبي )است.  عبدالملک به جیالن و موقان از سرزمین ارمینیه گزارش داده

329) 

 ها.ق( 232 – 032مغان در دوره اول عباسي ) -3-5-3
هـ.ق( يزيدبن  158 – 136خالفت منصور عباسي )و هـ.ق( 232 – 132عباسي )نخست در دوره 

حاتم مهلبي در آذربايجان والي بوده است و يزيد از روادابن مثني دعوت بعمل آورد که بـه آذربايجـان   

هـ.ق( را به حکومـت   158 – 136 )حکازدي دابیايد و چون وي در آذربايجان رسید، يزيدبن حاتم رو

اد نیز عازم حوزه ماموريت خود شد بذ که در مغان فعلي و در کنار ارس قرار داشته منصوب نمود و رو

ديـن افتـاد و آن شـهر را    و مدتها در آنجا به حکومت پرداخت، ولي عاقبت اين شهر بدست بابک خـرم 

با شکله )متشکله( نامي  هـ  212حکومت مغان در سال ( نیز،371،ص2)يعقوبي،ج مرکز خود قرار داد.

نژاد پارسي داشته. وي در کتاب معـروف خـود    قول ابن خرداد به چنانچه از نامش پیداسته بوده که ب

هـ تالیف نموده در ذکر شـهرهاي آذربايجـان و    234تا  231که به سال  "مسالک الممالک"موسوم به 

حکرمانان آنها، تبريز را از آن محمدبن رواد، مرند را از آن محمدبن بعیث و مغـان را نیـز از آن شـکله    

 (  119)ابن خردادبه،صاطالع دقیقي در دست نیست. داند، لکن از کیفیت احوال وينامي مي

هـ.ق  211دين از سال  يکي از حوادث مهم در دوره عباسي قیام خرم دينان به رهبري بابک خرم

سال خلفاي عباسي از جمله مـامون و معتصـم عباسـي را بـه      22هـ.ق است که به مدت  223تا سال 

ه حدود اردبیـل و مرنـد، و از سـوي مشـرق بـه      خود مشغول ساختند. سرزمین بابک از سوي جنوب ب

درياي خزر و ناحیه شماخي و شروان، از سوي شمال به دشت مغان و کرانـه رود ارس و از مغـرب بـه    

رسید و در واقع ناحیه اردبیل و دشت موقان و ارس و اردوباد و جلفا و نواحي جلفا، نخجوان و مرند مي

 (43)نفیسي،ص شد.را شامل ميدينان نخجوان و مرند قلمرو فعالیت خرم

کند: افشین چون دينان چنین توصیف ميافشین به آذربايجان را براي سرکوب خرم  طبري ورود

به آذربايجان رسید در برزند فرود آمد و لشکر خود را به آنجا بنشاند و دژهايي را که در میان برزنـد و  

ام آن خش بـود فرسـتاد و در آنجـا خنـدقي     اردبیل بود تعمیر کرد و محمدبن يوسف را به جايي که ن

کندند و هیثم غنوي از سران سپاه را که از مردم جزيره بود به دهي فرستاد که آن را ارشق )از نواحي 

افشـین نخسـتین حملـه     …کرد و در گرداگرد آن خندق کندنـد و     گفتند و دژ آنها را آبادمغان( مي

 (56-7،صص5)طبري،ج خود را از برزند شروع کرد.

هــ.ق بـه دسـتور معتصـم      223هاي پي در پـي در سـال   دين پس از شکست عاقبت بابک خرم

معتصـم   …  » مـي نويسـد:  چگونگي کشته شدن بابـک  پیرامون عباسي در سامرا کشته شد.مسعودي 

گفت: )او را برهنه کنید( و خدمه همه زينت او را برگرفتند و دست راستش را ببريدند و بـه صـورتش   

اي چـرمین میـان خـون    ت چپش را نیز ببريدند، پس از آن پاهايش را بريدند و او در سـفره زدند، دس
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زد، معتصم به شمیردار گفـت  آنگاه با باقیمانده ساق دستهايش بصورت خود مي …غلطید،  خويش مي

اش زير قلب فرو کند تا بیشتر زجر بکشد، شمشیردار نیز چنـین کـرد،   که شمشیردار را میان دو دنده

ي او را بـا پیکـرش بیاويختنـد. سـر او را نیـز بـه       نگاه بگفت تـا زبـان او را ببريدنـد و اعضـاي بريـده     آ

السالم فرستادند و روي پل نصب کردند و پس آن بـه خراسـان فرسـتادند و در همـه شـهرها و      مدينه

اسحاق بـن ابـراهیم   السالم بردند و هاي آنجا برگردانیدند. برادرش عبداهلل را نیز با شتر به مدينهواليت

امیر آنجا باوي همان کرد که با برادرش در سامره کرده بودند. چثه بابک را بر چـوبي بلنـد در اقصـاي    

 (57،ص4)مروج الـذهب،ج  ي بابک مشهور است.سامره بیاويختند که محل آن تا کنون معروف به چثه

نقلست که چـون يـک دسـت     …گويد: )  مي "حبیب السیرفي اخبار البشر "خواند میر در کتاب خود 

بابک را بريدند به دست ديگر مقداري خون گرفته بر روي خويش مالید. بعضي حاضرين پرسیدند کـه  

)حبیب  سبب اين کار چیست؟ جواب داد که : ترسیدم رنگ من زرد شود و مردم حمل بر جزع کنند.

نويسد: )جمعیتـي گوينـد کـه    نیز مي "الحکايات و لوامع الروايات جوامع "مؤلف  (266،ص22السیر،ج

و به مردمان چنـین   "آسانیا  "چون دست او ببريدند خود را از خون خويش بیالود و بخنديد و گفت : 

 (299)جوامع الحکايات، نمود که او را المي نیست و روح او از آن جراحت المي ندارد.

 ها( 000 – 232ي دوم عباسي )مغان در دوره -3-5-0
يکـي از امرائیکـه   ،در مغـان  ان شـاه  حکومـت شـروان  و هـ( 444 – 232ي دوم عباسي )در دوره

هــ( کـه همزمـان بـا او      345اسـت. مسـعودي )م    عنـوان شـده  شـاه   حکومت مغان را داشته، شروان

نويسد: همین محمدبن يزيد است که اکنون به عنوان شروانشاه معروف است  زيسته در اين باره ميمي

ور مملکت شروان مملکت ديگري از جبل قبخ )قبق( است که ياران نام دارد و پادشاه آنجا را و مجا …

ايرانشاه نامند و هم اکنون شروانشاه بر اين مملکت و بر مملکت ديگر به نام مملکت موقاني نیز تسـلط  

ي از ابن حوقل، شروانشـاه را بـه نـام محمـدبن احمـد ازدي يکـ      ( و1،215)مروج الذهب،ج يافته است.

  (354)صورة االرض، بزرگترين پادشاهان آن سامان شمرده است.

ازاهمیـت خاصـي    در مغـان هم هـ(  483 – 314آل مسافر يا کنگريان يا سالريان ) دراين دوره ،

جنگ )لشگري( با )ديسم( و گريختن وي به مغان و دوسـتي آن بـا سـپهبد مغـان از     برخوردارگرديد و

باشـد کـه   ري فرزند مردي از تیره گیل از سرکردگان سپاه ماکان ميحوادث مهم اين دوره است. لشگ

بعد در خدمت مرداويج بوده و پس از کشته شدن وي به حکومت همدان رسید و پس از آنکـه قـدرت   

فراوان يافت آهنگ تسخیر آذربايجان نمود که آنجا را از دست ديسم بن ابراهیم الکردي از اصحاب ابن 

يسم چون از نیت لشکري آگاهي حاصل نمود سپاهي فراهم ساخته بـه مقابلـه   ابي الساج خارج کند. د

پرداخت و بین آندو جنگ سخت درگرفت که در هر دو جنگ ديسم شکست خورد و لشکري بر همـه  

آذربايجان به غیر از اردبیل تسلط يافت. سپس لشکري به محاصره اردبیل پرداخت ولي ديسم از پشت 

مود و قشون لشکري سراسیمه شده نتوانستند تاب مقاومـت بیاورنـد و عـده    سر ناگهان به آنها حمله ن

زيادي از آنان کشته و بقیه همراه لشکري به سوي مغان گريختند. در اين زمـان اسـپهبد مغـان پسـر     

دلوله )دوله( که به پیشو از لشکري شتافت و همگي او را با سرکردگانش بـه خانـه خـود فـرود آورد و     
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و لشکري فرماندهان خود را در مغان گذاشته خـود بـه گـیالن رفـت و پسـر خـود       محبت بسیار نمود 

موسوم به لشکرستان و برادرش را با جوانان جنگي به همراه آورد و به ديسم شتافت، چون ديسم تـاب  

اي را لشـکري بدانهاتاختـه و عـده    مقاومت نیاورد بدان سوي رود ارس فرار کرد ولي پسـر و بـرادرزاده  

يسم نیز فرار کرد و پس از اين پیروزي لشکري در آذربايجـان بـه حکومـت پرداخـت و بـا      کشتند و د

اسپهبد مغان در اثر ناخوشي و يگانه بودند و باالخره پسر دلوله اسپهبد مغان در اثر ناخوشـي بـا عـده    

زيادي درگذشت و بقیه لشکريان و طايفه وي به لشکر پیوستند. اين جنـگ در دوره خالفـت الراضـي    

؛نشـريه دانشـکده ادبیـات    727،ص3)ابن خلـدون،ج اتفـاق افتـاده اسـت.    هـ326هلل عباسي و به سال با

 (115-114و...،صص

از رخدادهاي ديگر دوران حکومت آل مسافر در مغان. کشته شدن المستجیر بـاهلل و فـرار ناصـر    

ان خلیفـه  هـ است و ماجراي آن چنین اسـت کـه يکـي از نوادگـ     349برادر جستان به مغان در سال 

هـ در گیالن خروج نموده و خـود را المسـتجیر    349المکتفي باهلل به نام اسحق فرزند عیسي در سال 

باهلل خواندو گروهي از گیالن که کیش فرزند سني داشتند بروي گرويدند. آوازه خروج المستجیر بـاهلل  

ن گريخته و بـه مغـان رفتـه    به گوش شخصي به نام ابو عبداهلل نعیمي که از زندان جستان فرزند مرزبا

هـا داد کـه در   اي به مستجیر باهلل نوشت و او را به مغان دعوت نمـود و وعـده  بود، رسید و نعیمي نامه

صورت آمدن وي به جمع آوري لشکري پرداخته و آذربايجـان را بـراي وي مسـخر خواهـد سـاخت و      

د. مستجیر باهلل پس از وصول نامه و سپس به عراق تاخته و او را به مسند خالفت در بغداد خواهد نشان

عـازم مغـان   اطالع از مضمون آن بسیار خرسند شد و با سیصد تن از گیالنیان که در اطـرافش بودنـد،  

گرديد. از آن طرف شرمزن که با نعیمي همدست و همدستان شده بود لشکري انبوه از ارومـي بـدانها   

و عده زيادي با وي بیعت کردند و سپهسـاالري   پیوست و با اين اجتماع عظیم کار مستجیر باال گرفت

لشکر به جستان واگذار شد و چند شهر ديگر آذربايجان را نیز متصرف شدند. چون اين خبر به گـوش  

جستان و ابراهیم)پسران مرزبان ( رسید و برادر لشکر انبـوهي جمـع آوري نمـوده و بـه طـرف مغـان       

آغاز شد و سپاه جسـتان پسـر شـرمزن شکسـت      حرکت کردند و چون دو لشکر به هم رسیدند، جنگ

خورده و روي به گريز نهادند و عده زيادي نیز به هالکت رسیدند. خود جستان به ارومي گريخت ولـي  

مستجیر باهلل را دستگیر نموده و پیش پسر جستان پسر مرزبان آوردندو جستان بـه کشـتن مسـتجیر    

دن او در مغان خاتمه يافت. جستان فرزنـد مرزبـان   فرمان داد و بدين وسیله غائله مستجیر با کشته ش

پس از پیروزي به اردبیل بازگشت و مژده کشتن المستجیر را براي خلیفه المطیع باهلل نوشت و کارش 

رو به سامان نهاد و جستان پسر شرمزن هم که شکست خورده بود و به ارومي)ارومیـه( گريخـت و در   

جستان و برادرانش را در داشت، خواست که تخم نفاق در بین  آنجا آرام نشست. اما وهسودان که کینه

برادران انداخته و از اين راه توفیقي حاصل نمايد. علیهذا ابراهیم را به عنوان میهماني به طـارم )تـارم(   

دعوت کرد و وي را مهربانیها نمود و نوازش کرد و زر و سیم بخشید اما ابراهیم کـه طعـم دشـمني بـا     

اي به ناصر نوشت و او را به بود، زير بار نرفت و چون وهسودان از وي ناامید شد نامه جستان را چشیده

نافرماني برادرش واداشت و وعده هرگونه مساعدت و پشتیباني از جانب خود داد. ناصر از ناداني فريـب  
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قع گروهي در آنجا بیرق خود سري برافراشته و دراين مواين سخنان خورده، از اردبیل به مغان گريخت،

نیز بر وي گرد آمدند و در اين هنگام سپاهیان جستان نیز که بـي پـول بودنـد، فرصـت بدسـت آورده      

انبوهي از ايشان به مغان گريختند و ناصر از آمدن ايشان نیروي فراوان گرفته، لشکر بر اردبیل آورده و 

یل را تصرف نموده و سپس چون جستان ياراي مقاومت نداشت به دژ )نیر( گريخت ولي ناصر، اول اردب

 ؛ر.ک به:نشريه دانشکده ...،همان(52؛کسروي،ص727،734،صص3)ابن خلدون،جاين دژ را نیز گشود. 

،ازديگر رخدادهاي دوره دوم عباسي درايـن نـواحي   ر مغان بهـ (  511 – 463رواديان ) حاکمیت

سودان فرزند ممالن يکي حکومت تبريز را ابومنصور و ه ق 446 در حدود سالبوده است.به طوري که 

از معروفترين پادشاه رواديان داشته که ممدوح شاعر نامدار، قطران تبريزي بوده اسـت. از وقـايع مهـم    

زمان امیر و همودان آمدن غزها به آذربايجان و زلزله معروف تبريز و جنگ وي با اسپهبد مغان اسـت.  

کردنـد. بنـابراين   ن به استقالل حکومت مـي تر اشاره شد. اسپهبدان مغان هر کدامشاهمانطوريکه پیش

نموده است. اين امر بر امیـر و  اسپهبد مغان به امیر و هسودان نیز اعتنايي نداشته و از وي اطاعت نمي

هسودان گردان آمده و درصدد جنگ با اسپهبد مغان برآمد. علیهذا لشکر انبـوهي تـدارک ديـده و بـه     

به مغان روانه سـاخت و جنگـي بـین قشـون امیـر ابونصـر و       فرماندهي پسر بزرگش، امیرابونصرممالن 

اسپهبد مغان درگرفت و با فزوني عده قشون ابونصر، اسپهبد مغان شکست خـورد و نـاگزير از اطاعـت    

امیر و همسودان شده و فرمانبردار وي گرديد و براي اينکه بعدها اسـپهبدان مغـان از در مخالفـت در    

اي از قشون خود را در آنجا به پاسـداري گماشـت. شـاعر    نا نهاد و عدهنیايند، ابونصر دژي در اردبیل ب

بزرگ تبريز، قطران که گويا در اين سفر همراه امیر بوده، قصیده معروفي دارد که حکايت از جنگ بین 

 سرايد:نمايد. او پس از ستايش امیر ممالن ميامیر ابونصر و اسپهبد مغان و شکست وي مي

 هـنرش را بـس پیکـاردار بـوم بیـان   اردبیـل دلیل و غـاش را بس پیکـار

 شکسته لشکر موغان و خیل سرهنگان   به تـیر و نـیزه دلیري و استواري کرد

 امـیر موغـان آنجـاش داده بود مکـان   امیر موغـان آنجـاش داده بود وطـن 

 کمر بـه طـاعت بسـته سپهبد موغـان   عدو شکسته و آواره بازگشته ز جنگ

 بنـا کنند کـه جـاويد مـانند آن بنیـان   امیـر گـفت ببـايد بـه اردبیـل دژي

، 4؛میرخوانــد،ج329-328؛قطران،صــص116؛نشــريه دانشــکده ...،ص735،ص3)ابــن خلــدون،ج 

 (513،ص2؛خواندمیر ،ج 314ص

مورد توجه برخي مغان هم هـ(  591 – 429هـ( و سلجوقیان ) 582 – 366غزنويان ) در دوره ي

در دوره غزنوي ناحیه مغان نیز جزو سکونتگاه ترکـان غـز   م رانان اين دودولت قرارگرفت.چنان که حک

هـ بـا اجـازه    426هـ به خراسان روي آوردند و در سال  396رفت. آنان نخستین بار در سال بشمار مي

ن قـوم در  محمود غزنوي چهار هزار خانوار ترکمن در نزديکي فراوه، سرخس و ابیورد ساکن شدند. ايـ 

غرب ايران حرکت کرده و عده زيادي از آنان در اردبیل و دشت مغان زمان جانشینان محمود به شمال

   (39)فصلنامه عشايري...،و مجاور آن اقامت گزيدند.
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هـ.ق بین سلطان محمود و سلطان بر  496پیمان صلح سال ، در نیز در زمان حکومت سلجوقیان

کیارق سلجوقي )دو برادر( مقرر شد شـام و ديـار بکـر و آذربايجـان و موغـان و ارمـن و گرجسـتان از        

سلطان محمود باشد. و ساير ممالک از سلطان بر کیارق و هیچیک در قلمـرو خـود نـام ديگـري را در     

ــ   ــام حی ــا آخــر اي ــذکور نســازد و ت ــه م ــرار بود. خطب ــاني مصــالحه برق ــارق مب ــر کی ــد ات ب )میرخوان

 (513،ص2؛خواندمیر،ج314،ص4،ج

 بر نواحي مختلـف آذربايجـان ،  هـ(  622 – 531ايلدگزيان يا اتابکان آذربايجان ) دردوران سلطه 

دوره حکومت ايلدگزيان با حکمراني پنج تن نیزمورد توجه ايلدگزيان قرارگرفت.برهمین اساس،در مغان

طايفه در آذربايجان همراه بـود. اول ايشـان اتابـک ايلـدگز بـوده اسـت. وي درم خريـده و زيـر          از اين

بوده. استعداد و لیاقت او مسموع سلطان شده، تربیتش کـرد و در  سلجوقي ميملکشاهمسعودبنسلطان

کـت را  سلک امرا )در( آمد و به امر اين پادشاه با لشکري جرار به صوب آذربايجان تاخــت و ايـن ممل  

ضبط نمود و از آذربايجان به طرف آران و مغان و شیروان روان شد و تمامي آن واليت را مسخر کرده 

 (455،ص1)اعتمادالسلطنه،ج و به تبريز بازگشت.

 منابع ومآخذ: -*

ابـن   ؛ابـن خرداذبـه،  1366ي دکتر جعفـر شـعار، امیرکبیـر، تهـران،     ابن حوقل، سفرنامه، ترجمه

م ؛ابن خلدون، تارخ اين 1889الممالک، بیروت ،  بیداهلل بن عبداهلل، المسالک وق(  ،ع231خردادبه )ح

ق ( ، محمد 1313اعتماد السلطنه )م؛   1369خلدون، ترجمه محمد پروين گنابادي، علمي و فرهنگي،

 1317البلـدان، طبـع الکتـب العربیـه،     ؛بـالذري، فتـوح  1367حسن خان، مرآةالبلدان،دانشگاه تهـران ، 

طبـري، محمـدبن جريـر، تـاريخ     ؛1353السیر، کتابفروشي خیام، تهـران،  ندمیر. تاريخ حبیبخوا؛هـ.ق

عوفي بخـارايي، محمـد، جوامـع الحکايـات و     ؛هــ.ق  1417/م/1987الطبري، مؤسسه عزالدين، بیروت، 

، تابسـتان  3ي عشـايري)ذخاير انقـالب( شـماره    فصـلنامه ؛لوامع الروايات، به اهتمام دکتر شعار، سخن

کسـروي، احمـد،   ؛1363قطران تبريزي، ديوان، تصحیح محمد نخجواني، ققنوس، ؛1369پائیز  ،1367

میرخواند ؛هــ.ق  1418الـذهب، دارالعلـم، بیـروت،    مسـعودي، مـروج  ؛1353شهرياران گمنـام، تهـران،   

، تهـران  1ق(، محمد بن خاوندشاه بن محمود، روضة الصّفا  في سیرة االنبیاء والملوک والخلفا، ج851)

نفیسـي، سـعید،بابک خـرم    ؛1348نشريه دانشکده ادبیات و علوم انساني دانشگاه تبريز، تهران، ؛1374،

ق( ،شهاب الـدين احمـد، نَهايَـة ُ االَرَبِ  فـي فنـون      723نويري)م؛1348، تهران،  دين دالور آذربايجان

تـاريخ الیعقـوبي،    ؛يعقوبي، ابن واضـح، 1364االَدَبِ، ترجمه محمود مهدوي دامغاني، امیرکبیر، تهران ،

 .دارصادر، بیروت

 

 منیره احدزاده -*
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 (:-ها .ق 021١-0063)حک  -تا پايان دوره زنديه مغان) از حمله مغوالن -3-6

 مغان: در آنان با خوارزمشاه الدينجالل سلطان يمقابله و مغول حمله-3-6-0
 و قتـل  به هجري 616 سال به خوارزمشاه محمد سلطان تعقیب از مغوالن از ايدسته بازگشت پس از

 رفتنـد.  آذربايجـان  به )مغوالن( سپس»است:  آمده خلدونابن تاريخ در پرداختند. ايران شهرهاي در غارت

 کردنـد.  تاراج و قتل نیز بالد آن در و رفتند موغان و گرج بالد به مغوالن کرد. مصالحه آنان با تبريز صاحب

)ابـن   «.بـود  هجري 617 سال پايان در واقعه اين کشتند. را ايشان از بسیاري و آمدند گرد نواحي آن مردم

 (751،ص 4خلدون،ج  

 خود ايام از مدّتي کهآن از بعد جنگید،مي چنگیز جانشین مغول، سپاه با چنگیز از پس که الدينجالل

 و ايروان فسـتاد  درياچه مشرق بالد از «لوري» شهر تسخیر به را قشون خود از ايعدّه گذراند، موقان در را

 628 سال در الدينجالل است.سلطان بوده ارمنستان و گرجستان در الدينجالل تاز و تاخت در جريان اين

 از بـرد،  خواهنـد  سـر  بـه  عراق در را زمستان مغول سپاهیان کردمي خیال چون و بود خوي در که هجري

 نکشید طولي اما فرستاد موغان)موقان( دشت به زمستان گذراندن براي را خود قشون و رفت تبريز به خوي

 و )مستنصر( خلیفه کمک از کهآن از بعد الدينجالل و شد واصل زنجان به مغول يمقدمه رسیدن خبر که

 بـراي  روم( بـالد  فرمانرواي شام( و عالءالدين کیقباد )صاحب ايوب، بنالعادل الملک )پسر االشرف و الملک

 امّـا  نمايـد  آوريجمع را خود متفرق سپاهیان تا کرد حرکت موقان طرف به شد با عجله مأيوس مغول دفع

 از کبـود  شبر)شیر( يقلعه در رسیده، موقان به سلطان سرپشت ايشان از ايعدّه و ندادند مجال او به مغول

،صـص  2نیافتنـد. )جـويني،ج    دسـت  بر سـلطان  ولي زدند الدينجالل خرگاه و خیمه بر شبانه موقان قالع

 (229؛منکبرني،ص126،137؛ آشتیاني، صص184،467

 عبـارت  کـه  موّقت نظام و ترتیب آن به که افتادند فکر اين به ايران تصرّف از پس سال بیست مغوالن

 در مالیـاتي  و کشـوري  حکومـت  يـک  نصـب  و موغان و آران در نظامي و لشگري حکومت يک نصب از بود

 برقـرار  حکومـت  دو آن مـافوق  را واحـدي  و مـنظم  سیاسي مقام يک و بدهند خاتمه عجم عراق و خراسان

 (575سازند.)گروسه،ص

 مغان: ها(در 750-650مغول) ايلخانان-3-6-2
شـد.   منصـوب  وي جانشـیني  به اباقا)ابقارا( فرزندش بست، فرو جهان از ديده هوالکوخان آنکه از پس

 حکومـت  بـه  را شیموت( شیمون) خود برادر ايران، ايلخاني جلوس به تخت از هـ( پس 681-663اباقاخان)

 (743،ص  2نامزد کرد.)فضل اهلل،ج آالداغ و موقان دشت و شروان و دربند

 آران و موغان به هـ( نیز 691 - 683خان) ارغون بوقا، امیر استقالل الدين وشمس خواجه قتل از بعد

 بـه  بعد تشکیل، قوريلتائي قلعه صائین و اردبیل و سراب بین يناحیه در سال همان پايیز اواسط در و رفت

خـان   نوغاي که رسید هـ خبر 687 الثانيربیع ماه در رفت. قشالق ارّان به ديگر بار زمستان در و آمد تبريز

 او را ارغـون  امـراي  بـاالخره  و اسـت  ارغـون  ممالـک  بـه  عازم حمله دربند راه از نفر 5111 دشت قبچاق با

 تبريـز  در ارغـون  چه چندي از پس امّا گرفت. جشن سواربیله در فتح اين به شادي ايلخان و دادند شکست
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 او معالجـه  اطبـاء از  و يافـت  شـدّت  امّا مرضـش  رفت مغان در مزاج اصالح براي و گرديد بود، دچار کسالت

 کامل داشـت  اعتقاد مغول پادشاهان ساير مانند جادو و سحر و نجوم و کیمیا چون ارغون به عاجز ماندند و

 کـه  دادنـد  ارغون به اشمعالجه براي کرده درست ديگر مواد و گوگرد و ريبق از معجوني کیمیاگران علیهذا

 مسـلماني  ضـد  کارهـاي  از ايلخـان  امـراي  از هجـري  691 سـلخ صـفر   در و افتـاد  مؤثر مرضش تشديد در

 از ديگـر  ايعـدّه  و بودند آمده تنگ به بود آورده وارد مردم به که مضايقي و ارغون يهودي وزير سعدالدوله،

 االول ربیع ششم در يعني آن از بعد کمي نیز رسانیدند و ارغون قتل به و دستگیر را سعدالدوله همدستان،

 (1121113؛نشريه دانشکده ادبیات...،صص361،ص5يافت.میرخواند  ،ج وفات مغان در قمري هجري 691

 وي موغان اسـت.  در هـ..ق( 694-691شدن گیخاتو خان) کشته ي ايلخاني،دوره مهم حوادث از يکي

 و ننمـوده  اقدام کسي قتل بر اصالً سلطنت مدت در که است مغول دوره عیاش و خوشگذران امراي از يکي

 هتـک پـرده   به و کرده دراز مردم نوامیس به تجاوز قصد و بوده نوش عیش و و گساريباده مشغول همیشه

 در دولت، ارکان و امرا زشت اخالق و رفتار سوء اين اثر در و پرداخته استمي دولت ارکان و امراء مستورات

 و طلبیدند آذربايجان به را او و فرستاده بغداد به گشته وقاصداني القولمتفق« اغول و بايد» سلطنت بر خفا

با لشکري عازم جنگ بـا گیخـاتو شـد  و در ايـن      خان بايدو و گشتند منصرف گیخاتو هواخواهي از همگي

که گیخاتو خـود بـه مغـان گريخـت  ايـن ايلخـان       اي از قشون گیخاتو کشته شدند و پس از اينعدّهجنگ 

 بـه  هـ..ق 694 سال صفر ماه در و گرفتار ياغي امراي دست به موغان در ايران مغول بازهوس خوشگذران و

ــدو دســتور ــه جــاآن در خــان باي ــل ب ــل رســید. قت ــاق پیلســوار در وي قت ــاده اتّف ــدمیر  .اســت افت .)خوان

 (838،ص2؛فضل اهلل،ج111؛نشريه دانشکده..،ص139،ص3،ج

 از اولجايتو يکـي  است. موغان در اولجايتو آباد شهر احداث و اولجايتو اقامت دوره، اين ديگر حوادث از

 محمـد  سـلطان  جلـوس کـرد.   سـلطنت  ياريکـه  بـر  هــ..ق  713 سـال  در چه است ايران ايلخانان بهترين

 قشالق آن در را زمستان تا کرد حرکت موقان دشت به تبريز، به مراغه از مراجعت از پس خدابنده)اولجايتو(

 نماينـدگاني  همراهـي  به بود بخشیده آزادي که را مصر سلطان يفرستاده نفر موقان دو از اولجايتو بگذراند

 شـهر  و بیسـتون  کـوه  پـاي  در آبـاد سـلطان  ايضاً شـهر »است:  آمده «السیر حبیب» در نمود. ديار آن روانه

 شـیخ  زمـان  ايـن  در شـد.  سـاخته  نام آباد اولجايتو به شهري ارس رودخانه کنار در موغان در آباد اولجايتو

 و غربـي  آذربايجـان  و گـیالن  در بوده ابوسعید اولجايتو و عهد عرفاي از هـ .ق( که 735-651الدين )صفي

 ،3ج خوانـدمیر،  ؛319ص آشـتیاني،  ؛429ص ،5ج ، اسـت.)میرخواند  داشـته  بسـیار  مخلصان ارّان و موقان

 (112نشريه دانشکده...،ص ؛196ص

 در و بودنـد  فساد و فتنه انواع سرمايه که را الرنج امیر و الیسن قتلغ محمود امیر هـ . ق 738 سال در

 به واقعه اين و رسانیدند ياسا به موغان قشالق در نمودندمي سلوک تصرف اهل در زي وي توهم از ايام آن

 او جـان،  مغول ايلخانان زمان در که گفت توانمي بنابراين .ايلخاني طغاتیمورخان مغول مربوط است دوران

ــاغ و ارس اطــراف در قفقــاز در گوگچــه يدرياچــه منطقــه و شــمال وان( آالداغ)در مراغــه  مغــان، و قراب

 (227،ص3بود )خواندمیر ،ج ترکان اسکان مرکز قشالق عنوان به هاييسرزمین
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 مغان: درها . ق( 835-736جاليريان)آذربايجان( ) يا جالير آل-3-6-3
 يـا  جاليـر  آل امراي تیموري، و ي ايلخانيدوره بین ديگر عبارت به يا مغان بر تیموريان تسلط از قبل

 اويـس،  سـلطان  دست به هـ 759 سال در تبريز بافت زيرا اندبوده قائل زيادي اهمیت ناحیه اين بر ايلکلني

 بـاره  ايـن  در «السـیر  حبیـب »مؤلـف   گرديـد.  جاليـر  امـراي  ممالک يضمیمه موقان، و اران و آذربايجان

 و شـتافته  اران و موغـان  به اردبیل از لشکري، آوردن فراهم براي هـ سلطان اويس 784 سال در نويسد:مي

 کـه  نـامي  آقا عادل و هـ( بین او 813-784احمد) سلطان حکومت يدوره در نیز و «شد تبريز عازم گاهآن

 به تن احمد سلطان عاقبت و داد رخ تصادفي برزند، و موغان و اران نواحي در بود، حکومت تصاحب درصدد

 (72،؛بیاني،ص587،ص5داد.)میرخواند،ج صلح

 ها .ق(: ١13-801ها .ق( و ترکمانان آق قويونلو) 817-770) تیموريان-3-6-0
 مـاه  در انـد کـه  بـود. گفتـه   خانـدان  آن امراي از برخي تالقي مغان، محل ناحیه نیز تیموري دوره در

الدين اسحق را زيارت و عـازم مغـان شـد و از    هـ شاهرخ گورگانني در اردبیل شیخ صفي 823ذيقعده سال 

طرح قشالقي انـداخت. همچنـین    ،الحجه( در قراباغ اران فرود آمدهآب ارس عبور نموده، روز ديگر)نهم ذي

و چون نوبت ديگر سپاه برد و سرما هجـوم نمـوده جبـه و سـوبوتاي در موغـان      »... در اين باره آمده است: 

ــانیدند      ــل رس ــه قت ــان را ب ــیاري از گرجی ــتافته، بس ــتان ش ــه گرجس ــتان ب ــد و آن زمس ــالق کردن «. قش

 (617،33،ص3)خواندمیر،ج

 ابوسعید آمد. پیش مغان در قويونلوآق حسن اوزون با یموريت ابوسعید سلطان جنگ هـ 873 سال در

 عليحسن درخواست به بنا و بود مشغول فرمانروايي به خراسان و ترکستان در که بود تیمور اعقاب از يکي

 و هـا تاتارهـا، کلمـوک   از سپاهي با عليحسن ياري به بود جنگ حال در اوزون حسن با که جهانشاه فرزند

 حسـن  جنـگ اوزون  بـه  مقـدس  مشـهد  و نیشـابور  و سـرخس  طريق از و افتاده راه به هرات از هاکاشغري

 حکومـت  که همه فرستاد تیموري پادشاهان پیش به سغرائي جريان از اطالع با حسن شد و اوزون رهسپار

 وارد بسـطام  طريق از نکرده قبول ولي واگذارد، اوزون حسن به را آذربايجان فقط و او باشد آن آغاز از ايران

 تیموري پادشاه و شد تشکیل جنگي شوراي سلطانیه در و شتافت وي نزد به فوراً علي حسن و شد سلطانیه

 کنند. فراهم لشکرکشي را مقدّمات يهمه تا رفت اردبیل به از آنجا و آمد میانه تا کوالک و برف وجود با

 بـه  را علي او حسن و آمدند او حضور در مملکت بزرگان يهمه و آمد فرود صفوي يبقعه در ابوسعید

 با و اسب بدون اغلب که مجهز غیر قشون با و پرداخت بیعاري و میگساري به علي حسن ولي فرستاد، تبريز

 ورود مـانع  اوزون حسـن  ولـي  رسـانید  ارس دره بـه  را خـود  کردند،مي حرکت برف در پاره پاره هايکفش

 بسـیار  فـرخ  شـاه شـیروان  و بیافزايـد  هاآن مشکالت بر کهاين براي و شده قراباغ به هاخراساني و هاچغتائي

 و اوضـاع  چنین در شود. مانع ابوسعید لشکريان غلّه فروش و سازد ويران را رودخانه هايپل که داد دستور

 فرمانـده  و درگرفت سختي جنگ مغان دشت در طرفین بین بود؛ اوزون حسن نفع به چیز همه که احوالي

 خـود  وضـع  مالحظـه  بـا  ابوسـعید  شـدند.  کشـته  او نیز اتباع از بسیاري و درآمد اسارت به ابوسعید پیشتاز

 برانگیخـت  وسـلطت  به را مادرش سپس و نکرد قبول ولي فرستاد حسن پیش اوزون وساطت براي سفیري

 و کشـید  قطعـي  جنـگ  بـه  کـار  مغان محمودآباد حوالي در موقع اين در نشد. حسن قبول اوزون مورد باز
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 از را خود جان سپاه دماران عقب کلیه نهادن با بر جا خواست وي افتاد. تیموري ابوسعید قشون در شکست

 حسـن  اوزون آورد. حسـن  اوزون پـدرش  نـزد  و کـرده  دستگیر او را اوزون پسر زينل اما دهد نجات معرکه

 در و بـود  شـاهرخ  نوادگان از که تیموري شاهزاده محمد، يادگار ولي رساند قتل به او را خواستنمي گرچه

 ترتیـب  بـدين  و شـد  او قتـل  خواهان بیگم گوهرشاد مادرش خونخواهي به بردمي سر به قويونلواردوي آق

 فرسـتاده  قـاهره  به ممالیک سلطان براي او سر و رسید قتل به مغان دشت هـ .ق در 873 سال به ابوسعید

 قويونلـو آق اردوي در کـه  بود ساله 9 پسري صفوي حیدر حسن، اوزون تیموري، ابوسعید جنگ شد. هنگام

 انجامید حسن اوزون پیروزي به جنگ کهآن از پس و بود ابوسعید با هاآن جنگ ناظر شاهد و بردمي سر به

 اوزون رکـاب  در نیز صفوي اين و رفت اردبیل به و گفت ترک را مغان هجري صحراي 874 سال ابتداي در

 (1141115گذاش.)نشريه دانشکده...،صص پا خود خاندان مقدّس يبقعه به بار اوّلین براي حسن

 ها .ق(: 873-782قويونلوها)قرا-3-6-5
ــل  ــارت و قت ــاني، غ ــن مهــم حــوادث از يکــي مغ ــر اســت. دوره اي ــن امی ــرا 1اســکندر ب يوســف  ق

 نمود مقاتله شاهرخ میرزا با مکرر و يافت حکمراني آذربايجان در پدر از هـ .ق(، بعد 841-823قويونلوها)قرا

 بکشـت.  را اخالطي الدين بیکشمس امیر و کردستان حاکم شیربیک، عزالدين کرد. هاخرابي شیروان در و

 سنه در شد. حد از زياده مغان و شیروان در او غارت و قتل نمود، مقتول را کرد احمد سلطان 831 سنه در

 (471،ص1درگذشت.)اعتمادالسلطنه،ج قباد پسرش به دست 841

 چوپان: آل يا چوپانیان -3-6-6
ــد اقامــت ــک يروزه چن ــايع از يکــي اشــرف مل ــاريخي وق ــن ت ــه دوره اي ــي شــمار ب ــک» رود.م  مل

 دلـو  آمـد  خبر شهرگذشته در اسکي ارس آب به قراباغ از بهار نوبان(، چوپان امیربنتیمورتاشامیراشرف)بن

 جنـگ  و کـرد  روان را دالوران جمعـي  نکرد )و التفات فرستاده، او طلب به کسي شد. ياغي برگشته يزيد با

 «.نـداد  فايـده  فرستاد، جنگي مردم هرچند مانده، جهت بدين مغان در روز پنجاه و نشد( میسّر کاري کرده

 در راآن میرخوانـد  کـه حـالي  در اسـت،  هـ .ق آورده 752 سال وقايع در را حادثه اين «السعدمطلع» مؤلف

 (565،ص5؛میرخواند ،ج249است. )سمرقندي  ،ص کرده ذکرهـ .ق  751 سال حوادث

 ها .ق( در ارس و مغان: 0008-١17صفويان)-3-6-7
 قرن آخرهاي در اردبیلي الدينصفي شیخ اجداد از شاه، فیروز حکمراني از «الصفاصفوة»اگرچه مؤلف 

 و مغـان  منطقـه  در حـوادثي  نیـز  صـفوي  پادشـاهان  حکومـت  دوران در اسـت.  داده گزارش هجري پنجم

 شـکي  واليـت  فـتح  يدربـاره  «عباسي آراي عالم تاريخ» صاحب است. پیوسته وقوع به ارس رود هايکناره

 سـابق  احـوال  در طي چهمحمدخان)حاکم شکي( چنان درويش»گويد:  طهماسب پادشاهي هـ و 958 سال

 فیـروزي  ( رايـات 958تسعمائة)خمسین و  و سنه ثمان در لهذا آورد، قزلباش اردوي به شبیخون يافت ذکر

 نهضـت  ايآوازه آمـد،  حرکـت  در جهـت  بـدان  مذکور، واليت تسخیر عزم به اقبال جنود جالل و جاه آيات

 آن خـدمتکاري  کمر گرجي لوندخان انداخته، حدود آن حکّام سکون و صبر بنیان در تزلزل شاهي همايون

 سـلطنت  سـرير  يبـه پايـه   ارس يبلده در و آورد پناه عالم درگاه به امید روي بسته، جان بر میان حضرت
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 از خان محمد درويش »است:  آمده باره اين در همچنین «.گرديد سرافراز شاهانه نوازشات به رسیده مصیر

 حیـرت  روي از آمـده  بیـرون  قلعـه  از شـبي  تـرس  و بـیم  غايت از افتاده اضطراب در اوضاع اين يمشاهده

 سنکوره و سنکله ي قالعمحاصره به که بیگ لوند و خانعبداهلل اردوي به ناگاه رود.مي کجا به که ندانست

 را او شـاملو بـود   سلطان چرنداب بین تا مالزمان از که چرند پیرقلي کوسه اثنا آن در رسیده داشتند، اقدام

ابـــن «.)رســـانید همـــايون اردوي بـــه کـــرده جـــدا بـــدن از را ســـرش و رســـانید قتـــل بـــه گرفتـــه

 (82؛ترکمان،ص72بزاز،ص

 اول عبــاس شــاه توجــه مــورد ديگــر منــاطق از بــیش تفــريح و گــردش نظــر از کــه نــواحي از يکــي

 آراي عـالم  تـاريخ » در است. بوده آن هايکناره و ارس رود آمده،حساب مي به هـ .ق( 1138-996صفوي)

 خـاطر  از ارس رود مـاهي  شکار و طیبه خطه آن سیر نشاط مکرراً»است:  آمده اردوباد توصیف در «عباسي

 اثر همین در «.گرديدمي ارم باغ غیرت افزاي اعتال سپهر خسرو آن مقدم يمن افزا فرح مقام آن سرزده انور

 میان به اسمي نیز بوده، توجه قابل که ارس رود يکناره در «کوردشت» و «دوزال» هاينام به موضع دو از

 (2،723است.)ترکمان،ج آمده

 رود کنـار  در گرجستان سفر معاودت حین در کهآن سوانح از ديگر اوّل عباس شاه پادشاهي دوران در

 سـرافراز  اشـرف  بوسـي رکاب شرف به بود، آمده هند دکن از که جمله میر به مشهور امین میرمحمد ارس،

 مـي  مغان ناحیه در صفويان و هاعثماني هايدرگیري باب در نیز «میرخواند» يافت. احترام و اعزاز گرديده،

 ناچـار  داشـت  سـابقه  مـوروثي  حـاکم  و بود عثمانیه تصرّف در ايام اين در بادکوبه واليت القصهمع»نويسد: 

 محاصـره  و قرابـاغ  و مغـان  بـالد  اسـتقالل  اسـتخالص  و روم سپاه هزيمت اخبار کرد چونمي مدارا برومیه

 خـود  بـه  را شـهر  مردم بترسید بادکوبه حالمال  وخامت از بشنید عثمانیه گیان يقلعه بر غلبه و شماخي

 را ايشـان  تاختـه  عثماني اصفهاني کوتوال سر بر شهر اهالي با مواضعه از بعد کرده عثمانیه هارب از و راغب

 يدوره در «.فرسـتاد  عباس شاه حضور به ضمیر ارادت عرضیه با را کشتگان رؤوس ساخته مقتول و مقهور

 بـوده  قشـون  سـان  و تجهیـزات  يتهیـه  مرکـز  مغـان  دشـت  کبیـر،  عبـاس  شـاه  زمـان  در ويژه به صفويه

ــت ــص.اس ــد،ج756،883)ترکمان،ص ــوي، 386،ص8؛میرخوان ــتراز   ؛ 327؛انج ــالع بیش ــراي اط ــدايش ب پی

در  – القيـی قشـالق و  -شاهسـون  ليـ شهر و مغان )ا نیمشگ"عشايرشاهسون دراين دوران ر.ک به: مدخل

 (دانشنامه"مشگین شهر"بخش 

 ها . ق(: 0208-0008مغان) و افشاريه-3-6-8

 مغان: دشت در نادرشاه تاجگذاري-3-6-8-0
 مرکـزي  حکومـت  آمـد.  ايران دست به دوباره بود رفته دست از نادر از قبل که هاييسرزمین آن تمام

 لقـب  ايـران  منجـي  حـق،  اينک او به داشت. قرار آن راس در السلطنهنايب عنوان با و نادر بود يافته تحقق

 اسـترآبادي  خـان  مهـدي  میـرزا  بـود.  صفوي خانواده با سلطنت حقوقي، و سیاسي معناي در امّا بود گرفته

 کالت در» داشت: خیال مرکزي قدرت تحکیم و کشور جغرافیايي قلمرو تثبیت از پس نادر که است مدعي

ــورد و ــه ابی ــألوف آن مســکن ک ــگ اســت حضــرت م ــر اورن ــزوا ب ــه نشســته ان ــالم پادشــاهي ب ــي ع  معن

 (368؛دره،ص266صجهانگشا ي نادري،استرآبادي،«.)بپردازد
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 نـادر  پرمـاجراي  طبع با تصمیمي چنین که دهدمي نشان بعدي اقدامات و موجود عوامل مجموعه امّا

 باشد. قبول قابل تواندنمي هم سیاسي عرف در و نیست سازگار

 اکثـر  میـان  در ديگر بلکه داده دست از را واقعي قدرت تنها نه صفوي سالله که ديدمي خوبي به نادر

 داشـته  را او برابر در مقابله ياراي قدرتي که هیچ کشور داخل در ندارد. حیثیّتي و اعتبار نیز فئودال بزرگان

 و داخلـي  سرکشـان  بـود  توانسـته  آن کمـک  بـه  کـه  بود نیرومندي او متکي بر ارتش نداشت. وجود باشد؛

 کـه  ديد الزم هم را قانوني و ظاهري صورت اما بود شاه او عمالً و بنشاند خود سرجاي را خارجي متجاوزان

 علما و قضات و رؤساء و حکام که يافت عزّ صدور محروسه مالک جمیع به مطّاعه فرامین»پس:  نمايد سجل

 سـرير  يپايـه  در مغـان  صـحراي  در هـ .ق( 1149الخري)سال پانزدهم جمادي در واليات اعیان و اشراف و

 ،611؛ايران،ص267،نادره  درهاسترآبادي،) «.شوند حاضر قوريلتاي به مسیر فلک

 محـل  ايـن  بـه  هادهکده و هاکدخدايان کوي حتي عدّه کثیري از و عثماني دولت نماينده پاشا( )علي

 شخصـاً  نـادر  روزهـا  ايـن  در بـود.  داده معیرباشي خانحسنعلي را مغان شوراي پیشنهاد بودند. شده دعوت

 جـاري  مسـائل  و نمودمي فصل و حل را دعاوي و کردمي رسیدگي جاري امور به ساعت دود چهارح روزانه

 (136-134؛اوتر،صص142کرد )پناهي،صمي فتق و رتق را کشور

کنـد.   جلوگیري نادر به سلطنت انتقال از نبود قادر هجري 1149 سال تاريخي شرايط در قدرتي هیچ

 طبقـات  و هـا گـروه  میـان  در نادر به سلطنت تفويض با يکپارچه موافقت که نیست آن معناي به سخن اين

 نابودي و سرکوبي در او خشونت و نادر سیاسي و نظامي درخشان هايموفقیّت بلکه داشت، وجود اجتماعي

 و شـیعه  روحانیون میان در عمدتاً که را مخالفان دهان کشور، امور اداره در صفوي خاندان ناتواني مخالفان،

 تـدارک  بـه نـادر   سـلطنت  عنوان تفويض براي که نمايشاتي و تمهیدات بست. داشتند، جاي قزلباش سران

 نماينـدگان  کـه  گـاه آن»است:  آمده چنین تاريخي منابع و مورخان اقوال در تفاوت اندک با بود شده ديده

 خـويش  معتمـدان  از تن سه وسیله به نادر حضور يافتند، مغان دشت در اجتماعي هايگروه و طبقات همه

 و شـورش  از دسـت  و نمـوده  سـکني  کـالت  در رفتـه؛  خراسـان  به که داريم را آن اراده که: ... فرستاد پیام

 شـاه  و طهماسـب  (شـاه 453،ص2،ج  مروي) .«داريم اشتغال صمديت درگاه عبادت به برداشته لشکرکشي

 افسر يبرازنده که را هرکس يا و را ايشانموجودند.  بقا سرير و مهد در ايران شاهزاده و پادشاه دو هر عباس

 را واليات و آورده جا به سال چند اين در بود کوشش چه حقآن بردارند. سلطنت و رياست به دانند سروري

 داشـت  اگرچـه احتمـال   گويد:مي ايم. لکهارتکرده خالص رومي و روس و افغان دست در ايشان اسیران با

 چنـان آمـاده   را زمینـه  نـادر  ولي سازد اشتباه دچار تصمیم اتخاذ در را ايعدّه نادر پیام در پهلو دو کلمات

 «.شـايد نمـي  حضـرت  آن بـدون  اختیـاري  صاحب و پادشاهي را ما کردند عرض تمامي »...که:  بود ساخته

 غالـب  کـه  اسـت  موضوعي نداشتند، نادر انتخاب جز ايچاره مغان دشت شوراي در کنندگانشرکت کهاين

 گفتنـد مـي  اکثـري »... نويسد: مي «نادري آراي عالم» مؤلف اند.کرده اشاره آن به نادر معاصر نويسانتاريخ

 بـر  دوشـاخه کـه   و کنـده  نمـايیم  افاده ديگر قسم به که مجردي به داريم؟ شدن راضي جز به ايچاره مگر

 نادرنامه،»مؤلف «. شد خواهد محبوس دوشاخه و درکنده قتل نیاورد به حال در هرگاه اند.ريخته هم باالي
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 نـادر  حقیقت از تمثیلي عنوان به را روباه و گرگ و شیر داستان طنزآمیز لحني با نیز «نادرشاهي تاريخ» يا

 (442دارد. )مروي،صمي ابراز سلطنت جلوس روز در شاه

 واليات از که داد فرمان شکار و استراحت هواي به يابد تحقق مغان دشت در افراد حضور برنامه تا نادر

 وادار وحشـي  جـانوران  رانـدن  به را مردم محل، هر ضابطان و حکام جوانب، و اطراف و ارس دشت و قراباغ

 هايزمان و از است پادشاهان و مندانقدرت خاص دارد؛ نام «انداختن جرگه» که شکار از شیوه اين سازند.

 از »...کـه  طوري به بود! آمیزيجنون نمايش اين شدند.دارد. شکارها به خوالي دشت مغان رانده  سابقه دور

 فرمـان  گرديـد...  عیـان  محشـر  دشـت  نمونـه  فزع الکبر و نسخه جانوران ولوله و نعره و ديوان فغان و فرياد

 جـا آن در کـه  شخصـي  همـان  نمايد میل به خروج جانوري طرفي از گرديد که اگر احیاناً صادر شانقضات

بـه   نظـران صـاحب  غضـب  و سطوت و جان بیم از غازيان و گردد گرفتار مؤاخذه و سیاست انواع بوده مقیم

 شـماره »... نظـران:  در پايان اين شکار شاهانه صـاحب   .«کوشیدندنوعي در حفظ و حراست جرگه صید مي

 کـه  بود افتاده استماع حاضران از شدند مأمور آن اعداد به مهارتذي محاسبان فرمود. طلب را وحشان عدد

 همان(«.)بودند گرديده مزيّن بي همال داغ به فال فرّخ روزه آن در غزال و آهو هزار پنج

 تشکیل شوراي مغان: -3-6-8-2
که کند در حاليجمعیت مجتمع در دشت مغان را میرزا مهدي استرآبادي به يکصد و هزار نفر بالغ مي

امي و خـدمتکاران را نیـز جـزو آن بـدانیم.     که قواي نظـ آمیز است؛ مگر آناين عدد اغراق»گويد: لکهارتمي

شـده اسـت. مجتهـدين شـیعه و امـامن      هاي اجتماعي را شـامل مـي  ترکیب اين جمعیت تقريباً تمام گروه

در اين شورا جريان پادشـاهي نـادر    جماعت و قاضیان اسقف بزرگ)ابراهام کرتاتس( و )کاتولیکوس ارمني(.

داري به وجود آورد که سه يـا  طنت خودداري کرد و بازي خندهمطرح شد. به هر حال وي ابتدا از قبول سل

چهار روز ادامه يافت. سرانجام در سايه رعب و وحشتي که بر شوراي مغان سـايه انداختـه بـود نـادر قبـول      

شیعه و سني اختالف خود را کنار بگذارنـد و شـیعیان   » سلطنت را مشروط به اجراي پیشنهادات خود کرد:

يک امامي را پیروي کنند و سبب و رفض را که شاه اسماعیل صفوي در قبال لجاجـت  مانند اهل سنت هر 

ها بر السنة شیعیان جاري ساخته در حق سه خلیفه اول روا ندارند. شیعیان در فروع مقلد طريقـه و  عثماني

اجتهاد حضرت امام جعفر صادق )ع( باشند، سلطنت در خانـدان نـادر مـوروثي باشـد و کسـي از سـلطنت       

ندان صفوي حرفي به میان نیاورد. نادر خود متقبل شـد کـه دربـار عثمـاني را وادار بسـازد کـه مـذهب        خا

 جعفري را به عنوان رکن پنجم دين اسالم بپذيرذ و رکني براي پیروان اين مذهب برقرار سازد. 

ف اند که نادر تمـايالت مـذهبي چنـداني نداشـته اسـت و پیشـنهاد او معطـو       بعضي از مورخان نوشته

ها پندارند که هدف او تسهیل سازش موقت با عثمانیان يـا هـدفي   هاي سیاسي او بوده است. بعضيخواسته

خواسـته خـود   طلبي وي حد و حصري نداشـته؛ مـي  تر، ايجاد اتّحادي در عالم اسالم بوده و چون جاهبزرگ

 ( 141لکهارت،) .رهبري اين اتّحاد را در دست گیرد

هـ .ق نـادر بـه پادشـاهي انتخـاب شـد. يکـي از        1147بیست و چهار شوّال باالخره در روز پنجشنبه 

 (149-143)پناهي،صصرا تاريخ جلوس او يافت.« الخیر في ما وقع»الدين محمد قزويني میرزاها به نام قوام
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روز دوم همـان سـال   »گويد: پس از خاتمه تاجگذاري، نادر دو سه ماهي در مغان مااند. استرآبادي مي

زوين شده و بنابراين از بیست و چهارم شوّال که تاجگذاري کرد تا روز حرکت يک ماه و هفت روز در روانه ق

دو سه ماه ديگر در چـول مغـان مانـد. در    »نويسد: نیز در اين باب مي« عالم آراي نادري»مغان ماند. مؤلف 

يد را تعیین کـرد. مسـتوفیان   اين مدّت نظم و نسقي مطابق دلخواه خود به امور داد. عمّال و کارگزاران جد

ها)مـداخل و  هـايي بـراي نحـوه وصـول مالیـات     آذربايجان، خراسان، عراق و فارس را برگزيد. دسـتورالعمل 

مخارج( وضع کرد. مقرر داشت که حکّام و ضابطان واليات بـه امـور مـداخل و مخـارج مداخلـه ننماينـد و       

 .مواجب و مقرري خود را از اعمال واليات دريافت دارند

 ها:شورش سام بیني بريده و کشتار مغاني -3-6-8-3
سام میرزا که در نخستین قیام خود به وسیله ابراهیم خان، برادرزاده نادر دستگیر و با بیني بريده رها 

در داغسـتان  »ي دوّم قیام سام میرزا پر دامنه است. براتیشف در گزارش خود نوشته است که: شد. امّا دوره

ب محمد سورخاي شايعات نیرومندي بروز کرده که گويا از خاندان سلطنتي سـابق کسـي بـا    به ويژه از جان

-237)آرونووا،صـص «.بیني بريده پیدا شده، اين شايعات ناآرامي عظیمي بین مـردم کوهسـتان برانگیخـت   

بـه  سام میرزا در اندک مدّتي موفق شد عالوه بر مردم داغستان، کشاورزان و اشراف شـیروان را نیـز    (246

سـو محـل   مبارزه با نادر دعوت کند. تعداد هواداران او در اندک مدّتي به بیست هـزار نفـر رسـید. قلعـه آق    

هاي در همان اوقات ساکنان دربند و بخشي از پادگان قلعه قیر دربند که مرکب از چريک ها بود.استقرار آن

زا تأثیر پذيرفته بود؛ به وسـیله حـاکم   قبايل مغان بودند سر به شورش برداشتند. اين شورش که از سام میر

من چشم به دشت  14ها کشته شدند. حاکم دربند)محمدعلي خان( دربند سرکوب شد و بسیاري از مغاني

ها با فرمانبرداري کامل وسايل ورود سام مغان فرستاد تا درس عبرتي براي ساير قبايل مغان باشد. شیرواني

انـد کـه از   جا به تابعیـت او درآمدنـد، حتـي وشـته    ند و تمام ساکنان آنسو مهیّا کردمیرزا را به به شهر آق

ناپذير شاه؛ جاهاي مختلفي چون تبريز، اردبیل و ديگر شهرها و روستاهاي آذربايجان از دست پیگرد تحمّل

پیوستند.باالخره سپاهیان سام میـرزا و  با اسب و تفنگ و شمشیذ و ديگر وسايل جنگي گروه گروه به او مي

 )همان(شاه درهم شکسته شدند.حمد پسر سورخاي در دامنه کوه باغم

 ها .ق(: 021١-0063زنديه) -١-3-6

 ي ارومي:خان قاجار از مغان و تسخیر قلعهحرکت محمدحسن -0-١-3-6
يابي کريم که همزمان با تجزيه دولت افشاريه بود؛ در خراسان شاهرخ افشـار  هاي قدرتنخستین سال

خـان قاجـار   کرد، در مازندران و استرآباد محمدحسنر آذربايجان آزادخان افغان حکومت ميفرمانروا بود. د

هــ   1171مدّعي سلطنت بود و اصفهان در دست ابوالفتح بختیاري قرار داشت. به دنبال آن در حدود سال 

حرکـت   برد؛ براي شکست آزادخان افغان به سوي ارومیـه خان قاجار که در مغان به سر مي.ق محمدحسن

ي ارومي را تسخیر کـرد. در ايـن درگیـري بـا پیوسـتن گروهـي از سـپاه آزادخـان بـه سـپاه           کرده و قلعه

چون نوروز »نويسد: در اين باره مي« گشاتاريخ گیتي»خان قاجار؛ آزادخان شکست خورد.مؤلف محمدحسن

اک و آب از صـفحات  فیروز درگذشت و هنگام سرسبزي کوه  بیابان گرديد، علوف دواب به حکم خـالق خـ  
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ي دولـت آزادخـان و   ي ارومیه کـه محکمـه  ي قلعهخان عزم محاصرهحجر و تراب مهیّا گشت، محمدحسن

خان هوتکي خازن آن گنج روان بود، نموده، از موغان حرکـت  مأمن عورات و سنوان جماعت افغان و يوسف

خـان را بـا آن مقـدار جمعیّـت کـه      فچون يوسـ  .و کوچ خود را به ارومي رسانیده، اطراف قلعه را فروگرفت

ي مزبـور محصـور و بـه انتظـار     خان در جنگ مواجهه نبود در قلعهداشت طاقت مقاومت سپاه محمدحسن

داري فروچیده، متحصّن گرديده، آزادخـان بعـد از شکسـت گـیالن در ورود بـه      مقدم آزادخان اسباب قلعه

جا آرمیده و تدارک اسباب سیاق به عزم ند در آنقزوين توجّه شکستگي احوال و افتضاح خود کرده، يک چ

ساير واليات به استظهار بعضي حصون حصین و جبال رفیع متـین بـه آزادخـان عصـیان ورزيـده، متوجّـه       

 (59)موسوي نامي،ص ...«افروختن شرر و آتش شور گرديدند 

 

 منابع ومآخذ:-*

العبروديوان المبتدا و...(، ترجمه عبـد المحمـد   ،تاريخ ابن خلدون ) ، عبدالرحمنق( 818)منابن خلدو

 جهانگشـاي  خـان،  مهـدي  میـرزا  استرآبادي،ش ؛1364مطالعات و تحقیقات فرهنگي، تهران ، ،2آيتي، جلد

ق ( ، 1313اعتمـاد السـلطنه )م  ؛1341.........،........،دره نادره،دانشـگاه تهـران،  ؛1385 ، تهـران  جامي، نادري،

 تهـران  ،امیرکبیـر،  مغول تاريخ عباس، آشتیاني، اقبال؛1367ان،دانشگاه تهران ،محمد حسن خان، مرآةالبلد

ش ؛ 1371انجوي شـیرازي ،سـید ابوالقاسـم،گذري ونظـري بـر فرهنـگ مـردم، اسـپرک، تهـران ،         ؛1388،

؛  1345تـاريخ آل جاليـر، دانشـگاه تهـران،     ، بیاني، شـیرين ؛1363اوتر،ژان،سفرنامه،ترجمه اقبالي،جاويدان،

 آراي عـالم  تـاريخ  ، بیگ اسکندر ترکمان،سمناني، نادرشاه بازتاب حماسه و فاجعه ملي، کتاب نمونه؛پناهي 

ــي، ــر عباس ــر، امی ــران، کبی ــر)؛ ش 1387 ته ــد می ــران   942خوان ــام ،ته ــیر ،خی ــب السّ ــاريخ حبی ق( ، ت

 فضـل  ش ؛ 1352؛عبدالرّزاق سمرقندي،کمال الدين، مطلع السّـعدين،به اهتمـام نـوائي، ظهـوري ،     1353،

 تهــران ،اقبــال، کريمــي بهمــن دکتــر ،تصــحیح(دوم بخــش) التّــواريخ جــامع ، رشــیدالدين ،(ق718م)اهلل

ترجمه لکهارت،نادرشـاه،  ؛1359؛قمي،حسیني،خالصـه التواريخ،دانشـگاه تهـران،   ( ق1166ت) ؛مروي1367،

موســـوي  ش؛1364، جهـــان نـــادري،نقش آراي عـــالم کـــاظم، محمـــدمروي،؛1364مشـــفق،امیرکبیر،

ق(، محمد بن خاوندشـاه بـن محمـود،    851میرخواند )؛1368نامي،میرزامحمدصادق،تاريخ گیتي گشا،اقبال،

سـیرت جـالل   شـهاب الدين، نسوي، ؛ 133، تهران 1روضة الصّفا  في سیرة االنبیاء والملوک والخلفا، ج

 .1365علمي وفرهنگي،الدين مینکبرني،

 

 محمد عزيزنژاد-*
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 (:-ها .ق 0303 – 0201حک-قاجاريه مغان)دوره  -3-7

 گذاري وي: ها و تاجحضور آقا محمد خان در صحراي مغان، جنگ باروس – 3-7-0
هـ .ق پس از تسخیر کرمان آقا محمد خان شصت هزار لشکر در نواحي طهران آراسته  1219در سال 

طـرف مغـان و   و عزم سرکوبي والي گرجستان و ساير امراء گردنکش آن حدود را نمـود. يـک لشـکر را بـه     

داغستان فرستاد و قسمت ديگر را به جانب ايران رهسپار کرد و خود در فواج قلب سپاه قرار گرفته به طرف 

قراباغ و تصرف قلعه محکم شوشي در حرکت آمد. گرچه امراء ايروان و شوشي سـر مخالفـت داشـتند ولـي     

طاعت ظاهري حکام آن حدود اکتفا کرده نمود؛ به اظهار اچون گرفتن آن ديار با افواجي که اکثر سواره مي

و قسمتي از لشکر را مواظب احوال آنان نموده، خود بـه طـرف تفلـیس حرکـت کـرد. افـواجي کـه مـامور         

داغستان  بودند در گنجه به آقا محمد خان ملحق گشتند و با کمال سرعت به قسـمي کـه روسـها نتواننـد     

نزديک تفلیس شدند هراکلیوس به  مدافعه پرداخت  مدد به والي گرجستان رسانند حـرکت کردند و چـون

 (484)رازي،صولي به سختي شکست خورده، بطرف کوه گريخت. 

لشکر آقامحمد خان داخل تفلیس شد و از کشتن و غارت کردن چیزي فروگـذاري ننمودنـد و حتـي    

را به اسارت بردند. ها را دست و پا بسته در آب افکندند و دختران و پسران کلیساها را خراب کرده، کشیش

قـديم شـیروان و امیرايـروان اظهاراطاعـت کردنـد. تـا       زد و حکمرانمغان خیمهپس از اين واقعه در صحراي

تاريخ آقا محمد خان نام شاهي برخورد ننهاده و تاجگذاري نکرده بود. بنابراين پس از فتح گرجسـتان در  آن

کرده و مراسم تاجگذاري را بعمل آورد. او کاله کیـاني  هـ.ق امراء لشکر و اعیان دولت را احضار  1211سال 

اردبیلـي بـاقي خانـدان     بر سر نهاد و عقدي مرواريد از گردن آويخت و شمشـیريکه در مقبـره شـاه صـفي    

 (154،ص2)همان؛تاريخ سرجان ملکم،ج سلطنت صفويه ترک شده بود. بر کمر بست.

حاصل نموده، دوباره متوجـه مرزهـاي ايـران     ديري نگذشت که کاترين دوم از کارهاي اروپايي فراغت

شد و قوايي به کمک لشکر گرجستان فرستاد و ژنرال گودويچ را به فرماندهي ستوني براي اکتشاف و اشغال 

م( سپاهي به فرماندهي ژنرال زويـف مـامور    1769هـ.ق ) 1211شهر دربند اعزام نمود و در بهار سال بعد، 

بتدا مدتي مدتي دربند و بادکوبه و گنجه را گرفت و از ارس عبور نموده بـه  ادامه تجاوزات گرديد زويف در ا

مغان آمد و لنکران و رشت و انزلي را مورد تهديد قرار داد. ولي در اين اثنا کاترين دوم فوت کرد و پسـرش  

محمد پل اول که عقايدش مخالف مادرش بود قواي روس را از گرجستان و ساير نقاط ايران احضار نمود. آقا

هـ.ق در نهايت سرعت به ماوراء ارس حرکت کرد ولي به علت شتابزدگي زويف در  1211خان در بهار سال 

عقب نشیني کاري از پیش نبرد و به محاصره قلعه شوشي پرداخت و آن قلعه را متصرف شد و قصد داشت 

 (74)ناصري،ص ه شد.به طرف تفلیس برود. اما شبانه بدست دو نفر از گماشتگان و مالزمان خويش کشت

ساال   در اشاخخدر مغاان و قتال  سامت السلطنه بهمیرزانايبحرکت عباس -3-7-2

 ها.ق :0208
تسیتسیانف( به سـوي شـیروان و بعـد از آن بـه بادکوبـه و      ،بدنبال حرکت اشپخدر )ايشپخور، اشبختر

عـده الحـرام، آن   القخان در بیسـت و دويـم شـهر ذي   خان شیرواني و در پي آن حسینقلياستمداد مصطفي
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شهريار خدم برجیس خود به نفس نفیس لشکري ظفر شعار و نصرت دثار جرار و کرار از راه اردبیل با لشکر 

پیل تن به سمت مغان مانند نیل حرکت زلزله افکن زمان و زمـین شـد. خالصـه سـخن، اشـپخدر بعـد از       

هـاي وي  شدت سرما و بـرف عـراده   حرکت از شیروان و تسخیر بادکوبه و رسیدن شیران و عدم آذوقه و از

به حوالي قلعه  …بالمره تلف گرديد و کارش شگرف آمدنه پائي که بگريزد و نه دستي مه به ستیز درآويزد 

خان را از وعده و وعید فريب داده راه فرار پیمايد يا جاي قرار براي خود پیدا نمايـد.  امد که شايد حسینقلي

خان، ابراهیم خان که از بني اعمام وي بود او را هدف گلولـه سـاخت و رايـت    در اثناي گفتگوي با حسنقلي

دا سرش را از کالبد جدا کرد و به تعجیل تمام عزيمت عزيمت به جهنم برافروخت و ابراهیم خان به ياري خ

دارالخالفه نمود و خوانین داغستان و شیروان و مامورين عراق و آذربايجان سـپاه روي را در میانـه گرفتـه،    

بعضي را خسته و هالک ساختند و جمعي را بسته فتراک و قومي را با دل شکسته و چاک چاگ خودي به 

 (321)اعتضادالسلطنه،بان حرکت به جانب روس افراختند. هاي انداخته و بادکشتي

 نبرد اصالن دوزبین سخاه ايران و روس در زمان فتحعلي شاه قاجار: -3-7-3
در کنار رودخانه ارس جنگي بین لشـکرين ايـران و روس   « اصالندوز » .ق در محل -ه 1228در سال 

فته بود. ناگهان بر لشکرگاه او حمله آوردند. انتظام اتفاق افتاد. روسها در هنگامي که عباس میرزا به شکار ر

سپاه ايران مختل شد. چون عباس میرزا خـود را غـافلگیر ديـد و خونسـردي خـويش را از دسـت داده بـه        

نشیني صادر کرد و بدين ترتیب هرج و مرج عجیبي در لشـکريان ايـران بوجـود    سپاهیان خود دستور عقب

جنگیدنـد  شدند و ماژورکريستي انگلیسي که در کنار سپاهیان ايران مـي آمد و ايشان دچار تلفات سنگیني 

 (332)مشکور،صنیز کشته شد. گودويچ فرمانده سپاه قفقاز، پس از پیروزي بندر لنکران را تسخیر کرد. 

فتحعلي شاه که خطر را نزديک ديد براي درخواست صلح، حاجي میرزا ابوالحسن خان ايلچي را 

کرد و سرگراوزلي سفیر انگلیس که به جاي سرهارفورد جونز منصوب شده بود « رگ سن پطرزبو» ي روانه

از تهران عازم تفلیس و سپس پايتخت روسیه شد. دولت روسیه که در اين هنگام گرفتار جنگ ناپلئون بود 

 د نبرد يرمولف را به اران فرستا از تقاضاي صلح از طرف ايران خشنود گرديد و براي بستن پیمان صلح ژنرال

ي گلستان که در حقیقت به کلي قواي ايران را متالشي و تار و مار ساخت و بدنبال آن معاهدهاصالن دوز  

 همان() ي ائتالف روس و انگلیس بود؛ بین دولت روس و ايران منعقد گرديد.نتیجه

 ي گلستان و واگذاري بخشي از موقان به روسیه : عهدنامه– 3-7-0
هاي ايران و روسیه به امضاء رسید، يکي از هـ.ق بین دولت 1228شوال  29ه در ي گلستان کعهدنامه

ترين معاهداتي است که در تاريخ ايران منعقد شده است. در عقد اين عهدنامه حاج میـرزا ابوالحسـن   ننگین

ي هـا ي ايران که خود از طرفـداران انگلسـتان بـود و نیـز سـرگراوزلي سفیرانگلسـتان تـالش       خان، نماينده

فصـل بـود کـه سـه قسـمت از مطـامع ارضـي، سیاسـي و          11ي زيادي کردند. اين عهدنامه شامل خائنانه

ي واليـاتي را کـه تـا آن    کرد. به موجب اين عهدنامه ايران قبول کرد که همـه اقتصادي روسها را تامین مي

قرابـاغ، شـروان، بـاکو،    تاريخ روسها به تصرف درآورده بودند همچنان ملک ايشان باشد و مالکیت روسیه بر 

دربند، گرجستان، داغستان، شکي، گنجه، موقان و قسمتي از طـالش تايیـد شـد و ايـران نـاگزير گشـت از       

دعاوي خود در ارمنستان و ابخاز بگذرد. همچنین حق کشتیراني در درياي خزر از ايران سـلب گرديـد. در   
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ـ   ه رسـمیت بشناسـد و رسـاندن او را بـه     عوض دولت روسیه تعهد کرد که نیابت سلطنت عباس میـرزا را ب

 )همان( پادشاهي تعهد نمايد.

میالدي که مدتي در مغان  19هـ( از شعراي قراداغ آذربايجان در قرن  1291سید ابوالقاسم نباتي ) م

به شباني پرداخته، از نزديک شاهد جنگهاي ايران و روس بوده است وي از جدايي آذربايجان شمالي بسیار 

و به اهر مهاجرت کرده است. نباتي در اين باره اشعاري سروده؛ که شکل تصـنیف عامیانـه بـه    متاثر گشته 

 خود گرفته است. از اشعار اوست:

 گلمه سین بوايل مغانا  گئدين دئیین خـان چوبانا

 آپاردي سئل لرساراني   مغان بـا تیب نـاحق قـانا

 بیر آال گوزلي باالني

ــا مجنو   ــاني ي ــان چوپ ــا خ ــاتي ي ــي وي نب ــص م ــاه، تخل ــت.نش ــرده اس ــت،ص ک ــدرس 243)هیئ ؛م

 (129،ص6تبريزي،ج

برويد به خان چوپان بگوئیدکه امسال به مغان نیايد. مغان غرق در خون ناحق گشته اسـت.  » ترجمه: 

 «سیل سارا را با خود برد. يک فرزند داراي چشم شهال را برد. 

 1228هـ.ق تا اواخـر سـال    1218سال  هاي ايران و روس از اواسطي اول جنگگفتني است که دوره

هـ.ق بـا   1241ي دوم آن از اواسط سال هـ.ق طول کشید و در اين دوره دولت ايران مغلوب گرديد و دوره

 هـ.ق پايان يافت. 1243ي غیرمترقبه قشون روسیه به مرزهاي جديد ايران؛ آغاز و در اواسط سال حمله

 

 ش(:0357-0310دوره ي پهلوي)حک- 3-7-5

 « :ي ايران حزب توده» ي ايالتي مبارزات سید احمد میر خاص با کمیته -3-7-5-0
از توابع شهر گرمـي بـوده اسـت. وي    « کالن » سید احمد میرخاص از سادات مغان و ساکن روستاي 

هـ.ش در تبريـز، در   1321در فروردين ماه سال  «ي ايران حزب توده» ي ايالتيپس از آغاز فعالیت کمیته

که يکي ازبلندگويان «صداي ايران»ي ي مغان علم مخالفت با سران حزب مذکور برافراشت.در روزنامهناحیه

چندي قبل سیدي از اهالي اردبیل ) سـید احمـد میرخـاص( در نـواحي     » بود، آمده است : « ضیاء  سید» 

قین خود به عنوان جهاد بر اي از موافافراشته و با عده« حزب توده » سرحدي آذربايجان علم مخالفت علیه 

زنند و ضمناً افراد حزب را بـه صـورت اسـیر دسـتگیر     ور شده و آنها را آتش ميتشکالت حزب مزبور حمله

علیـه  « حـزب تـوده  » کنند. مجوز او در اين بوده است کـه  شان را میان اطرافیان تقسیم ميکرده و زنهاي

شان حالل اسـت و حتـي در   رفته و خونشان مباح و زنهاي اسالم ايجاد شده و بنابراين افراد آن کافر بشمار

« انـد يکي دو مورد حکم رجم)سنگسار( صادر کرده و مردم به اطاعت از او يکي دونفـر را سـنگباران کـرده   

 داد:با تصويب بخشنامه زير به وي پاداش مي«صدراالشرف»آنوقت دولت 

 24شـهريورماه   21ي ئت وزيران در جلسـه هی 24/6/24ي ، مورخه11624ي وزارت دارايي شماره» 

مـاه از محـل    5اردبیلي پانزده هـزار ريـال بـراي مـدت     «سید احمد میر خاص»تصويب کردند که به آقاي 
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از طـرف نخسـت    تصويب نامه در دفتر نخست وزير است. دولت به شکل پاداش داده شود. 1324اعتبارات 

 «وزير اشرافي

داد کـه بـه ايـن    اي به لشکر سه تبريز دستور ميش طي بخشنامهرئیس ستاد ارت« ارفع» و سرلشگر 

در «  درخشـاني »ياري کنند. فرمانـده لشـکر سـه تبريـز سـرتیپ      « تبلیغات اسالمي»جنايتکار براي انجام 

«  سرلشگر ارفـع » دانم در اين خصوص چنین گفت: من نمي« ايران ما»مدير « جهانگیر تفضي»مصاحبه با 

ي علمـاي اعـالم   از اجله» داند از کجا فهمیده بود که در ت و فارسي هم خوب نميکه مادرش انگلیسي اس

کنم از کجـا بـه جاللـت    که بايد براي اهالي آذربايجان تبلیغ کند و گرفتاري بتراشد. من تعجب مي« است.

ان توصـیه  پي برده بود که او را با آن سابقه براي تبلیغات اسالمي به آذربايج «سید میر خاص»مقام علمي 

به صدور بخشنامه محدود نکرد . وي  «سید احمد میرخاص»پشتیباني خود را از « ارفع»سرلشکر .«…کند

يکي از خوانین اردبیل را به « خادم باشي»سرهنگ منوچهري را )که بعداً تیمسار آريانا  شد( مأمور کرد که 

ماموريت يافت که با تمام « ارفع»سرلشکر  در تهران با دريافت پول و اسلحه از« خادم باشي»تهران بیاورد. 

 (266)گذشته چراغ راه ....،ص بشتابد.« سید احمد میر خاص»قوا به کمک 

از زمانهاي قديم برقرار معروف است،« بگ»ها که در دشت مغان و مناطق اطراف که بنام وجود فئودال

ها از جمله نمودند. با وجود فئودالي ميها معرفها خود را حاکم مطلق بر زمین و جان رعیتبوده و فئودال

کردند اين بود که اگر خاني با خان ديگر درگیري داشـت مـردم   هائیکه مردم آن را به تلخي تحمل ميفشار

هاي مزبور مامور زد و  خورد بودند و اغلب با چمـاق و تفنـگ بـر سـر همـديگر ريختـه و بـه جنـگ         طايفه

گرفت و در موقع النه پولهايي به عناوين مختلف مالیاتي از مردم ميشدند و هر خان ساناخواسته کشیده مي

شـده و  عدم پرداخت و يا عدم قدرت پرداخت، شالق و تهمت و ضبط اموال از جزاهاي آنـان محسـوب مـي   

کش حتي خانها در مقابل رعیتهاي خود حساس بودند و اگر رعیتي لباس و يا اسب خوبي داشت بايد پیش

شد و لباس شیک و کاله بر سـر نهـادن،   یر اين صورت با کتک و شالق از آنها گرفته ميکرد، در غخان مي

شد. از جمله مواردي که خوانین با آن مخالف بودند و در مـورد آن پـا   توهیني به شخص خان محسوب مي

خـود  ي هـا  سوادي رعیـت ها بود، حتي بعضي از خانها اصال تحملي در باکردند، با سوادي رعیتفشاري مي

 (273،283)همان، ماند.نمي سواد شود ديگر چوپاني باقينداشته و چنین عقیده داشتند که اگر رعیتي با

 دموکرات در مغان: -2 – 3-7-5
اي بـا انتشـار بیانیـه   «ي دموکرات آذربايجانفرقه»هـ .ش  1324روز شنبه دوازدهم شهريور ماه سال 

ماده که حاوي نظـرات اساسـي    2فارسي، مشتمل بر يک مقدمه و )مراجعت نامه( به دو زبان آذربايجاني و 

ي دموکرات آذربايجان به معناي صـحیح  موسسین فرقه بود، تشکیل خود را رسما اعالم داشت. گرچه فرقه

ي طبقات آذربايجان که تنها شـرط ورود بـه   اي بود از تمام مردم و کلیهعلمي کلمه حزب نبود، بلکه جبهه

ي فرقه بود. اما از آغاز فعالیت فرقه و اعالم تشکیل جمهوري خود مختـار آذربايجـان بـه    ان قبول مرامنامه

اي زدنـد. آنـان بـا    مغان دست بـه فعالیتهـاي گسـترده   يوري، دموکراتها در ناحیهرهبري سید جعفر پیشه

ان، پیش از پیش ان و مسلح گردانیدن روستائیي امکانات رفاهي براي کشاورزهاي کذايي مبني بر ارائهوعده

خود در آمدند. سران فرقه براي جذب اعضاي جديد هر يک از روسـتاهاي ناحیـه   درصدد جلب نظر مردم به
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مغان اقدام به تشکیل سازمانهاي مختلف جوانان، پیران و زنان نمودند  براي هـر يـک از ايـن بـه اصـطالح      

شـکل  «حومـه » ه روستا، مرکزي به نامه برگزيدند و براي چهل يا پنجا …سازمانها، مقامات صدر، کاتب و 

 شهر يافت.« سوويت)شوري(»گرفت که از سوي فرقه به 

ي دادند و در موقـع رژه هاي گوناگون ميالذکر را آموزشها اعضاي سازمانهاي مختلف فوق دمـوکرات

نظامیـان   دادند، بطـوري کـه  ميهايي در حمايت از فرقه و مخالفت با حکومت مرکزي سرنظامي اعضا شعار

شـد  ساختند. از جمله سـرودهايي کـه آمـوزش داده مـي    متهم مي«خورهامرگ برجوجه» دولتي را با شعار 

 عبارت بود از :

 وري اصل نسب سیديمیشياشا ياشا پیشه/       آذربايجان، داغي داشي لعل و مرجان»

  «وارار فرقه کیمي پشتياوروس کیمي دوستي و  / وري نون چوستي وارآلتي يوخدور اوستي وارپیشه

وري آذربايجان که کوه و سنگش از لعل و مرجان است. زنده باد، زنده باد پیشه»آن چنین است:ترجمه

وري کفش دارد. فرومايه نیست بلکـه واالتـر اسـت، دوسـتي چـون      که اصل و نسبش سید بوده است. پیشه

هـا، جـاي   ي ضعف و انحطاط فرقه، اين شـعار رهبا آغاز دو.بدين ترتیب ،«روس و پشتیباني چون فرقه دارد.

خود را به شعارهاي علیه فرقه داد و بدين ترتیـب چـون موقعیـت فرقـه در میـان مـردم متزلـزل گرديـد،         

 دموکراتها مغان را ترک گفته و تشکیالت آنان در اين منطقه از هم پاشید.

 ها: منصوري بوسیله دموکراتاعدام میر غالم -3 -3-7-5
، سـاکن روسـتاي   «میـر غـالم بیـگ   »يا «آقا»ي مغان، معروف به منصوري از سادات منطقه میر غالم

هـ  1324ها در آذربايجان، در سال ي حاکمیت دموکراتاز توابع شهرستان گرمي بود. وي در دوره«زنگیر»

در نـزد  «ت بیگنصر»آيند؛ مي.ش علم مخالفت با آنان برافراشت . دموکراتهاچون درصدد دستگیري وي بر

، بنـابراين میـر غـالم را    «نمي گذارم کسي با تو کاري داشته باشد»کند که میرغالم به قرآن سوگند ياد مي

شود. نمايد و بدين ترتیب میر غالم در آنجا بوسیله دموکراتها دستگیر ميي شهر گرمي ميفريب داده، روانه

کـه  «آراللو»ي يابد . در اين حال طايفهردبیل انتقال ميمیر غالم پس از چند روز زنداني در شهر گرمي به ا

آمدنـد، در اطـراف اردبیـل راه را بـه روي دموکراتهـا مسـدود       آنان نیز از مخالفان دموکراتها بـه شـمار مـي   

نمايند تا میر غالم را آزاد کنند، لیکن دموکراتها میر غالم را پس از محاکمه در اردبیل به اعدام محکـوم  مي

نمود و چـون نتوانسـت    . اجراي حکم موکول به امضاي حسن جودت بود. اما  او با اين امر مخالفتساختند

دسـتوري در ايـن  مـورد     «وريپیشـه »محکوم کنندگان وي را در اردبیل متقاعد سازد، به تبريز رفت تا از 

سـت فرقـه ناسـازگار    کردند، اين مخالفت را با سیاتحصیل نمايد و کساني که براي کشتن وي پافشاري مي

ي واليتي، رسـانده بـه موقـع    خواندند و با استفاده از غیبت وي محکوم را به امضاي مقام ديگري در کمیته

، فرخ خان و حسین « خامسلو غالم»هاي غالم خان معروف به  اجراءگذاشتند و میر غالم را با سه تن به نام

 تصاويرپیوستي(؛111،ص3)صفري،ج ي اعدام سپردند.نام ديگري به جوخه

و پشت عمارت اداره پست و تلگـراف اردبیـل   «نارين قلعه » میر غالم را روز دوازده فروردين در جاي 

ي اردبیـل نقـل   اعدام کردند. يکي از راويان اين مطلب از قول يکي از قـول يکـي از کارمنـدان تلگرافخانـه    

ي خطـاب بـه کمیتـه    «وريپیشـه »راف ي اعدام داده شد که تلگکرد که هنگامي فرمان آتش به جوخهمي
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شـد کـه ازکشـتن میـرغالم خـودداري نماينـد،ولي صـداي شـلیک         واليتي اردبیل بر روي دستگاه زده مي

دستگاه تلگراف يافت و قبل از آنکه مجالي براي ابالغ دسـتور شـود،    تیک تیک هاتقارن زماني با صداي تیر

ها مي  يند که پیش از اعدام میر غالم وقتي يکي از دموکراتشاهدان عیني گو )همان( وي تیر باران گرديد.

مي شدنم کالهم را برقبل از کشته» اي بر او زد و گفت:خواست کاله وي را از سرش بردارد، میر غالم ضربه

نیز گويند وي درلحظات پايان عمرش، مهلت طلبید و آياتي از قرآن کـريم تـالوت نمـوده و نمـاز     «  داري؟

هـاي روس آري  هـا و عروسـک  ديـن به خدا سوگند اگر به اين بي»و با طمانینه ابراز داشت که:بجاي آورده 

 از مبــارزات عشايرشاهســون درايــن دوران ر.ک بــه:بیشــتربــراي اطــالع  ).«شــدمگفــتم، کشــته نمــيمــي

 (دانشنامه"مشگین شهر"در بخش  – القيیقشالق و -شاهسون لياشهر و مغان ) نیمشگ"مدخل

 ومآخذ:منابع -*

 آذربايجـان،  در مشـروطیت  ايـرج،  افشار،؛1371واريخ، نشر و سیمن، تهران، تّاعتضادالسلطنه، اکسیر ال

؛ تاريخ سرجان ملکم)چاپ خطـي در..(هیئت،جواد،تـاريخ زبـان ولهجـه هـاي ترکي،نشـرنو،        1371 طاليه،

 در اردبیـل  بابا، صفري،؛1363تهران، اقبال، ي ايران،رضايي ، عبدالعظیم ، تاريخ ده هزار ساله؛ 1365تهران،

؛ گذشـته چـراغ آينـده اسـت،جامي،نیلوفر،     1371 تهـران،  اردبیـل،  اسالمي آزاد دانشگاه ،3تاريخ،ج گذرگاه

 فروشي کتاب  االدب، ريحانة ، تبريزي ؛مدرس1372؛ ناصري،احد، دشت مغان درگذرگاه تاريخ،1369تبريز،

 .1349تاريخ آذربايجان،انجمن آثارملي، تبريز؛ مشکور،محمد جواد ،نظري به ، خیام

 

 فرهاد عبدالعلي پور-*
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 مغان)آموزش وپرورش،علماء،شعراء وعرفاء( -3-8

 :آموزش و پرورش -3-8-0
با توجه به موقعیت استراتژيکى و زمنیه هاى رشد دينى، سیاسى و فرهنگـى آذربايجـان و ارّان و   

ه، فعالیت هاى علمى و تعلیمى و تربیتى در اين مناطق از سوابق ديرينه اى برخوردار بوده است. ارمینیّ

، گذشته از انتساب آن به روحانیون زرتشتى )مغ(، از مراکز مهم مغانبرخى از نواحى رحاب، از جمله ،

، به دلیـل مناسـب بـودن    امر با وجود اين(   299بیرونى،   )آموزش و پرورش به شمار مى آمده است.

با استقبال عامه مردم از قرائت قـرآن   ،زمینه هاى تعلیم و تربیت مسلمانان عرب در بدو ورود به رحاب

پـس   ،و بدين ترتیببه رو شده و به دنبال آن، قاريانى را در برخى از شهرهاى آن مقیم مى سازند.  رو

بـه   ،ق نخستین مسجد جامع اردبیـل، مرکـز ايالـت آذربايجـان    35از تأمین معلمان قرآن، حدود سال 

 (198ذرى، بال )، والى و فرستاده امام على)ع( به آذربايجان، تأسیس مى شود.اشعث بن قیسدستور 

علمى و ي شواهد و قراين مختلفى، مثل رشد و حضور چهره هاى برجسته گرچه  ،در اين راستا 

کـه ازابوالغنـائم عبدالصـمد     ق(493علـي البرزنـدي)م  بُدَيل ابـن  ابومنصور، صالح بن ازجمله فرهنگى، 

 ،يل البرزنـدي بـديل بـن علـي بـن بـد     ابوالقاسم فقیه،  وبکربن حیدر روايت کرده ودربغداد درگذشته ،

که ازابوطالب عشّاري وابواسحاق برمکي روايت کرده وبه گفته شیرويه راستگو بـوده  ازبزرگان علم وفقه 

کـه درطلـب حـديث مسـافرت      ق(372)مالصـوفي  ابوالفرج عبدالواحدبن بکرالورثـاني  ،همچنین، است

بـن السـري بـن الصـقربن     علي ابوالحسن وهاکرده واز الحافظ ابي بکراالسماعیل وديگران روايت نموده 

که ازابوالقاسم عبداهلل بن محمدالبغوي وابي بکرمحمـدبن القاسـم االصـبهاني وجعفـرابن     حمّادالورثاني 

عیسي الخلواني  وابي بکرمحمدبن الحسن بن دريد روايت کرده وبه گفته شیرويه ،ابن بالل وابن برکان 

دخترجعفربن منصور،پس ازتجديدبناي  ورثـان  از وي روايت کرده والورثاني هم  ازموالي ام جعفرزبیده 

(، نشـانگر  1/371،382برزند و ورثان)يـاقوت،  منسوب بهازسوي زبیده، ازبزرگان علمي ،ديني وسیاسي 

جايگاه خاص علوم اسالمي وصاحبان اين علوم درنواحي رحاب بـه معنـي عـام ودر شـهرهاي برزنـد و      

نیز اطالعـات بسـیار خـوبى     "مقدسى"گزارش هاى در ؛، اما ورثان در مغان به معني خاص بوده است 

درباره آموزش و پرورش اسالمى در رحاب انعکاس يافته اسـت کـه برخـى مراکـز آموزشـى، از قبیـل       

مساجد جامع، کاروانسراها، ديرها، خان ها، خانقاه ها را بايد از مهم ترين آن ها بـه شـمار آورد. وى در   

ر شهرها و مناطق رحـاب، از جملـه: برذعـه، شـروان، قبلـه،      اين زمینه به وجود مساجد جامع در بیشت

 ( 317-315، بیروت، قاسیماحسن التّ )اشاره دارد. ;شکى، ورثان در ارّان

بى و سـپس  مسـجدالنّ همانا با يادآورى اين نکته که اولین مرکز تعلیم و تربیت اسالمى  ،بنابراين

له( نخستین معلم، و قرآن اولین کتـاب درسـى   و خود پیامبراسالم)صلى اهلل علیه وآه ساير مساجد بود

از ابتداى وبه تبع آن ساکنان نواحي مغان،  در اسالم بوده است، مى توان نتیجه گرفت که مردم رحاب

پذيرش اسالم مشغول تعلیم و تعلّم قرآن کريم در مساجد جامع بوده اند، زيرا ساکنان اين نواحى نیـز  

ي همانند مسلمانان ساير سرزمین هاى اسالمى به اين نتیجه رسیده بودند کـه بـزرگ تـرين معجـزه     

پیشـنهاد کـرد و طبعـاً     اسالم قرآن است، و اسالم تنها دينى بود که کتاب و سخن را به عنوان معجزه
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خواندن و نوشتن آن و سپس خواندن و نوشتن به طور عام، لزوم و وجوب دينـى يافـت. و بـه همـین     

کتابت قرآن و کاتبان آن در صدر اسالم اولین مسئله اى بـود کـه    ونیز دلیل، قرائت قرآن و قاريان آن

سـات قرائـت و کتابـت قـرآن     هسته اصلى آموزش و پرورش اسالمى را تشکیل مى داد و هم چنین جل

 ( 67-65عزّتى،  )تشکیل و آموزش آن ها در ابتداى امر مورد توجه مسلمانان واقع شد.

رى، بايد افزود که با تکمیل آموزش قرآن و اعتقادات اسالمى و شکل گیرى احکـام عبـادى، تجـا   

سیاسى و عقود و ايقاعات اسالمى در عصر نبوى، به تعلیم و تعلم دستورات اسالمى نیـز توجـه شـد و    

چون مسلمانان براى اداى فرايض پنج گانه، در مساجد اجتماع مى کردند، مساجد ابتـدا محـل تعلـیم    

  توسعه با ضمنًدردستورات اسالمى بود و خواندن و نوشتن قرآن نیز در اين مساجد صورت مى گرفت. 

اسالم، بر تعداد مساجد که طبعاً مراکز تعلیم نیز به شمار مى آمدند، افزوده شد و اين وضـع تـا اواخـر    

در اين زمینه، تغییرات مهمى در آموزش و پرورش اسالمى در  وادامه يافت.گانه چهار ي خلفاي دوره 

موقوفـات از طـرف   قرن چهارم هجرى روى داد کـه قسـمت عمـده آن مرهـون پیـدايش و تخصـیص       

مسلمانان به امر تعلیم و تعلّم عمومى بود. از اين دوره به بعد عالوه بر مساجد، بر تعداد و انـواع مراکـز   

خان ها  و توجه مسلمانان به خانقاه ها، کاروان سراها ،آموزش و پرورش افزوده شد و گذشته از مساجد

مى شود در قرن چهارم هجـرى تعـداد    هم مشاهده مقدسىافزايش يافت و چنان که در گزارش هاى 

زيادى از رباط ها، کاروان سراها و خانقاه ها در نقاط مختلف رحاب فعالیت داشته است. و نیز در کنـار  

مراکز آموزش اسالمى در گزارش ياد شده بايد به نقش کلیساها در آموزش و پرورش مناطق مسـیحى  

 ( 317-315، بیروت، ص قاسیماحسن التّ ؛ 78همان،  )نشین، هم چون کلیساى دبیل هم اشاره کرد.

آمـوزش و پـرورش،    ي مهم ترين و جالب ترين بخش گزارش هاى مقدسى از رحـاب در زمینـه  

ر.ک  )دا مـى کنـد.  گزارشى است از يک جلسه علمى و محفل آموزشى کـه خـود او در آن حضـور پیـ    

 ي با دقت در متن اين گزارش ها، نکته هاى زير را مى توان دربارهو (317/ 2وى، منزهمان، ترجمه به:

که همانا مغـان ونـواحي آن    ه در قرن چهارم هجرى قمرىتعلیم و تربیت در آذربايجان، ارّان و ارمینیّ

 کـه   نتیجه گرفت ن امر بوده،مي توان،چنانچه پیش ازاين گذشت،از مهم ترين وموثرترين نواحي در اي

محافل و مراکز آموزش و پرورش فعّالى آن هم بـا   ،ق 375در زمان گزارش مقدسى، يعنى حدود سال 

حضور چهره هاى برجسته بومى و علمى، در رحاب وجود داشته و اين خود نشان گر جايگاه مهم ايـن  

قرائت قرآن، حديث، فقـه   ،در قرن چهارم هجرى ، منطقه در تعلیم و تربیت اسالمى در اين دوره است

پرسـش و پاسـخ،    ، و عرفان جزء موضوعات جارى مراکز آموزشى آذربايجان، ارّان و ارمینیه بوده است

مناظره و مباحثه، از شیوه هاى تدريس در قرن چهارم هجرى در رحاب بوده است،آمارى که مقدسـى  

ده ، نشان دهنده رونق تعلـیم و تعلّـم در قـرن چهـارم     از افراد مشغول به تحصیل در گزارش خود آور

رحله و مسافرت هاى علمى هم در اين دوره، حتى از رحاب بـه سـاير   است،هجرى در نواحى ياد شده 

ايالت ها صورت مى گرفته است، در اثر تنوع دينـى و مـذهبى در نـواحى مختلـف آذربايجـان، ارّان و      

هب مختلف در محافل آموزشى هم ديگر وجود نداشـته اسـت،   ارمینیه، موانعى براى حضور پیروان مذا

تنوع دينى و مذهبى و  ،در مجموعو حضور پیرمردان و افراد مسن در مراکز آموزشى در آن دوره است
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زندگى پیروان اديان مسیحیت و اسالم و نیز مـذاهب حنبلـى و حنفـى و سـاير اقلیـت هـاى دينـى و        

ه باعث ايجاد رقابت بین آن هـا و در نتیجـه   ن، ارّان و ارمینیّمذهبى در قرن چهارم هجرى در آذربايجا

به معنب عام ومغان بـه معنـي خـاص    موجب رشد چشم گیر آموزش و پرورش اسالمى در اين نواحى 

 شنامه استان اردبیل،بخش نخست،ص     (دان"،ر.ک به : 234-229همان،  )گرديده است. 

 علماء،شعراء وعرفاء( -3-8-2
گذشته ازچهره هاي علمي مغان در قرون نخستین اسالمي کـه درسـطورباال اشـاره شـد،دراوران     

بعدي هم مغان ونـواحي آن همچنـان خاسـتگاه صـاحبان رشـته هـاي مختلـف علـوم اسـالمي بـوده           

ه ازمحمد بن عمربن شاه الموقاني نام مـي بـرد کـه در سـال     ق( ،دراين بار623است.چنانچه الرافعي)م

را ازکسـاني   ق درقزوين ازاستاد علي بن شافعي ودرجاي ديگرازکتاب خود، احمدبن دلـف ورثـاني  526

عنـــوان مـــي کنـــد کـــه از ابوالحســـن القطـــان حـــديث شـــنیده انـــد.) التـــدوين فـــي           

ق( را ازمحـدثین وادبـاي   664ق( ،جمال الـدين المقدسـي)ح  1189(.نیز،دمشقي)ح2/78،175...،همان،

ــد:   ــي نويس ــته وم ــتم ق دانس ــرن هف ــاني درق ــدالجلیل    "موق ــدبن عب ــدين محم ــال ال ــدث جم مح

المقدسي،محدث ومنسوب به موقان ،شهري در دربنـد اسـت کـه دردمشـق تولـد يافـت وازابوالقسـم        

 74جامیع سودمندي است.وي درسن الحرستاني حديث شنید،درحديث وادب آثاري داردونیزبراي او م

ق( هم ، عبدالحمید بن علـي موغـاني را   912.( السخاوي)م3/316) شذرات الذهب ؛"سالگي درگذشت.

يکــي ازچهــره هــاي برجســته موقــان دانســته وشــرح حــال مبســوطي رااز او درايــن اثرخــود آورده   

حمیدبن علـي موغـاني،   عبدال"است.دربخشي از سرگذشت عبدالحمید موغاني دراين کتاب آمده است: 

ازبزرگان موثروثمربخش وداراي اعتباروفناي درخدا وپیامبر واز همسايگان حـرم آنـان بود.اوشخصـیتي    

بزرگوار، درستکار، پارساوپرورش يافته و درکارهاي نیک وثمـربخش بـراي مـردم، داراي مقـام وااليـي      

انـیس گشـت...واين    ا قرآن کـريم بود.عبدالحمید ازدنیا بريد وبرآخرت روي آورد وشب وروز درمسجد ب

) الســخاوي؛التحفة "ق، در قطیــاو درمسیرمصــر وفــات يافــت.727چنــین بــود، تــا ايــن کــه درســال 

ق( برايران، مالشـکراهلل  1148 -916( همچنین،دردوران حکومت صفويان )حک 2/113اللطیفه،همان،

...   ق(،چنانچـه از   -916ت شاه اسماعیل صفوي )حـک مغاني،گذشته از جايگاه مهم سیاسي او در دول

نام وي آشکاراست،از چهره هاي علمي و مـذهبي شـهیر ايـن دوره بـوده اسـت. پـس از پايـان جنـگ         

ق میان سلطان سلیم عثماني وشاه اسماعیل صفوي، مالشکراهلل مغاني به همـراه  921چالدران به سال 

وهـدايايي ازطـرف شـاه اسـماعیل بـه اماسـیه رسـید تـا          سه تن ديگراز رجال بزرگ دربارايران با نامه

بـه  "ازسلطان خواهش کنند که بهروزه خانم زن او رابه ايـران بازفرستد.سـلطان عثمـاني دسـتوردادبه     

صوفي اوغلي بنويسید که حضرت خداوندگار)يعني سلطان سلیم(مي گويدزنش رابه فتواي علماي اهل 

ن رادرحضورشوهرشان به کام قزلباشـان دادن چـه تـاثیري    سنت به شوهردادم تابداند که زنان مسلمی

دارد و... چندروزبعدسلطان فرمان دادکه سفیران شاه را به زندان افکندند.بنابراين مالشکراهلل مغاني رابه 

همراه حمزه خلیفه درقلعه اي نزديک ادرنه محبوس کردنـد.)جنگ چالدران،نصـراهلل فلسـفي،چاپخانه    

 (67ش، ص1332دانشگاه،
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موقان)مغان(،برخي ازشـهرها ونـواحي مغـان نیـز     "شته از علماء ودانشمندان منسوب به خود گذ

ق( ، احمـد  623دردوران اسالمي ،خاستگاه چهره هاي علمي وفرهنگي بوده است.چنانچه باز الرافعي)م

) التـدوين فـي   ه اسـت. را ازکساني عنوان مي کندکه از ابوالحسن القطان حديث شنید بن دلف ورثاني

وي دربیان ديگر دانشمندان ناحیه موقان، ازعلي بن السّري الورثاني اسم به میان .( 2/78،175...،همان،

مي آورد که قرائت هاي ابوحاتم سجستاني راازابوعلي طوسي درقزوين شنیده و نیز عمربن شـهرموقان  

ــنويه    ــوعلي حس ــه ازاب ــي داندک ــايي م ــوفي راازعلم ــاني الص ــان،   الموق ــت. )هم ــه اس ــرا گرفت ــم ف عل

را شهري در آخر حدود آذربايجان که فاصله آن تا رود ارس  ق( نیز ، ورثان771.(والسُبکي)3/364،446

ق( وعلـي بـن السـري بـن الصـقربن حمّـاد       372دو فرسخ و نیز ابوالفرج عبدالواحدبن بکر الورثـاني )م 

 (.5/371مي کند) طبقات  الشافعیة...  ،الورثاني را منسوب به آنجا عنوان 

چندين تن ازچهره هاي نامدار درعلوم اسالمي درقرون نخستین اسالمي بـه ايـن شـهر باسـتاني     

منسوب هستند که، چنانچه درسطورباال اشاره شد،نه تنها دراين شهر بلکه درديگرمراکـز علمـي دوران   

ق( پیرامون شرح حال ابوالفرج 427اره، سَهمي)محیات خويش از جايگاه ويژه برخورداربوده اند.دراين ب

ابوالفرج عبـد الواحـد بـن بکـر الورثـاني      "عبدالواحد بن بکر ورثاني،ازعلماي برجسته ورثان مي نويسد:

ق[ وايام 365]65الصوفي داراي کتب فراوان و با احمد بن منصورشیرازي درشام دوست بود.او در سال 

خبار را در جرجان شنید و اخبار و حکايات واحاديثي رانقل کـرد.  ابوبکر اسماعیلي، وارد جرجان شد وا

.( ســهمي همچنــین 1/111،253)تــاريخ جرجــان، "ق در حجــاز وفــات کــرد.372ابــوالفرج ،در ســال 

ق[ درجرجـان روايـت کـرده    345]45،ازابونصر،نعیم بن احمدبن عالء الورثاني نام مي برد که درسـال  

ق(،نسب شناس برجسـته مسـلمان درقـرن ششـم هجـري      562.(وسمعاني)م1/317،481است.)همان، 

گويندکه اين نام بـه   "هم، پیرامون ورثان و علماي آن شهر مي نويسد:"االنساب"ومولف کتاب معروف 

باني آن ورثان بن ارمیني ابن لظي بن يونان ازقدماي عجم منسوب است و کسـاني بـه آنجـا منسـوب     

بکرالوَرَثاني الصّوفي است و او کسي است که به شام و عـراق  هستند.ازجمله آنان ابوالفرج عبدالواحدبن 

بسیار سفرکرد ونیزدرآن نواحي بسیارنگاشت.واو دوست احمدبن منصورشـیرازي درشـام بود.ابوالقاسـم    

و روزهاي حیـات  365درسال "حمزه بن يوسف درتاريخ جرجان ازاونام مي برد واورا مي ستايد و گويد:

جرجان شد و درآنجا اخبار ،احاديث و حکايات شنید و نیز گفت.و به سـال  شیخ ابي بکراسماعیلي وارد 

و ابوبکر محمد بن خزيمة القاضي الوَرَثاني ، قاضـي  "سمعاني همچنین گويد: "در حجاز درگذشت.372

ورثان بوده وازابي ذرّمحمدبن يوسف بن محمدحديث کرده و امام ابوبکر ابن الل از وي روايـت نمـوده   

 (242-12/243ب ،)االنسا "است.

ق(، در يکي از گزارش هاي خود از ارمینیّه، آذربايجان و ارّان در قرون نخستین 367ابن حوقل)م

، به عنوان يکي از چهره هاي علمي و  ديني، اسـم بـه میـان    ]باجرواني[اسالمي، از ابواسحاق ماجرداني

بديل بن علي بن بديل "نويسد:ق(،درباره بديل برزندي مي 771السُبکي) و (98، آورده است. )سفرنامه

برزندي،کنیه اش ابو محمد و ابوالقاسم و ابو عبداهلل هم گفته اند.او در بغداد فقه آموخت و ازقاضي ابـو  

طیب وحسن بن علي جوهري و ابوالحسین بن مهتدي وابو الغنائم بن مـامون وغیـره حـديث شـنید و     
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از او روايـت کـرده انـد . البرزندي،درسـال      اسماعیل بن سمرقندي و ابوالعزبن کادش وگروهي ديگـر ، 

ق( ،از نسـب شناسـان شـهیر    562سـمعاني) م ( و4/297طبقات الشافعیه الکبري، )"ق درگذشت.475

، پیرامون برزنـد و صـالح بـن بـديل برزنـدي مـي       "االنساب"درقرن ششم هجري وصاحب کتاب مهم 

ابومنصورصـالح بـن بـديل بـن علـي      وآن)بَرزَند( شهرکوچکي در سرزمین آذربايجان اسـت. و   "نويسد:

البرزندي بدانجا منسوب است واو واردبغدادشد وبا پدرش ازابا الغنائم عبد الصمدبن علـي المـامون وابـا    

منصوربکربن محمدابن حند التاجر روايات شنیدند و به نظرمن پدرش ابا محمد کسي است که دربغداد 

رويدشـتي اصـبهاني ازاو نگاشـت ودرشـعبان سـال       سکونت گزيد وصالح درغدادبه دنیا آمد . ابوالقاسم

، ابومنصـور، صـالح ابـن علـي البرزنـدي      ق( ازقـول اصـطخري  626ويـاقوت)م "در بغداد درگذشت.493

دانسـته وبـه    ق( وبديل ابن علي بن بديل البرزندي را ازبزرگان علم و فقه ومنسـوب بـه برزنـد   493)م

ق(وعلي بـن السـري   372.( او ابوالفرج عبدالواحدبن بکرالورثاني )م1/382دومي پردازد )ياقوت،شرحال 

( همچنـین، بـه   5/371بن الصقربن حمّادالورثاني راهم منسوب به ورثان مغان عنوان مي کند. )ياقوت،

گفته ي سمعاني،ابوالقاسم محمود ابن يوسف بـن الحسـین برزنـدي التفلیسـي هـم ،وارد بغـداد شـد        

ودرآنجا اقامت گزيد و با شیخ ابي اسحاق شیرازي به فقاهت پرداخت و از دو چهره شريف ابي الحسین 

محمدبن علي بن المهتدي باهلل وابي الغنائم عبدالصمدبن علي ابن المامون الهاشمیین حديث شـنید و  

بـن احمـد   به شهرخود بازگشت وازآن دو درآنجا حديث گفـت و از او بـراي مـن درمـرو ابوبکرالطیـب      

درگذشـت. وبـاز بـه نوشـته سـمعاني،ازچهره هـاي       515غضائري ابیوردي روايت کـرد.و بعـد از سـال    

قديمي،ابوعلي الحسن بن ابي الحسن برزندي است کـه درآمـل طبرسـتان ازعبـدالرحمن بـن قـريش       

-2/149الهروي حديث گفت وابواحمد عبداهلل بن عدي الجرجـاني الحـافظ ازاو روايـت کرد.)سـمعاني،    

148) 

-917يکي از چهره هاي معـروف سیاسـي ،مـذهبي وعلمـي دردوره ي حکومـت صـفويان)حک      

ــاه اســماعیل اول )حــک  1148 ــه در دوره ي پادشــاهي ش ــاني اســت.وي ک -917ق، مالشــکراهلل مغ

ق(،ازرجال سیاسي ومذهبي دربار نحستین پادشاه صفوي بوده،پس ازپايان جنگ چالدران به سال 931

ماني وشاه اسماعیل صفوي، مالشکراهلل مغاني به همراه سـه تـن ديگـراز    ق میان سلطان سلیم عث921

رجال بزرگ دربارايران با نامه وهدايايي ازطرف شاه اسماعیل به اماسـیه رسـید تـا ازسـلطان خـواهش      

به صوفي اوغلي بنويسـید  "کنند که بهروزه خانم زن او رابه ايران بازفرستد.سلطان عثماني دستورداد : 

ندگار)يعني سلطان سلیم( مي گويد زنش رابه فتواي علماي اهل سنت به شـوهردادم  که حضرت خداو

وچنـد   "تابداند که زنان مسلمین رادرحضورشوهرشـان بـه کـام قزلباشـان دادن چـه تـاثیري دارد و...      

روزبعدسلطان فرمان داد که سفیران شاه را به زندان افکندنـد.بنابراين مالشـکراهلل مغـاني رابـه همـراه      

 (67خلیفه درقلعه اي نزديک ادرنه محبوس کردند.) نصراهلل فلسفي، صحمزه 

ق( فرزند لطفعلي خـان بـن محمـد مغـاني تبريـزي  ،يکـي از       1265میرزا احمد مجتهد مغاني)م

-ق1211علماء،فقهاء و مجتهدين شیعي ونیز آگاهـان وتـالش گـران سیاسـي در دوره ي قاجار)حـک     

احمد ،از مغان وازتیره ي مغانلو وازطوايـف شاهسـون بـوده     ش( درآذربايجان ، بوده است.نیاکان1314
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اند.اوابتدا همانند پدرش به امرديواني مي پرداخت وپس ازمـدتي بـه تحصـیل علـوم دينـي روي آورد       

ودراين راه ،پس از تحصیل  مقدمات وسطوح درتبريز به اصفهان رفت و آنگاه وارد عتبات عالیـات شـد   

وازمراجـع بـزرگ آن    "ريـاض "ي سیدعلي طباطبايي اصفهاني ،صاحب ودرکربال ي معال در حوزه درس

 5؛ حبیب آبادي،ج 176،ص5دوران کسب دانش نمود واز او اجازه ي اجتهاد گرفت.)مدرس تبريزي ،ج

(.مغاني، سپس به تبريز بازگشت وعالوه بر رياسـت حـوزه ي علمیـه ي    188،ص23؛الطّهراني،ج1791،

امور شرعیه آن شهر را عهـده دار شـد.در دوره ي دوّم جنـگ هـاي     تبريز،امام جمعه وجماعت و اداره 

ق،احمد ازتبريز خارج شد وبه قزوين رفت وپس از 1343ايران و روس  وتسلط روس ها برتبريز به سال

خروج روس ها باز به تبريز بازگشت.اوکه همیشه دراحکام شرعي جانب احتیاط را نگاه مي داشت وبـه  

ش برحکمي به غلط نمي نشست ، دريک اقدام مهم،بـه تکفیـر فرقـه ي    گفته برخي ،حتي هرگز خاتم

شیخیّه که درآن هنگام تعلیماتش گستردگي فراواني داشت، حکم داد.مجتهد به عنوان يک فقیـه ،بـه   

تاسیس مدارس وجلب طالب اهمیت فراواني مي داد ودرايـن بـاره تـالش زيـادي نمود.)همو(چنانچـه      

سال ها با کمال استقالل درايفاي وظايف دينیه وقضاي حـوائج   "يسد:مدرس تبريزي دراين باره مي نو

)مدرس تبريزي ،همـان(   "مردم و رفع ظلم ازمظلومین  ودادرسي ستمديدگان اهتمام تمام به کاربرد.

درتبريز، برهمه علماي آن شهر برتري به هم رسـانید وسـالطین وعـوام همـه بـه وي       "ونیزگويند که 

 همان(گرويدند .)حبیب آبادي،

ق،بـه  1265مجتهد مغاني که سرسلسله ي خاندان مجتهدي تبريز بـود،پس ازدرگذشـت درسـال   

نجف انتقال يافت ودر مقابل مقبره  ي شیخ طوسي به خاک سپرده شد. مغاني که پنج پسر داشت،سه 

تن ازآنان همانند پـدر ازفقهـا وعلمـاي دينـي ومـذهبي زمـان خـود بودنـد.)ر.ک به:مـدرس تبريـزي           

بیــب آبادي،همــان( مجتهــد داراي شــش اثــر درعلــوم دينــي ومــذهبي بــود کــه گذشــته از ،همان؛ح

،قصـیده اي در مـدح حضـرت صـاحب االمـر)ع( بـه       "الرسـالة العملیّـة  "،"الرسـالة الصـومیّة  "،"اجازه"

،مشهورترين اثر  اوسـت کـه شـرحي اسـتداللي     "منهج الرشاد في شرح االرشاد "،"مناسک حج"عربي،

 "الصّـوم واالعتکـاف  "خود، جلد مربوط به "الذريعه"علّامه حلّي بوده وصاحب "انارشاد االذه"برکتاب 

احمـد  "اين اثر را درنجف ديده است.) حبیب آبادي،همان؛ الطهراني،همان؛براي اطالع بیشر: ر. ک بـه: 

 (82،ص7،د.بزرگ اسالمي،ج"مجتهد 

 ازقصیده ي يادشده ي معروف  اوست:

 هوالبدر في االنوار لوال اغتیامه     هوالشمس في االشراق لوال افولها  

 هوالخلف المهدي من آل احمد                 عنان الهدي في کفه وزمامه

 )ر.ک به:مدرس تبريزي ،همان(

اهلل اسـتاد حـاج شـیخ    آيـت امروزه ، يکي از چهره هاي معروف منسوب به منطقه برزنـد مغـان ،   

ـ    ، خطیبان انياز علماي ربّ ، حیم جعفريعبدالرّ شـیخ   .اسـتان اردبیـل اسـت    يزاهـد و مفسـران قرآن

در روســتاي ش(،هـــــ. 1311ســوم تیرمــاه ســال ه.ق) 1339در هفــدهم شــوال ســال  ،(رهجعفــري )

عموي بزرگوار  .استان ديده به جهان گشوداين  شهرستان گرمي در برزندي منطقه  "اسمعلي کندي"
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درشش سـالگي تحـت تربیـت    ، ستاد جعفريا. رفتاز علماي متنفذ و مشهور منطقه به شمار ميوي ،

والمسلمین شیخ محرم قرار گرفت و در مدت شش ماه قرائت قرآن کريم را آموخته و به  االسالم حجت

 ،را از محضر عموي بزرگـوارش  زمان خويشهاي  خانه کتب متداول مکتببرخي سپس  و رسانداتمام 

،دروس رايج  "مال ابراهیم" ي ده سالگي در مدرسهحوزه علمیه اردبیل در يازآموخت وپس از ورود  به 

 حاج شیخ محمدسید کريم انواري،  ،آخوند مالعلي قره باغي  ازجملهرا از محضر اساتید وقت  حوزوي 

مشـکالت   جعفري ،بـه سـبب برخـي   استاد  فرا گرفت.و شیخ عبدالغفور عالمي  صادق متشکري نمیني

ه.ش به حوزه علمیه قم عزيمت کرد  1323در سال ،اني خانوادگي و همچنین خفقان و استبداد رضاخ

مرعشـي    آيات عظام ازجمله  جاالشأن آنبه کسب فیض از محضر اساتید عظیم قمسال در  11و مدت 

اقامـت پـنج    پرداخـت.او سلطاني طباطبايي بروجردي، امام خمینـي)ره( و صـدرالدين صـدر     و  نجفي

اهلل مرحوم آيت ،سید يونس اردبیلي"اهلل س آيتواز در درآن شهراي هم در مشهد مقدس داشت وماهه

مدتي از  ،و همچنین گرفتاهلل سید عبدالغني اردبیلي فرا شیخ اسحاق آستارايي قفقازي و مرحوم آيت

يـاران و نزديکـان    وجـز  ،استاد جعفري به مدت هفت سـال  .جستطباطبايي بهره  درس تفسیر عالمه

، اغلـب مکاتبـات   ر بوده و از آنجا که قلمي روان و خطي خـوش داشـته  الدين صداهلل آقا سید صدرآيت

هـاي خـود متمـايز    دورهآنچه اين روحاني بزرگوار را از هـم  .شده استايشان به واسطه استاد انجام مي

معلومات وسیع تـاريخي،   صاحبکرده، عالوه بر جامعیت علمي ايشان که غیر از علوم متداول حوزوي 

وري از مجـال بهـره  ،زبـاني گويـا و بیـاني شـیوا     به سـبب وجـود   بوده و  هم غیره اجتماعي، سیاسي و

داد و مجموعـه ايـن کمـاالت    معلومات ارزشمند و وسیع در حافظه قوي را در اختیار شنونده قرار مـي 

يکي از  ايشان نه تنها  ،به طوري که حوزه نفوذ و تأثیر معنوي وسیعي را براي ايشان فراهم آورده بود،

مردمان آن سوي رود ارس را نیز  اوتأثیر ي حوزه به شمارمي آمد، بلکه معنوي منطقه علمي وگان بزر

 درآن سوي مرزازطريق  چه در دوران حاکمیت کمونیسم و چه پس از آن، افراد زيادي  و شدشامل مي

اه سـال  مـ فـروردين  22 .عاقبت،استاد جعفري،دربردندمي وسايل ارتباط جمعي از بیانات وي استفاده 

 ورثـــان شـــهرهاي تـــاريخي برزنـــد،باجروان وش دراردبیل،ازدنیـــا رفـــت.)ر.ک بـــه:جوادي،  1386

 (66-64صص،)اولتان(

همچنین،امروزه ،صاحبان علم وتخصص،مولفان  وشعراي متعدد ونام آوري از مغان به معني عـام  

برخاسته وداراي آثار مختلفي هستند که ازمیان آنان گذشته از حقیر که گذشته از تـالیف پايـان نامـه    

نوان کتاب ،داراي چهار ع"اوضاع جغرافیايي وتاريخي مغان"کارشناسي ارشد دردانشگاه تهران با عنوان 

ديوان لغـات التـرک محمـود    "،" –بخش نخست -کتاب شناسي توصیفي استان اردبیل" "به نام هاي 

) بخـش ايـران و قفقـاز( ،اثـر حـاجي      "جهان نمـا "،ترجمه کتاب "کاشغري واصطالحات ديواني درآن 

ي مغـان  درناحیـه  "شهرهاي تاريخي برزند،باجروان و ورثان )اولتان( "ق(، 1167م-خلیفه)کاتب چلبي

،تـدريس  ومتولـد مغان  ازدانشجويان دکتـري باسـتان شناسـي    آقاي بهنام کريمي ،،به همراه  )موقان(

عنوان پايان نامه  32تاکنون وراهنمايي ومشاوره  1372دردانشگاه هاي مختلف استان وکشوري ازسال

ــه:  " – نخســت بخــش-اردبیــل اســتان توصــیفي شناســي کتــاب"جــوادي، دانشــجويي و...) ر. ک ب
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مغـان؛ نگـین   "،احد قاسمي مولـف "تاريخ دشت مغان"پیشگفتارناشر( ،دکتر میرنبي عزيززاده ،صاحب 

دشـت   "،احد ناصري بیله سـوارمولف  "دشت مغان درگذر زمان "،صاحب اعظم عوض پور،"آذربايجان 

، "جاذبه هاي گردشـگري سـرعین اردبیـل    "، حسین علي صادق مغانلو مولف"مغان در گذرگاه تاريخ 

همراه با "شهرهاي تاريخي برزند،باجروان و ورثان )اولتان( "م کريمي،چنانچه اشاره شد،مولف کتاببهنا

نگارنده اين مدخل ونیزازپژوهشگران وکاوش گـران فعـال باسـتان شناسـي دراسـتان ونیـزاز مـولفین        

اهیمـي  سـید محمـد ابر   ، "مغان در گستره تـاريخ   "قلمي، مولف عزيزاهلل ، "دانشنامه تاريخي استان"

، محمداصـغري کالسـر،مولف   ،  "جاذبه هاي گردشگري مغان"و "پژوهشي درجغرافیاي مغان "صاحب

همـان ،بخـش     ،محمود عبادي ،ازشعراي گرمي و...رامي توان نام برد. )ر. ک بـه: "کالسر درگذرزمان"

 (    "منابع اختصاصي استان"

ازتوابـع شهرسـتان    "شـکرلو "ازشاعران کنوني مغان اسـت کـه درروسـتاي    وهاب فیاضي شکرلو ،

اين کتاب ،است و"مغان ننه "صاحب مجموعه شعري گرمي مغان چشم به جهان گشوده است. فیاضي 

و استان اردبیل به شمار مي رود . سروده ي اين مجموعه،عالقه خود به زادگاه   ،از آثار اختصاصي مغان

کتاب عنوان کرده است . شاعر، که مجموعـه خـود را بـه    خويش يعني مغان را علت اصلي تدوين اين 

را دروزن شـعر   بند پنج مصـرعي قـرار داده ، آن  141بیش ار ومحوريت يک قطعه شعر بسیار طوالني 

سـروده  شاعرپرآوازه ي آذربايجـان  زنده ياد محمد حسین شهريار، سروده  "حیدربابايه سالم "معروف 

و  مسائل اجتماعي و فرهنگي و نیز حوادث تاريخي منطقه گرمي و، بیان پندها  ياست . جذابیت شعر

توضیحات الزم در پايان مجموعه پیرامون کلمـات مـبهم و اعـالم موجـود در     ونیزوجود  زادگاه شاعر ،

 شعر، از امتیازات اين مجموعه است . 

 است : سروده اين مجموعه شعري ، اشعار خود را با مطلع زير شروع کرده

 باغالرون    ن  هاوونوننه  سوو مغان

 چیچک لرون   قزيل گلون  آغالرون

 اوجاالرون   داغالرون    اني کیمي 

 يازالردان  چمن لرد ن  ر   رئو  خبر

 غازالردان گوگدن  اوچان  دورناالردان 

                                               

 آخذ:منابع وم -*

ق( ،عبدالکريم بن محمد،التد وين في اخبـارقزوين ، دارالکتـب العلمیـة ،    623الرافعي القزويني)م

ق( ، تاج الدين ابونصرعبدالوهاب بن عبدالکافي،طبقات الشافعیة الکبـري ،  771السُبکي)؛م1987بیروت،

عبدالرحمن،التحفة اللطیفه ق( ، شمس الدين محمد ابن 912السّخاوي)م؛م1992هجرللطباعة ، الجیزه،

ق( ، 562)مالســــمعاني؛م1993فــــي تــــاريخ المدينــــة الشــــريفة،دارالکتب العلمیــــة ،بیــــروت،

ق( ، ابوالقاسم حمزه بن يوسف ابن 427سَهمي)م؛ /www.alwarag.netابوسعدعبدالکريم،االنساب ،

ق( ، عبدالحي بن 1132-1189کري الدمشقي)الع؛ق1411ابراهیم،تاريخ جرجان ، عالم الکتب ، بیروت،
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ق( ، 626ياقوت حموي)م؛ احمد،شذرات الذهب في اخبار من ذهب ، ،دارالکتب العلمیه ، بیروت]بي تا[

ــا[      ــي ت ــي ]ب ــتن عرب ــروت، م ــادر، بی ــدان ؛ دارص ــداهلل،معجم البل ــن عب ــدين ب ــهاب ال ــدرس -؛ ش م

حبیب آبـادي ،عالمـه   ؛1373وشي خیام،،کتابفر5ق( ،میرزا محمد علي،ريحانة االدب،ج1373تبريزي)م

ــرن      ــال دوق ــار)دراحوال رج ــارم احث ــم، مک ــدعلي معل ــرزا محم ــري(، ،ج 14و 13می ــادواره 5هج ،ي

الطهراني، العالمـه الشـیخ آقابزرگ،الذريعـة الـي تصـانیف الشـیعة،       ؛مولف،اصفهان،وزارت فرهنگ وهنر

،چاپخانــــه  فلســــفي، نصــــراهلل، جنــــگ چالــــدران     ؛،چــــاپ دوم،داراالضــــواء،بیروت 23ج

،محقـق  –بخـش نخسـت   -کتاب شناسي توصیفي استان اردبیـل جوادي،سیدمهدي،؛ش1332دانشگاه،

ــل،  ــي ،اردبی ــان(،محقق     .......،.......... ،؛1389اردبیل ــان )اولت ــد،باجروان و ورث ــاريخي برزن ــهرهاي ت ش

 .1369، اول ، اردبیل ، ننه ، بوذرجمهري  فیاضي شکرلو ، وهاب ،مغان؛1399اردبیلي،اردبیل،

 
 

 يرکبی بابک – يمدن يعل -*
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 مغان )در دائره المعارف هاي انگلیسي زبان(-١-3

            

 اوضاع جغرافیايي:- 0-١-3
ترين نقطه ي جنوبي ارس واقـع شـده اسـت. قسـمت     اي است که در پايینموغان )موقان( جلگه

پنج هزار کیلومتر مربع به آذربايجان شوروي و بخش هـاي ديگـر آن بـا    شمالي آن با مساحتي حدود 

کیلومتر به ايران تعلق دارد .اين جلگـه يکـي از نـواحي پسـت تـر از       ca  *71- 51. 51وسعت حدود 

هاي فرعي ارس تشکیل يافته اسـت . و بعـدها گـاهي    نشین شده کر و شعبهدرياست که از رسوبات ته

گرديـده اسـت.    "قیزيـل آغـاج    "کـي از شـعبات آن مسـتقیماً وارد خلـیج     مسیر کرتغییـر يافتـه و ي  

(,”MUKAN” , EI2) 

ها و مشاهدات پیرامون آثار باقیمانده از سیستم قديمي آبیاري نشـانگر آنسـت کـه آبیـاري     گفته

داخل موقان را تنها آب هاي چندين چشمه ي واقع شده در اين منطقه تحت پوشش قـرارداده اسـت.   

موغان در زمستان بسیار معتدل است و به همین سبب قزويني آنرا جروم آذربايجـان مـي    آب و هواي

باشد . لکن در تابستان گرما آنجـا را بـه   نامد  و در بهار اين ناحیه از پوشش گیاهي انبوه برخوردار مي

: » يک جهنم غیر قابل تحمل و همراه با مارهاي مهاجم تبديل مي کند. بطوريکه مونتیس مي گويـد  

 .)همان(« در ژوئن به تدريج زمین تحت پوشش مارها قرار مي گیرد. 

 روسـتا ودهسـتاني  را  برزنـد انگلیسـي ، "دائره المعارف اسالم"در"برزند"،نويسنده مدخل "فراي"

هاي مشرف به دشـت  که درکوهپايهعنوان مي کند  ي شهرستان اردبیلدرحوزه)گرمي( بخش گرملدر

و  شـرقي  طـول  47 °41 در مختصات ،اين روستاوبه گقته او ،. ده استبه سوي شمال کشیده ش مغان

و  بـوده نفـر  نفرجمعیت  3821،داراي قرار دارد. امروزه اين دهستان  شمالي ازگرينويچ عرض 39 21°

 ( BARZAND  ”) EI2” است. "برزندقلعه  "نآروستاي مرکزي 

مغـان )ر. ک به:مجموعـه   ،يکـي از شـهرها ونـواحي مهـم     "بـاجروان  "،نويسـنده مـدخل   1دانلپ

(، دردائـره المعـارف اسـالم    "مغان)شهرهاي ورثان،باجروان وبرزند براساس آثار نوشتاري"حاضر،مدخل

ثبت کـرده ،ولـي درتوضـیح خـود،آن را      "باجمروان"انگلیسي،گرچه عنوان اصلي باجروان را به صورت 

ي جنـوبي رودخانـه ارس    کنـاره  شهر و قلعـه اي در موکان]مغـان[ آذربايجـان عنـوان کـرده کـه در      

کیلومتري ازرودکورا وبـررود  22)آراکسس( ومیان  اردبیل و برذعه در منطقه ارّان)جمهوري آذربايجان،

بـاجَروان چنـدين بـار در    "بـالذري مـي نويسـد:    "فتوح البلدان "ترتر( واقع شده است. او با استناد به 

آن توسط اشعث بن قیس کندي نشان  داستان فتوح مسلمانان  بیان شده وبه نظر مي رسد که تصرف

از فروپاشي کامل مقاومت دربرابر آنان بوده است. اين قلعه، توسط سعید بن عمرو الحَرَشي ودر جريان 

-41او اضافه مي کند که پس از دوره اموي) "به تصرف درآمد. ق112جنگ هاي خود علیه خزرها در 

که  در قرن هشتم ]هجـري[ ،ازسـوي  حمـداهلل     تا اين مي شودنام برده  به ندرت ق( از باجروان112

ق( نامي ازآن به میان مي آيد و باجروان ،گر چه درآن زمان ويرانه اي بـیش نبـوده،   741مستوفي)م ح

 (  864ص1ج،)د.اسالم به عنوان منزل ومرحله اي در مرزهاي شمال غربي عنوان شده است.
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 نام ونام گذاري و جغرافیاي تاريخي : - 2-١-3
دانان عـرب بـراي ايـن ناحیـه شـکل موغـان را       در ابتداي امر دربرخي نسخ خطي جغرافيگرچه 

و بدون حـرف تعريـف آمـده     "موقان"هاي کهن عربي به صورت توان يافت لکن اين واژه در نسخهمي

بوده و در وردهاي مغول به کار برده شـده اسـت. و مـارکوارت بـه     « ماغي » ي آن است و شايد ريشه

ان با مردماني که از سوي نويسندگان کالسیک به عنوان ساکنین اين منطقه دانسـته شـده   ارتباط موق

انـد و در  اند در ارتباط بـوده است اشاره دارد. قبايل موقان با خزران که در اين نواحي زندگي مي کرده

سـتان  اي که ابن کلبي ارائه کرده است ،موقـان و جـیالن هـر دو در طبر   ياقوت و بر اساس شجره نامه

تاريخ تجلي خـدا در انسـان    "پسر يافث بن نوح بوده اند . در اند و آنان فرزندان کماشاهسکونت داشته

ديگري درنزديکي تالقي آالزان و آورا واقع  "موکان"و در تاريخ گرجیان  "موکان"و جغرافیاي ارمني ،"

 (MUKAN” , EI2”,شده است. )

پیرامون موغان دست يافته اند . در دوره مغول ناحیه  جغرافي دانان عرب به اطالعات نسبتاً خوبي

هاي غربي تالش روسـیه و آثـار بنـد    اي از اليهموغان تمام سرزمین هاي شمالي حدود صلوات که توده

آبي واقع بین مسیر میانه قراسو و بلقـارو) بالهـا رود را  شـامل اسـت ،تـا شـرق قراسـو يعنـي دنبالـه          

در برداشته است و شرق موغان به سوي درياي خزر امتداد يافته و  هاي شالي ( و جنوب ارس رابخش

هاي کوهستاني باقیمانـده بـه عنـوان قسـمت     مناطق ساحلي تالش روسیه را شامل شده است و بخش

بايسـت در دوره عـرب نیـز حفـظ شـده      هاي بال استفاده نیز به موغان تعلق دارد. همین وضعیت مـي 

تواند با بخش کـوه  ون قلمرو جغرافیايي جبال موقان ، آن تنها ميباشد.طبق نظر عجیب مسکويه پیرام

 هاي تالش روسیه تطابق داشته باشد.)همان( 

ق( و اشارات عجیـب وي را مـورد مالحظـه قـرار داد کـه دردو      381بايد يادادشت هاي مقدسي )

بـا زر بسـیارو    ها و کاخ هايياي موقان دژ عظیمي بنام الحسره ) حسره( ؟ هست که داراي خانهمرحله

انـد و لکـن   تنديس پرندگان و جانوران وحشي زيادي هست ،شاهاني چنـد نقشـه تصـرف آنـرا داشـته     

هـا طـرح   نتوانسته اند. مقدسي بدون مشخص کردن تعلق آن دژ به موقان آنرا بصورت اخبار و شـنیده 

جنـوب شهرسـتان    میل ،دو مرحله اي 51کند آيا با اين آدرس و اينکه شیندان قلعه که در حدود مي

هاي يک دژ ) قصر ( مهم ... و باروهاي مهم و خرابه توان آثار ويرانهموغان فرض شده است ؟ اکنون مي

ويرانه هاي زياد از ساختمان هاي فروريخته را در اين کوه با عظمت مشاهده کرد؟ همچنین در ترجمه 

صحرا گرد و اسب سوار هسـتند  و در  خوانیم : ) جبل و موقان قبايل فارسي اصطخري در اين باره مي

توان به تعداد زيادي از جمعیت ساکن قديمي در بخش هاي بـااليي تـالش و سـرزمین    اين زمینه  مي

 هاي باال دست که از مناطق پايین دست مجزا هستند اشاره کرد.)همان( 

بـه عبـارت   در بیان مسعودي به وضوح اشاره شده است که موقانیه واقع شده در نزديکي قبلـه و  

ديگر در شمال کور که بوسیله حاکم شروان فتح گرديدبا موقانیه واقـع درسـاحل دريـاي خزرمتفـاوت     

است. مووکان پسر ثار جاموس )تارکاموس ( از جانب پدر در شمال متکوا، در محل تالقي آالزان صغیر 

اکم موکـان و شـیروان   م حـ  12/ق/6)اورا؟ ( به دريا ،شهر پادشاهي موکان ها را بنـا نهـاد. و در قـرن    
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محـل موکـان را در    18شیروانشاه نامیده شد و شاهزاده وخوشت در جغرافیاي جرجي خـود در قـرن   

آالزان معین مي کند و درهمان منبع از موکان واقع در جنوب کور اسم به میان آمده است. میان کور و

موجي(داراي مفهـوم وسـیعتري   ها نشانگرآن است که قلمرو اصلي موقان ونام آن موکي)و اين واقعیت

بوده است و آيا موقان واقع در جنوب کور آنست کـه جغرافـي دانـان عـرب آن را در میـان شـهرهاي       

کنند؟. طبق يک بیان ديگر، شهر موقان بوسیله آذربايجان واقع درمسیر جیالن به باب االبواب بیان مي

وف مـاهي( نامیـده مـي شـود. در     يک خلیج از باکو جدا مي شود که ماهي بـراي مـاهي، سوماهي)سـ   

سواحل اين خلیج، موقان با تعدادي دهکده و متعلق به قبیله زرتشتیان )مجـوس( واقـع شـده اسـت.     

شـهرهاي آبـاد آذربايجـان بـه     نمقدسي در شمردن شهرهاي اران به موغکان و در جاي ديگـر در میـا  

ر سواحل درياي خزر واقع شده است موغان اشاره دارد . موغکان درسرحد و باالي مسیر)السکه( واقع د

مرحله، از آنجا تـا   11و از سالوس ) چالوس ( تا اسبیذروذ يک مرحله ،از اينجا تا دوالب در تالش ايران

مرحله ،از آنجا تا موغکان دو مرحله، ازآنجا تا کور دو مرحله، از آنجا تا هشتاذر دو مرحلـه،   3کوهنروز 

با وجود کوتاه بودن فاصله بین آنها خط سیر سـاحلي بـراي طـي     از آنجا تا شماخیه دو مرحله است. و

بايست در تالش روسـیه و در ناحیـه لنکـران    طريق امکان پذير نیست . بر همین اساس موغکان را مي

( کـه در  45جستجو کرد و به هیچ وجه شهر موغکان در مسیر اردبیل به مقر حـاکم عـرب در برزعـه)   

 15مار غربي امتداد دارد واقع نشده است و اين خط سیر تا اردبیـل  ناحیه موقان از جنوب شرقي به ش

فرسـخ بـوده    7فرسخ، تا يونان)يومان،تومان وغیره( ونیـز برزعـه    7فرسخ ، تا بلخاب  7فرسخ، تا برزند 

ــود:      ــل خواهــد ب ــه شــرح ذي ــق ب ــیم مشخصــات دقی ــر فرســخ را ســه میــل حســاب کن اســت و اگ

)= اولتان( ،بیلقان ويونان. در عین حال حمداهلل مستوفي در سمت  بالخ ،ورثان (،بلخاب= بیل46برزند)

شرقي اين مسیر يعني جنوب شرقي به شمال غربي يک خط سیر سوم از جنوب غربي به شمال شرقي 

 8فرسـخ ،بـاجروان    4روسـتاي ورنـک)؟(    –ربـاط هشـت فرسـخ ،ارشـق      -رانشان مي دهـد: اردبیـل  

فرسخ .و نقاط مشخص شده، اردبیـل   6محمود آباد گاوباري -اوفرسخ، ن 6جويه  -سوار(، بیله51فرسخ)

سوار )گمرکخانه  روسیه (است . باجروان که در کتاب قزويني از پیش پايتخـت موغـان بـوده را    و بیله

بايست در اطراف يکي از سرچشمه هاي رودخانه مسـتقل بلقـارو کـه از بخـش اجـارود سرچشـمه       مي

 پذيرد جستجو کرد . )همان(ان ميودريک برکه در جنوب مدخل ارس پاي

دقیقاً به رودخانه اختصاص دارد. در اولئاريوس و استرويس ru“ ”،يک واژه روسي و پسوند ”بلقارو“

( 54آب)بلخاب() -که نام آن در نگارش بالهارو است ،رودي است که بطور دقیق نام آن با رودخانه بلخ

ور آنرا از برزندبه فاصله يـک فرسـخ بـه سـوي شـرقي      ارتباط دارد. مستوفي در اين باره راهي را که عب

کند، بیشتر مورد توجه قرار مي دهد . اکنون رودخانه برزند بیشتر سرچشمه غربـي بلقـارو   توصیف مي

 میل( شرق برزند و به موازات آن و بعد از آن رود ديزه جريان دارد. )همان(3است . در يک فرسخي)

ق (از موغـان  378نشاء اين رودخانه که در شـرح مقدسـي)  و روستاي ديزه در نزديکي تالقي دوم

توجه وي را به خود جلب کرده، واقع شده است .هويت شهرستان موغان جدا و مستقل از هم به نظـر  

رسد. و باجروان درگويش محلي ايرانیان احتماالً ًبه معنـي بـازار وان باشـد. و مسـیر بـاالتر بلقـار و       مي
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داشته و روستاي معروفي بنام وان وجود دارد . نام باجروان با دو روستا در  اکنون در واقع بازار چاي نام

 تالش روسیه مرتبط است که احتماالً نشانگر آثار باقیمانده اي از يک شهر کهن باشد. )همان(

کنـد کـه حـوزه    مستوفي واليت موغان را جداگانه از اران مورد بحث قرار مي دهـد و اشـاره مـي   

برسنج جايي که در برابر تومان پشکین )مشکین –گذاشتن گردنه سنج )سنگ( موغان پس از پشت سر

( که قره سـو را  58کنوني( است در ارس قرار دارد. گردنه ياد شده به نظر میرسد که به گردنه صلوات)

از شاخه واقعي آن سمبور)بخش يافت( يعني جايي که بیشتر در مسـیرغربي ارس امتـداد دارد در بـر    

برزنـد، سرچشـمه غربـي    -2باجروان، -1باشد. وي پنج شهر را در موغان ذکر مي کند: گیرد مرتبطمي

سوار، بنام امیر بويهي کـه  بیله -3بلقارو و اکنون حداقل هفت روستاي برزندبه اين نام نامیده مي شود.

سوار در کنار رودخانـه بـاجروان واقـع شـده اسـت و      ( است ،بیله61معني نامش مرد بزرگ اسب سوار)

همشره، يکي از دژهاي کهـن در   -4سوار گمرک روسیه در شمال غربي تالش روسیه است نون بیلهاک

محمـود آبـاد، توسـط     – 5سوار واقع شده اسـت  میلي جنوب شرقي بیله 12تالش روسیه و در حدود 

ايلخان محمود)غازان خان؟( تاسـیس و در نزديکـي دريـا در دشـت گاوبـاري واقـع شـده بـود . خـط          

فرسخ( نشانگر ايـن نکتـه اسـت    6فرسخ و از آنجا تا محمود آباد 6کانال جديد  -سوار) بیلهسیرمستوفي

که کانال جديد با قیزيل آغاچ احاطه شده و بالفاصله پس از آن در جنوب شـاخه ارس و پیشـرفته بـه    

میلـي جنـوب    12داخل دريا ادامه پیدا کرده و به محمود آباد که با روستاي محمـود آبـاد در حـدود    

 لنکران واقع شده ، پیوسته است. )همان(

بن بزاز، ما تا حدي پیرامون مشخصات يک سپاه کرد که از سنجان به ي توکل "صفوة الصفا"در 

بن ادهم فـرود آمـده وآذربايجـان را فـتح کـرده اسـت بـا        فرماندهي يک پادشاه عازم شده و بر ابراهیم

غان، اران ،الیوان )؟(و دار بوم)؟( که همه کافر بودند ابهاماتي مواجه میشويم . در اين زمان که مردم مو

به اسالم تغییر دين دادند و براي ايمان آوردن آنان توسط کردسنجاني از نسل روادي ،نماينـده کسـي   

 م سلطنت کرده است،آثاري وجود دارد . )همان(11-13ق / 4-7که درآذربايجان در قرن 

او درادامه مـي  باشد. "جاي بلند"به معناي  احتماال رزند و واژه بنام ،"برزند"به نظرنگارنده مدخل

درچندين  ج )نزديک تفلیس(،اين جابه جاييهاي برزند و برزننام دريک به هم آمیختگي میان "نويسد:

ايـن   و.(413؛حـدودالعالم، 562به چشم مي خورد.) ر.ک به: ياقوت ، يدانان قرون وسطجغرافياثرازآثار

 سـتان کـه برزنـد يـک بـازار بـراي ارمن     (، 378 )ح -مقدِسـي  -سـي مقدّ اعـالم  با ي،اشتباهجابه جايي 

 کمـک کـرد   ،دانانجغرافي درگزارش تعدادي از ،برزند درارمنستان قرار دارد ،درانعکاس اين امر کهبود

 ه ،احتماال بر سر راه فتوحات مغول قـرار داشـت  .و  وي، ازقول  حمداهلل مستوفي ،با بیان اين نکته که "

شـامل چراگـاهي   ،. بعدها اين منطقـه  ه استن نکته اشاره دارد که در زمان او اين شهر ويرانه بودبه اي

 ( BARZAND  ”) EI2 " کنند.صحبت مي آذريايل شاهسون بود که اکنون به زبان تورکي براي 
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 تاريخ سیاسي:- 3-١-3
انیا و مديا را تحـت سـلطه   م لیبیا ، البانیا ، بوک 678لینتیوس ،فرمانده رومي ) بیزانس( در سال  

م بدست يک فرمانده نظامي بنام سراقه بن بکیـر و   642ق / 21خويش درآورد . ناحیه موقان در سال 

 با عقد ضمانت نامه صلح مردم موقان وکوه هاي کبج فتح گرديد . )همان(

ن م ولیدبن عقبه براي تصـرف ايـ   645ق /25ق( در سال   327-9)  "فتوح "به گفته بالذري در

نواحي علیه مردم موقان، ببر و طیلسان دست به لشکر کشي زد . و لشکر کشي ديگر توسط سـعیدبن  

عاص علیه مردم موقان وجیالن موفقیت آمیز ولکن با تلفات وخسارات سنگین همراه بود. براساس نظر 

موقـان  م بار ديگر مروان دوم پسر محمد خلیفه با هدف فتح به جـیالن و  741ق/123يعقوبي در سال 

م ابن خرداذبه   9لشکر کشید . نیز موقان چندين بار به پناهگاه بابک تبديل شد . در قرن سوم هجري /

به شکله )؟ ( به عنوان حاکم موقان اشاره دارد و طبق نوشته مسعودي در دوره حیـات وي شروانشـاه   

م  937ق /326ادث سـال  ناحیه وسرزمین ) اليیران و موقانیه را فتح کرد. در مسکويه هم در بیان حو

مردي حاکم جیل در برابر ديلمـان،  ضمن بیان شورش سپهبد موقان ،پسر دلوله هم پیمان لشکري ابن

کرد وزير خويش را م ديسم951ق/339به استقالل کامل موقان پس از آن اشاره شده است .و در سال 

م موقـان بـه    961ق / 349براي دست يابي به مناطق  کوهسـتاني موقـان اعـزام داشـت. و بـه سـال       

ق به قیام سپهبد موقان علیـه   344-78مرکزيت يک شورش تبديل گرديد . ونیز قطران شاعر به سال 

 وهسودان روادي اشاره مي کند. )همان(

هاي بعد موقان را بیشتر به عنوان يک منطقه ممتاز براي چراگاه زمستاني چادرنشـینان   در دوره

الدين ق ( اکثريت مردم موقان ترکمن بوده اند و در تاريخ جالل 676ت )بینیم . در زمان ياقوفاتح مي

خوارزمشاه پیوسته به موقان اشاره شده است. بطوريکه سلطان غنايم خويش را به اين منطقه فرستاد و 

 هاي جنگي صحراگرد و بارو بنه سفرش را در اين محل جاي داد. )همان(دسته

سوبوتاي ،سرداران مغول، زمستان را در موقان گذراندند . و م جبه و  1221-1ق/617اما در سال 

هـا را بیـرون   قزويني مي گويد که مغوالن مغان را براي مراتع زمستاني خويش تصرف کرده و تـرکمن 

اي کـه ايـن فـاتح هـم     باغ هم بوده باشد منطقهبايست جزو ناحیه قرهراندند. در زمان تیمور موقان مي

م تیمـور بـه    1411ق/814مستان را در آنجا سپري کنـد. در زمسـتان سـال    بیشتر عالقمند بود که ز

تعمیر يک ترعه قديمي که نام قبیله او  بارالس بدان داده شـده بـود ،دسـت زد . و احـداث کانـال در      

 سمت چپ ارس در کوشک جانگشي و در فاصله ده فرسخي سارجه پیل ) بیل ؟ ( پايان يافت. )همان(

ست  که براي سهولت در امررساندن نیازهاي ضـروري تیمـور کـه در شـمال     از اينرو قابل تصور ا

ونیز جهت عبور از رودخانه، ترعه به جنوب ارس در جلگه موغـان نیـز کشـیده شـده      ارس مستقر بود

مايلي آن قابل مشاهده  35که آثار آن هنوز در چپ و حدود  "بیجین گائور آرخي"است. و آن بايد به 

سو ؟! واقع شـده  د. براساس توصیف مبهم مونتیث کانال برلس در مجاورت قره است ، مرتبط شده باش

است و سرجه بیل هم به چرچلي در نقشه روسیه مرتبط است . و اين کانال از کانال ديگر که تیمور در 

 م به طرف شمال ارس و شهر بیلقان طراحي کرد ، کامالً مجزا نبوده است. )همان( 1413ق/816سال 
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فويه و احتماالً پیش از آن در دوره حکومت قراقويونلوها ،موغان به پايگاه قبايل شیعي در دوره ص

مذهب ترکمن که منشاء حمايت از اين دودمان ) صوفیه ( را تشکیل داده و به عنوان شاهسون شهرت 

م جلگه موغـان بـین روسـیه و     1813يافتند ،تبديل شد . براساس بند دوم عهد نامه گلستان در سال 

 1828يران تقسیم گرديد و سرحد مرزي بصورت دقیق ، در بند چهارم عهد نامه ترکمانچاي در سال ا

م روسیه صحرانشینان ايراني را از عبور از قلمرو روسیه منـع   1884م تعريف و مشخص شد . در سال 

ي بـه  مـیالد  1917و  1912م طرح آبیاري اراضي موغان آغاز و بین سال هاي  19کرد. در پايان قرن 

هکتار زمین زراعي ويـژه پنبـه احـداث     211111مرحله بهر برداري رسید .و چهار سیستم کانال براي 

م جلگه ) مغان ( از سوي چادرنشینان تحت سلطه روسیه اشغال شد و لکـن در   1884گرديد. از سال 

 31111تن از ساکنین ونیز صحرانشینان ترک به تعـداد   17111دهکده روسیه  46م در  1917سال 

م جمعیت متعلق به  1918نفر در کنارهاي کور و ارس سکونت داشتند. بدنبال حوادث غم انگیز سال 

م کـار   1924و 1921روسیه مغان را ترک گفته و کانال ها مملو از گل و لجن گرديد و بین سال هاي 

کـل زمـین تحـت     استقرار مجدد آنان آغاز و فراريان مراجعت به مغان را آغـاز نمودنـد . و در حالیکـه   

هکتـار آن در شـمال موغـان در     165111هکتار است، در نزديک بـه  253111آبیاري موغان تخمیناً 

 ( آبیاري صورت مي گیرد . )همان("قلعه بیلقان  "جلگه میل )از میل بیلقان 

،پیرامون ارتباط شهرت شهربرزند با انتخاب برزند به عنوان پايگـاه نظـامي ازسـوي بابـک     "فراي"

هیچ نشاني از اين مکان قبـل  ما  "خرم دين و علت اصلي برگزيده شدن اين شهر براي اين نبرد گويد:

بـا   مبـارزه هاي نظـامي خـود در   برزند را به عنوان يکي از قرارگاه، 221/835که در  ،ي افشیناز دوره

يـافتن  افشین پس از  ازسويمنابع به بازسازي برزند برخي  ،پیدا نکرديم.انتخاب کرد.)خرّم دين(بابک 

،کـه  شهر را به دلیل موقعیـت اسـتراتژيک آن   ،احتماال بابک  .اشاره دارد ،هاي شهرخرابه آن به صورت

خراب کـرده بـود. بعـداز    ت،قرارداشـ ي مغـان  ي اصلي منتهي به شمال اردبیل از جلگـه جاده درمسیر

 (”  BARZAND”.تبـديل شـد    بافنـدگي ي افشین، برزند به يک شهر بزرگ با بازاري پررونق براي دوره

EI2  احتماال بر سر راه فتوحات مغـول   اين شهر"( به نظر فراي بیان اين نکته ا از حمداهلل مستوفي که

. بعدها ايـن منطقـه   ه استين شهر ويرانه بودا ]مستوفي[در زمان او نشانگرآن است که  ، "هقرار داشت

کنند. امـروزه ايـن   صحبت مي آذريايل شاهسون بود که اکنون به زبان تورکي براي شامل چراگاهي ،

 )همان("است. "برزندقلعه  "نآو روستاي مرکزي  بودهنفر نفرجمعیت  3821،داراي دهستان 

 

 :منابع ومآخذ-*

(mukan"از ")1-Encyclopaedia  of Islam,VII 

EI2”BARZAND  ”) -2 

 رحیْ بهلولي
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 پاارس و  دامخاروري  و صانعت  و کشت سهامي شرکت اقتصادي، مغان)اوضاع -3-01

 (مغان
 ترين شمالي در خزر درياي غرب در هکتار هزار350 تقريبي مساحت با مغان حاصلخیز جلگه

 ترين پست ودر متر1300 حدود در مغان جلگه نقطه ترين بلند- است شده واقع کشورمان بخش

 دامپروري و کشاورزي نواحي مهمترين از ويکي دارد قرار دريا سطح از متر40 تا30 حدود آن نقطه

گرم نسبتاً  هايرودخانه پرآب ارس در شمال آن جاري است وداراي تابستان .شود مي محسوب کشور

و میانگین سرما  7/21دشت گرما در نسبتاً سرد است. میانگین و گاه و مرطوب و زمستان هاي معتدل

درجه سانتیگراد و  41حداکثر درجه حرارت در ماههاي تیر و مرداد به  .باشددرجه سانتیگراد مي 2/3

بر  هاي دشت مغان کالًرسد. خاکدرجه سانتیگراد زير صفر مي 8ماه به حداقل آن در آذرماه و دي

ر گرقته است. برحسب فیزيوگرافي فوق و رودخانه، دشت و فالت قرا روي سه نوع فیزيوگرافي: تراس

سري خاک  31حدود  "گید"( مشاورين  A-C-Aاي ) –سي  –بر اساس مطالعات نیمه تفصیلي اي 

اي نسبتا هاي رودخانهبا فازهاي مختلف در اين اراضي مشخص گرديده است.بافت خاک در تراس

ه بندي بباشد.از نظر طبقهمي سبک،در دشت میاني سنگین ودر اراضي مرتفع نیمه سنگین و سنگین

هاي رسوبي جوان خاک ها( فالتاراضي مرتفع ) در،ايهاي قهوهطورکلي دشت مغان داراي خاک

در مجموع باشد.اي جوان در دشت میاني ميهاي رسوبي قديمي يا قهوهدرسواحل رودخانه وخاک

به استثناي نباتاتي که هاي دشت مغان جهت کاشت کلیه محصوالت زراعي توان گفت که خاکمي

مین آب اين دشت رودخانه ارس أمناسب است. منبع ت ،باشندمي نهايت به شوري خاک حساسبي

 باشد. و میزان شوري متوسط براي اکثر گیاهان زراعي قابل استفاده مي 4/7حدود  PHباشد که با مي

 اوضاع اقتصادي:-3-01-0

 : مغان درسطح صتعتيسنتي ونیمه  ودام داري  کشاورزي-3-01-0-0

 کشاورزي :-3-01-0-0-0
 غله انبار"ازديرباز به  مغان منطقهاز محصوالت زراعي مهم در مغان بوده وبه همین سبب  گندم

 يگرم ، پارساآباد ، سوار لهیب ، دوز اصالن يها شهرستان شامل مغان منطقه شهرت دارد. "جانيآذربا

 کشوربه ويژه گندم  يکشاورز يها قطب از يزراع محصول نوع يس از شیب کشت و دیتول با وانگوت ،

 به مغان منطقهو.شود يم کشت يميد و يآب روش دو به منطقه نيا در گندم و شود يم محسوب

 است لیاردب استان در منطقه تنها گندم کشت يبرا مناسب اریبس ييهوا و آب طيشرا داشتن لیدل

 از مغان منطقه در کشت زمان نيبهتر و شوديم کشت يآب هم و ميد هم صورت به آن در گندم که

 است. سال هر آذر 15 تيلغا آبان 15

اي زيرکشت علت حاصلخیزي خاک، دماي مساعد و موقعیت خاص منطقهه سراسر دشت مغان ب

آبي يـا ديمـي در   صورته رين غالت)گندم و جو( چه بت . مرغوبباشد.انواع غالت، حبوبات و علوفه مي

اکنـون نیـز بـه    خیز ايـران بـوده و هـم   منطقه از ديربازيکي از مناطق غلهشود. ايند مياين ناحیه تولی
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گندم ازاهمیت بیشتري برخوردار است. ناحیه مغـان همچنـین بهتـرين محـل     کشتمیزان سطحلحاظ

(، نباتات صنعتي)پنبه، چغندرقند، سويا …اي)يونجه، اسپرس، شبدر و براي رشد و تولید نباتات علوفه

 …( و بـاالخره تولیـد بـرنج و زيتـون و     …(، محصوالت باغي)انواع میوه چون: هلو، آلو، سیب و …و 

 .صنعتي و مدرنیزه تبديل کرده استو اين استعدادها مغان رابه يکي از مهمترين مناطق کشت است

 کنجد، گذشته از ديگرمحصوالت کشاورزي همچون جو،حبوبات ودانه هاي روغني)آفتاب گردان،

به شمار مي  ايران و آذربايجان در پنبه تولید قطب و مراکز ترين مهم از مغان منطقه زمیني(، بادام

 در نساجي، صنعت اولیه مواد تامین بر عالوه که است کشاورزي محصوالت ترين مهم از پنبه .رود

 بخش زايي اشتغال در مهمي نقش پنبه کاشتازسوي ديگر،  .دارد کاربرد هم کشي روغن صنايع

 کشت قابلیت مغان دشت زرخیز خاکد.با اين حال،گرچه کن مي ايفا بازرگاني و صنعت کشاورزي،

نابه تصمیمات و غلط هايسیاست برخي با گاهي اما دارد، را باغي و کشاورزي زراعي، محصوالت انواع

 شود،مي اردبیل استان اقتصادي حوزه متوجه هنگفت هايخسارت برخي کشاورزان، زيان بر عالوه جا

 افزايش و پنبه محصول کشت براي مغان دشت خاک باالي پتانسیل رغمبه اکنونهم که طوريبه

 واردات طريق از محصول اين زارعان نیاز مورد بذر از توجهي قابل سهم محصول، اين زيرکشت سطح

 در کشور پنبه بذر گیريکرک بزرگ کارخانه چهار از يکيگرچه  که ومهم تر ازآن اين  .شودمي تأمین

 به گذشته در که کارخانه اين،با کمال تاسف،شد واقع آبادپارس شهرستان در و اردبیل استان شمال

 تولید بذرهاي بازدهي و کیفیت کاهش با زمان مرور به بوده، فعال منطقه در پنبه کشت رونق دلیل

 کهايگونهبه است، افتاده کار از آن تولید خط بازار، در بذرها اين نهايي محصول به اقبال عدم و داخل

 مهم مسأله اين شکبي .گذردمي منطقه در بزرگ کارخانه اين تعطیلي از دهه دو به نزديک اکنونهم

 براي کشاورزان رغبت افزايش دنبالبه دهد،مي قرار تأثیر تحت را منطقه اقتصاد و تولید مستقیماً که

 به کشاورزان آوردن روي افزايش در تواندمي زيادي داليل و افتاده اتفاق باال تناژ با وارداتي بذر خريد

 که شودمى آغاز زمانى مغان منطقه در پنبه برداشت .باشد داشته وجود وارداتي بذرهاي کشت

 مناطق در و شهريور اواخر از گرمسیر مناطق در پنبه برداشت زمان .باشند شده باز هاغوزه از قسمتى

 اولدوز ، مغان گردشگري گروه)گزارش  .يابدمى ادامه دى اوايل تا و شودمى آغاز مهر اواخر از معتدل

 (مغان

 دامداري:-3-01-0-0-2
 سال بهار،ودر لياوا و زمستان درفصل جهت نیهم به و است رانيا ریگرمس ازنقاط مغان دشت

 ها دام و بوده سبز نی،زم شودي م خبندانوي سخت يسرما و ندینش يم نیزم بر ياديز برف کهي هائ

 ها علف و گذاردي م گرما به رو هیناح نيا در هوا کم کم وچون کنندي م استفاده ازآن يراحت به

 در سرما آغاز با و نديآ يم در حرکت به سبالن يها دامنه يسو به ها گله ، شودي م زرد و خشک

 يها يبارندگ دراثر مغان دشت که يهنگام ودرآن شوندي م مغان دشت يراه ها ،گله سبالن ارتفاعات

ي م تکرار سال هر برگشت و رفت نيا و رسد انجام به ، است شده مساعد هوا و گشته سبز نو از زیپائ

 .شود
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از لحاظ نقشي که در تامین خوراک دام و حفاظـت خاکهـا دارنـد بسـیار      مراتع و پوشش گیاهي

برخوردار بـوده اسـت را بـه سـه      ارزشمندند. مراتع در ناحیه مغان که در طول تاريخ از شهرت فراواني

قرار دارند.  …داغ، خروسلو و مراتع يیالقي که در ارتفاعات مانند قره.نخست توان تقسیم کرددسته مي

بـرداري احشـام ايـالت و    اين مراتع معموال از اوايل ارديبهشت تا اواخر شهريور ماه مورد تعلیف و بهره

ع قشالقي که دشت مغان مهمتـرين نـوع اينگونـه مراتـع را     مراتدوم، گیرد.عشاير و روستائیان قرار مي

مراتع وسـوم، گیرد.داراست که از اوايل پائیز تا اواخر زمستان و اوايل بهار مورد استفاده احشام قرار مـي 

میان بند و اطراف روستاها که سالیانه دوبـار بـه مـدت سـي روز در اواخـر بهـار و اوايـل پـائیز مـورد          

 گیرد.برداري قرار ميبهره

ترين ناحیه مرتع قشـالقي کشـور دانسـت در شـمال      توان مهمدشت مغان که آن را ميبنابراين،

شناسـي  شرقي آذربايجان واقع شده است و از رسوبات رود ارس و شعب آن در طول دوران اخیر زمین

 آن در خاک کشور ما واقع است. 3/1هکتار است که حدود  311111بوجود آمده است و حدود 

 ريعشا همان آن ساکنان و نداشت يبزرگ  يوآباد شهر و بود زراعت فاقد مغان دشت " اسابق

 و سبالن به مغان از سال طول تمام در خود يها گله با و کردندي م يزندگ درچادر که بودند شاهسون

 آنان کردن"قاپو هتخت" اصطالح به اي اسکان صدد در بارها رانيا دولت .وبودند يم حرکت در برعکس

 .افتین قیتوف ي؛ول، سازد آباد را زیحاصلخ دشت نيا و وادارد يکشاورز به آنهارا برآمدتا

بايدگفت که گوسفند بیش ازديگردام ها درنواحي مختلف  مغان در ها آن نژاد و دام انواعپیرامون 

 يمغان گوسفند نژاد از منطقه ان گوسفند شتریب نژادمغان به ويژه ازسوي عشاير پرورش داده مي شود.و

 يبرخ ودر يشکر دیسف رنگ يدارا يمغان گوسفندان ، است مغان دشت آن عمده مرکز که هستند

 ود حد در تولد هنگام در نژاد نيا يها بره ژن و است روشن يخرمائ صورت و با و دست با دیسف موارد

 از گوسفندان نيا .رسدي م گرم لویک 75 به شوندي م پروار فروش يبرا که يموقع ودر گرم لویک چهار

 ن وایح يده ریش هدورو است صاف و مقاومت کم و خشن يپشم يدارا و نداشته يتیاهم پشم لحاظ

 يدارا) ،کوره گوش بدون) کره به آنها گوش شکل نالر از را گوسفند هاي مغان. است روز 111 تا ماه سه

 کي)  يتوخل ،( سال کي از کمتر) يقوز به سن حسب بر و ( گوش يدارا) يل ،قوالق(  متوسط گوش

 .کنندي م میتقس( ساله چهار)  شيد قره و(  ساله سه) شيد ،آغ(ونر دوساله)  اثرکک ،(  ساله

 فراهم يگاودار يبرا مناسب يطیمح ، مغان منطقه در سبز سر مراتع وجود و يعیطب وضعنیز،

 اي گاو چند يدارا ریش دیتول نظر از چه و کار نظر از چه زراعت بر عالوه هیناح نيا نیساکن و آورده

 ریغ و ي،ابتدائبراي پرورش اين حیوان  ها لهيطو و يگاودار قهيطر متاسفانه ي؛ول، هستند شیگاوم

 ،منطقه نيا نقاط يبرخ در هاي  گاودار توسعه با بااين حال،است يفن اصول با رتيمغا و يبهداشت

 بهتر يقدر يفن نظر از آنان يگاودار وضع و دارند گاو راس51 تا41 که شوندي م مشاهده يدامداران

 يحت و يسراب نژاد جاها يبعض ودر است يجانيبا آذر يبوم يها نژاد از دامداران يهاگاو شتریب .است

 مشخصه ميعال گونه چیه، منطقه نيا يبوم يگاوهاو  شودي م ينگهدار هیناح نيا در زین يهلند نژاد

 .هستند مختلف يها رنگ داراي  گاوها نيا وندارند ينژاد
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. است قرمز گوشت يحت و اتیلبن ر،یش نیتأم در تیاهم با يهادام از يکي شیگاومهمچنین،

 يخشب مواد و بریف هضم باالتر توان از شکمبه در يکروبیم خاص ستمیاکوس لیدل به شیگاوم

 نقش ریپن و کره نیتأم در ،لذا و است گاو ریش برابر مین و دو تا دو آن ریش يچرب و است برخوردار

 و دارد را يکشور سوم رتبه شیگاوم رأس هزار 111 داشتن با لیاردب استان .کنديم فايا را يمهم

 بخش نیمحقق. است يچرب درصد 8 با لوگرمیک 5 يال 3 ها،دام  نيا در ریش روزانه دیتول دامنه

 يهاشیگاوم يگر ختهیآم يابيارز و جينتا خصوص ر د را يقاتیتحق پروژه فقره 4 يدام علوم قاتیتحق

 مهین مناطق در هاپروژه نيا. دارند اجرا دست در ریش دیتول شيافزا منظور به ييایتاليا و لیاردب يبوم

 دو هر ر د لیاردب و رین شهر، نیمشگ يکوهستان سرد ن،ینم مرطوب مهین سوار، لهیب مانند مغان گرم

 .ردیگيم انجام بسته طيشرا همان اي آغل و چراگاه و مرتع در پرورش تیوضع

 دوکوهانه يشترها به ويژه درنزد عشاير از دام هاي ارزشمند بوده وهست. مغان منطقه در شتر

 و موطن که نديآيم حساببه يارزشمند يدام يکیژنت رهیذخ عنوانبه رانيا يغرب شمال در جانيآذربا

 شهر نیمشگ و مغان دشت يهاشهرستان در و( لیاردب استان) ساواالن منطقه در آنها ياصل گاهيجا

 نيا شاهسون ريعشا يدامدار يها تیفعال از يکي موغان دشت در شتر پرورش نیهمچن. است( اویخ)

 )تصاوير پیوستي(.است منطقه

 و لیاردب استان در دوکوهانه يشترها تیوضع خصوص در يامطالعه، 81 سال دربايدگفت که ،

 يشترها داد، نشان مطالعات جينتا که شد انجام شتر يآمار جامعه درصد صد گرفتن نظر در با

 طرح 89 سال در نکهيا يادآوري با يو. است يکرک -يگوشت نوع از و يبوم پیت يدارا استان دوکوهانه

 حيتصر ده،یرس انجامبه تیموفق با کوهانهتک ماده يشترها به دوکوهانه شتر نیجن يشگاهيآزما انتقال

 باارزش، يجانور گونه نيا ریتکث و نسل شيافزا جهت در طرح نيا يعمل انجام صورت در: کرد

 و مهم يهااقدامبرهمین اساس،.رود شمار به مهم دام نيا ریتکث شيافزا جهت در يمهم قدم توانديم

 با رانيا يستيز و يکیژنت ريذخا يمل مرکز توسط رانيا دوکوهانه شتر حفظ يبرا يگريد ارزش با

 بافت از يبردارنمونه طرح نيا در و دهیرس انجام به استان يکشاورز جهاد و يجهاددانشگاه يهمکار

 يهارده آنها، از استفاده با تا شد منتقل تهران در بافت کشت شگاهيآزما به و انجام دوکوهانه شتر زنده

 با يو. شوند ينگهدار مرکز نيا در و دیتول انقراض خطر در گونه نيا يبروبالستیف يهاسلول يايزا

 "جعفرآباد" و شهرنیمشگ "آباد جهاد" در دوکوهانه شتر ينگهدار و پرورش ستگاهيا 2 نکهيا انیب

 از دوکوهانه يشترها کردن دارشناسنامه و يگذارشماره: کرد خاطرنشان شده، جادهيا مغان دشت

 به «ساواالن» ارتفاعات از ريعشا بازگشت موعد شدن کينزد با. است نهیزم نيا در هااقدام گريد

 يبرا ژهيو التیتسه جاديا و راهکار ارائه با تواننديم يکشور و ياستان مسئوالن استان، يهادشت

 .دهند نجات انقراض خطر از را يرانيا دوکوهانه شتر شترداران،
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 :صنعتي - وتولیدي اقتصادي مراکز و ها شرکت- 3-01-2

 :مغان ودامخروري وصنعت کشت سهامي شرکت- 3-01-2-0

  مغان دشت عمران تاريخچه -3-01-2-0-0
 آباداني و عمران از آثاري است بوده سونايل عشاير قشالق محل که مغان دشت نام به بیاباني در

خان زندگي حال اين در و اندبوده بهره بي زندگي شرايط ترينابتدايي از نیز عشاير و نداشته وجود

هدف از يکي .بنابراين،شد مي داشته روا آنها به فراواني جور و ظلم و شده علت بر مزيد بیگي و خاني

  سال در راستا، همین در و است بوده آنان زندگي بهبود و عشاير اسکان مغان دشت  عمران اولیه هاي

 خريد با را خود عملیاتاين شرکت  و گرديد تشکیل "شیارآذربايجان" نامه ب شرکتيش ، 1327

 تکافوي عدم علتبه امر بدو در ؛لکن نمود؛ اقدام ديم زراعت به و آغاز کشاورزي آالتماشین تعدادي

 در ديم زراعت هايبرنامه در شکست .نیامد دست به نظر مورد موفقیت ديگر عوامل و آسماني نزوالت

 رجعتي مرتع، عنوانه ب دشت اين  زمین از استفاده تفکر به کماکان تا گرديد موجبش  1328 سال

 رودخانه آب عظیم جريان که داد نشان ترگسترده تفکري همه اين با .آيد وجوده ب پايدار چندان نه

 شبکه احداث برنامه فکر اين اجراي ودر باشدمي منطقه هايتوان جمله از دشت القعرخط در ارس

به هاييکوشش جوارهم امکانات ترکیب منظور به و تهیه اراضي از بخشي کردن مشروب براي آبیاري

 .شود تبديل فارياب زراعت به قشالقي مراتع از بخشي ارس رودخانه از آب انحراف با تا آمد عمل

 در و شروع آبیاري کوچک شبکه احداث جهت عملي قداماتش ا 1330 سال ازدراين راستا،

 آن از و رسید پايان به 1338 سال در تريبزرگ طرح آن متعاقب و شد برداريبهره آماده 1332 سال

 4000 تا شد باعث امر اين و رفت آبي کشت زير به مغان دشت اراضي از هکتار 18604 جمعاً تاريخ

 .بپردازند نیز زرع و کشت به دامداري ضمن و يافته اسکان عشايري خانوار

 و شرقيآذربايجان استان جلفاي شهرستان موقعیت در ارس مخزني سد احداث  ازسوي ديگر، 

 هايفعالیت . است بوده دشت در آبي زراعت از آمده بار به نتايج حاصل مغان و میل انحرافي سد

 مورد 1351 سال در و شروع 1347 سال از آبیاري عظیم شبکه و مغان و میل سد احداث به مربوط

 نام با را صنعتي و کشت مجتمع وقت، کشاورزي وزارت که بود سال درهمین و گرفت قرار برداريبهره

 گذاري پايه منطقه اراضي از هکتار 63000 سطح در "مغان دامپروري و صنعت و کشت طرح"

 "مغان دامپروري و صنعت و کشت سهامي شرکت" به طرح نام 1353  سال ماه اسفند در .آنگاه،نمود

 اگرونومیکس هاوائین" مشاور مهندسین و (وقت)کشاورزي وزارت بین 1352 سال در و گرديد تبديل

 جامع مطالعات آن موجب به که شد منعقد قراردادي "ايران اگرونومیک" شرکت و "نشنال اينتر –

ه ب نشده تسطیح قطعات اولین رفتن کشت زير به با سال همین در .گرديد واگذار آنان عهده به شرکت

 با سرعته ب و گرديد آغاز مغان دامپروري و صنعت و کشت در تولید فعالیت ديم، زراعت صورت

 از عمالً زمین، از وريبهره نظام سانبدين و تبديل فارياب زراعت به آب از گیريبهره و اراضي تسطیح

 فعالیت با زمانهم ،اوان دراين .يافت تغییر مکانیزه زراعت شکل به فقیر و متوسط قشالقي مرتع شکل
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 زراعي سهامي شرکت پنج مغان دشت اراضي يباقیمانده در مغان، دامپروري و صنعت و کشت شرکت

 از قبل که آبادپارس شهر .نمودند فعالیت به شروع و تشکیل چاي قوري و اولتان ، نادر ، ارس ، سبالن

فوق هايشرکت فعالیت و تشکیل دنبال به نبود بیش خانواري چند کوچک آبادي يک 1350 سال

 به کهطوريه ب کرد پیدا توسعه و رشد اقتصادي وضعیت و وسعت جمعیت، لحاظ از سرعت به الذکر

 انقالب پیروزي اوايل در است ذکر شايان .گرديد تبديل استان پررونق و مهاجرپذير شهرهاي از يکي

با        دگردي واگذار نسق صاحب زارعین به هاآن اراضي و منحل زراعي سهامي هايشرکت اسالمي

 مفادماده استناد به (عام سهامي) مغان ودامپروري وصنعت کشت شرکتتوجه به آنچه اشاره شد،

 ماده و(  1337سال ماه اديبهشت مصوب)زيرسد اراضي از برداري بهره هاي شرکت تاسیس قانون2

 وزارت انحالل و طبیعي منابع و کشاورزي وزارت سازمان وظايف تعیین و تشکیالت تحديد قانون6

 (وقت مجلسین1353 سال ماه اسفند مصوب ) مذکور شرکت تاسیس قانون موجبه ب و طبیعي منابع

 رسیده ثبت به گرمي هاي شرکت ثبت اداره در37 شماره تحت1356/9/20 تاريخ ودر تشکیل

 تاهی1387/1/24 مورخه مصوبه و وزيران محترم تاهی1386/12/4 مورخه مصويه براساس.است

 .گرفت قرار واگذاري لیست در1388 سال سوم ماهه سه از واگذاري

 بخش به1397/9/28 تاريخ در سازي خصوصي سازمان طريق از گرفته انجام برابرمزايده

 شعبه1399/8/21 مورخه9909970228100704 شماره دادنامه برابر که شد واگذار خصوصي

 از و ابطال قطعي راي با واگذاري قرارداد تهران بهشتي شهید قضايي مجتمع حقوقي عمومي دادگاه21

 .گرديد دولت تحويل و يد خلع خريداران

 مجموعه زير و بوده دولتي شرکت يک (عام سهامي) مغان وصنعت کشت شرکت حاضر درحال

 تولید فعالیت محل و شرکت اصلي مرکز و است کشاورزي جهاد وزارت کشاورزي هاي شهرک شرکت

 مفاد طبق شرکت اصلي فعالیت موضوع و.است اردبیل استان آبادمغان پارس در آن هاي کارخانه و

 هاي فراورده و صنايع ايجاد و دامداري و کشاورزي عملیات انجام از است عبارت اساسنامه(3) ماده

 .دامي و کشاورزي

 همچون الزم هاي توانمندي و ها ساخت زير داشتن با مغان دامپروري و صنعت و کشت شرکت

 اي،مجتمع قطره آبیاري سیستم با میوه باغات هکتار دوهزار مرغوب،باالي اراضي هکتار هزار19 باالي

 ترين مهم و کشور قند هاي کارخانه يزرگترين از راس،يکي18000 از بیش گله تعداد با دامپروري

 و بذر پروسس کارخانه ،مجهزترين صنعتي خامه و خشک شیر انبوه تولید در کشور لبنیات کارخانه

 .است مطرح کشور سطح در اقتصادي هاي شرکت مهمترين و بزرگترين از يکي عنوان به دام خوراک

 هزار2 کشاورزي وسیع اراضي داشتن با آباد پارس در مغان دامپروري و وصنعت کشت شرکت

 چند و میوه قند،لبنیات،فرآوري هاي ،کارخانه دامپروري بزرگ میوه،مجتمع هاي باغ هکتار600و

 .است کشور منحصربفرد هاي شرکت از يکي ديگر تولیدي واحد

 شکوهمند انقالب پیروزي از بعد مغان دامپروري و صنعت و کشت شرکت اصلي هايفعالیت

 وقت مسئولین ويژه توجهات و جانبه همه هايحمايت سايه در کهطوريه ب، يافت استمرار نیز اسالمي
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 امکاناتي ...  و صنايع کشاورزي، مختلف هايرشته کارشناسان و متخصصان مشاوران، کارگیريه ب با و

 تبديل کشور آموزش و ترويج تولید، عرصه در گامپیش کانون به تا گرديد فراهم شرکت اين براي

 مواهب از حراست (، پايدار کشاورزي ) خاک و آب منابع و انساني نیروي از بهینه برداريبهره . گردد

 تولید نیز و کشاورزي با صنعت تلفیق نوين، کشاورزي آموزش و ترويج مغان، زرخیز دشت خدادادي

 است. بوده شرکت اين اصلي اهداف جمله از ،ممتاز کیفیت با تجاري

  :شرکت هايکارخانه -1-2--3-01
 اين .است بذر پروسس مغان،کارخانه ودامپروري وصنعت کشت سهامي شرکت هاي کارخانه از

 تن 7 گندم، بذر ساعت در تن 10 و ذرت بذر ساعت در تن  5 پروسس اسمي ظرفیت داراي کارخانه

 در تن 10 و ايدانه ذرت  کني خشک ساعت در تن 5 چغندر، بذر ساعت در تن 2 جو، بذر ساعت در

 پروسس با و  گرفته قرار برداريبهره مورد 1366 سال در که  باشدمي روغني هايدانه بوجاري ساعت

 ساالنه ، ( عالیت)ف %20  خصوصي بخش محصوالت و ( فعالیت) %80  شرکت بذري محصوالت

 هاي بنديبسته در و پروسس را جو و گندم بذرهاي تن 16000 تا و ذرت بذر تن 6500 حدود

 تن 180 دريافت اسمي ظرفیت با 1375 سال درنیز  لبنیات کارخانه . کندمي عرضه بازار به صادراتي

 در . است گرديده احداث شرکت دامپروري مجتمع تولیدي شیر فرآوري و جذب منظوره ب خام شیر

 شیر به کارخانه اين در خصوصي بخش تولیدي شیر عالوه به دامپروري امور تولیدي شیر حاضر حال

 .شودمي تبديل دوغ و پاستوريزه شیر خامه، ، پاستوريزه کره ، مرغوب بسیار خشک

 دريافت با 1357 سال در کارخانه اين که بوده شرکت اين هاي کارخانه ازديگر قند کارخانه

 تن 5000 اسمي ظرفیت دارايوآن  نمود آغاز را خود آزمايشي برداريبهره قند چغندر تن 24400

 عنوانه ب خشک تفاله و مالس آن کنار در و بوده شکر واحد اين محصول و بوده روز در قند چغندر

 رفتن هدر از جلوگیري منظور ،به میوه پروسس کارخانههمچنین، .گرددمي تولید فرعي محصوالت

 کارخانه اين تولید خط و گرفت قرار برداريبهره مورد 1371 سال در میوه باغات پادرختي هايمیوه

 آب تولید خط و تن 5/2 ظرفیت با نکتار انواع تولید خط ساعت در تن 3 ظرفیت با کنسانتره شامل

 . است ساعت در گرمي 200 پاکت 9300 ظرفیت با میوه

 در که کارخانه اين .است دام خوراک کارخانه تولیدي مجموعه دراين مکمل ها ازديگرکارخانه

 نگهداري بزرگ سیلوهاي داراي است، شده اندازيراه هادام غذايي نیازهاي تأمین جهت 1367 سال

 خط داراي همچنین بوده طیور و دام جهت پلیت و فله صورت به کنسانتره تولید خط و اولیه مواد

 يا و ساعت در تن 30 فله صورته ب کنسانتره خط تولید ظرفیت .است TMR صورته ب علوفه تولید

 روز در تن 200 مختلف نوع شش در TMR صورته ب علوفه تولید ظرفیت و ساعت در تن 8 پلیت

 پالستیک تزريق دستگاه دو با 1386 سال از هم  سازي جعبه کارگاه است. (کاري شیفت دو )در

 فعالیت جعبه عدد 3000 روزانه تولید میانگین با کیلوئي 9 و 6 ، 3 هايقالب در تني 250 ، 300

 شرکت سايت) .است نموده تولید جعبه عدد 1.057.109 جاري سال در که کندمي

 ؛تصاويرپیوستي(مغان
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در رشد وتوسعه همه  مغان دامخروري و وصنعت کشت شرکتتاثیرات  -3-01-2-2

 جانبه منطقه مغان ، استان وکشور :
 منطقه فرهنگي و اقتصادي،اجتماعي مسائل در مغان دامپروري و وصنعت کشت شرکتتاثیرات 

 تبديل ،حاصلخیز زمین هاي به بازده کم مرتعي اراضي تبديل که داشته مهمي و اساسي تاثیرات

 هاي روستا و ساکنین براي وقت تمام کار ايجاد، امروز پیشرو کشاورزان به ديروز کوچنده عشاير

 به کمک و تحمیلي جنگ مقاطع نفردر هزار10 باالي مستقیم غیر و مستقیم زايي اشتغال و منطقه

 منطقه تبديل و درآمدي سطح بردن باال، زايي آمد در و تولید افزايش و غذايي امنیت تامین

 رفاه سطح رفتن باال و مرزي منطقه در جمعیتي تراکم افزايش،مهاجرپذير منطقه به مهاجرفرست

 تحقیقات انجام، کشاورزي برداران بهره و خدمت حین و خدمت ضمن کارشناسان آموزش ،زندگي

 بخش مختلف هاي حوزه در جديد هاي تکنولوژي از استفاده ترويج،ها نوآوري اشاعه و تطبیقي

و...،از جمله   غذايي مود واردات به کشور وابستگي کاهش و پروتئیني نیازهاي تامین، منطقه کشاورزي

 آنهاست.

 برخي  تحقق در مغان شرکت اساسي نقش شدن پررنگازسوي ديگر،باتوجه به آنچه اشاره شد،

 و بهزراعي از استفاده با تولید افزايش و غذايي امنیت تامیندرآينده  ازجمله ، کشاورزي اهداف

 تولید،لبني مواد سبد توسعه و شیري و گوشتي نژادهاي و محصول پر ارقام از واستفاده بهنژادي

 و پرورش در موثر نقش ايفاي، ذرت،گندم،جوويونجه نظیر استراتژيک محصوالت از برخي نیاز بذرمورد

 عملي آموزش کانون بعنوان جهادکشاورزي وزارت و منطقه سطح در کارشناسان و مديران آموزش

 جهت نمايشي و الگويي مزارع از برداري بهره و ايجاد،ملي سطح در کشاورزي بخش در پیشرو

 شهرک ايجاد امکان،منطقه در کشاورزي برداري بهره هاي نظام راهبري ،برتر ارقام ترويج و تحقیقات

 و موجود بالفعل و بالقوه پتانسیل به توجه با اي گلخانه تولیدات اصلي قطب به وتبديل کشاورزي هاي

 قابل هاي جويي صرفه تولید نهادهاي ديگر و مصرفي آب شرايط اين در که همسايه بازارهاي وجود

 وخارجي داخلي گذاري سرمايه و مشارکت جذب جهت در سازي زمینه-،گرفت خواهد صورت توجهي

 امکان و اختیار تحت اراضي نگهداشتن يکپارچه طريق از کشاورزي پايدار توسعه الگوي به دستیابي،

 جديد سدهاي شبکه زير آبي اراضي هکتار هزار100 توسعه،وخاک آب منابع از مطلوب استفاده

 و الگو بعنوان که باشد مي مغان چون اي سابقه با نیازمندشرکتي(،خداآفرين عمارت) االحداث

 منطقه تولیدي محصوالت تبديل و دار شناسنامه هاي تلیسه بذر،نهال نیازهاي تامین جهت هلدينگ

 گذاري سرمايه اهداف تحقق بمنظور را دولتي و خصوصي بخش نیاز مورد انساني نیروي وآموزش

جانبه منطقه،استان ،اين مجموعه مي تواند بیش ازپیش درتوسعه همه باشد دار عهده گرفته صورت

 وکشور موثرباشد.
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 :درمنطقه مغان دامخروري و صنعت و کشت شرکت تاثیرات-3-01-2-3
 کشت شرکت هاي ماموريت ادامه و بقاء فرهنگي و ،اجتماعي،سیاسي اقتصادي ازامتیازات خاص

 افزايش درجهت سازي زمینهدر منطقه مغان وبه تبع آن استان اردبیل،  مغان دامپروري و وصنعت

 بذري، هاي نهاده مناسب تامین طريق از ذرت نظیر تژيک استرا و اساسي محصوالت برخي تولید

 نمودن ووارد دام نژاد اصالح مانند کشاورزي علوم مختلف هاي  زمینه در کاربردي وپژوهش تحقیق

 کشاورزي محصوالت تولید افزايش هاي برنامه در مستقیم مشارکت،  محصول پر محصوالت ارقام

 بذري ذرت کلزا، نمودن وارد نظیر هايي فعالیت قالب در کشاورزي جهاد وزارت هاي سیاست با همسو

 ،گندم بذري ذرت:بذري بذور انواع درمنطقه،کشت آن کشت اشاعه و زراعي تناوب در سويا و

 محصوالت تولید طريق از ارز خروج از جلوگیري به کمک بذريو بذري،يونجه بذري،جوبذري،چغندرقند

 موسسه نظر تحت استانداروب نهال تولید و تولیدي محصوالت صادرات طريق از ارز تحمیل و وارداتي

 واسطه عوامال حذف و ها کاال قیمت درتثبیت مستقیم گذاري تاثیر،کشور نهال بذر تهیه و تولید

 خوراک تولید،منطقه اقتصادي هاي ظرفیت و پايه منابع وتوسعه حفظ،تولیدي محصوالت صادرات

 بودن دارا و تلیسه تولید،لبنبات کارخانه و قند کارخانه اولیه مواد تولید و شرکت هاي دام نیاز مورد

 از غذايي سالمت تامین سازي زمینه،کشور نیاز مورد قرمز گوشت تولیدات کسري تامین پتانسیل

 و محلي ارتباطي هاي راه بهبود و نگهداري-، نباتي و دامي قرنطیه مقررات و قوانین اعمال طريق

 کارگران براي بازار ايجاد و بازارکار اشتغال،رونق ايجاد، وشهرسازي راه وزرات با همکاري با روستايي

 طريق از کشاورزي بخش پايدار توسعه در مشارکت،درآمد متوسط بردن باال و منطقه واهالي فصلي

 به بیولوژيکي مبارزه از استفاده و جنگل نگهداري و کاشت از استفاده با زيست محیط سازي سالم

 و داخلي هاي گذاري سرمايه و مشارکت جذب جهت در سازي زمینه، شیمیايي مبارزه جاي

 طريق از منطقه وعشاير روستائیان اقتصادي و اجتماعي رفاه تامین در مستقیم گذاري تاثیر،خارجي

 ،را مي توان نام برد. کشاورزي بخش اقتصادي رونق

 و منطقه در باغداري و ،زراعت دامداري سطح توسعه ارتقاءوبهبود در انگیزه ايجادازسوي ديگر،

 موجود استعدادهاي و ها توانمندي برتوسعه تمرکز،صنعتي و باغي و زراعي،دامي هاي آوري نو اشاعه

 بیشتر اقتصادي دهي باز ، زدايي ،اشتغال ارزآوري و صادرات نسبي مزيت ازجمله باغباني بخش زير در

 بخش اين بارز هاي ويژگي از سطح واحد در باال عملکرد ،متوسط آب مکعب متر يک مصرف به نسبت

 سطح در مجرب کارشناسان و مديران ، برداران بهره وآموزش پرورش در موثر نقش ايفاي، باشد مي

 پايدار توسعه الگوي به دستیابي،کاربردي -علمي دانشگاه يک همانند کشاورزي جهاد وزرات و منطقه

 و آب منابع از مطلوب استفاده امکان و اختیار  تحت اراضي نگهداشتن يکپارچه طريق از کشاورزي

 از استفاده در جويي صرفه و وسیع  سطح در باراني آبیاري پیشرفته تکنولوژي از گیري بهره و خاک

 خصوصیات لحاظ از آن ويژه خصوصیات و منطقه در شرکت اجتماعي و اقتصادي جايگاه،آبي منابع

 مالکیت با اختیار تحت اراضي بودن يکپارچه نیز و ها فعالیت تنوع و وسعت اگرواکولوژيک، و ژئوپلتیک

 قطب ايجاد کانون و(اقتصادي،اجتماعي،سیاسي) حاکمیتي وظايف اعمال، کشور  سطح در دولتي
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 اقنصادي معیشتي نظام در مهمي تغییرات ايجاد و اروپا به متصل مرزي نقطه در اي منطقه توسعه

 در برداري ه بهر هاي الگو حفظ،،درمنطقه عملي و علمي دانش وارتقاء سیاسي و ،وفرهنگي ،اجتماعي

 منطقه و محلي تولیدکنندگان از حمايت و هدايت، تبديلي صنايع دامي و زراعي،باغي، هاي ه زنجیر

 در مشارکت،جديد متدهاي آخرين به ها آن عملي و علمي وآموزش کشاورزي مختلف امور در اي

 انجام براي زيرسدها شده ايجاد آبیاري جديد هاي شبکه توسعه به توجه با منطقه بنايي زير توسعه

 نظام الگوي ارائه، توسعه نظر مورد هاي واگذاري در شده خالءايجاد از گیري جلو و حکومتي وظايف

 از برخورداري منظور به آبیاري شبکه باالي االحداث جديد اراضي براي يکپارچه اراضي از برداري بهره

 از ارز تحصیل،وارداتي محصوالت تولید طريق از ارز خروج از جلوگیري به کمک،م نظا اين هاي مزيت

 محیط سازي سالم،بازار تنظیم قیمت تثبیت به کمک ،شرکت تولیدي محصوالت صادرات طريق

 به کمک، مثمر غیر و مثمر اشجار از اعم درختکاري و بیولوژيکي مبارزه روشهاي از استفاده با زيست

، ازديگر اولويت هاي باشند مي تجاري و شهري مراکز از دور که منطقه اهالي اجتماعي رفاه تامین

 حاصله بر نواحي مغان واستان اردبیل ازطريق فعالیت شرکت يادشده است.

 منطقاه  در شارکت  هااي  فعالیت اقتصادي - اجتماعي مستقیْ تاثیرات -3-01-2-0

 مغان:
 وري بهره سیستم از مغان منطقه اراضي تبديل مغان دامپروري و صنعت و کشت شرکت نقش

 ،تسطیح سازي يکپارچه آن ترين مهم که زراعي پیشرفته سیستم به مطمئن نا و کم بازده با هشايري

 ،باغداري، زراعت نوين هاي وروش ترويج ، آبیاري پیشرفته هاي سیستم ايجاد و سدها زير اراضي

 است بوده مغان محروم منطقه فرهنگي و اجتماعي،اقتصادي توسعه منظور به جانبي صنايع و دامداري

 بهره و حفظ و طرح در شده بیني پیش مشکالت و مسائل علیرغم راستا اين در شرکت کامل توفیق .

 بدل اي نمونه زراعین به را ديروز عشاير که اي گونه به ندارد ترديد جاي منطقه خدادادي برداري

 هاي کشور از بسیاري با بلکه بوده کشور در برترين تنها نه موارد بسیاري در ها آن تولیدات که کرده

 .باشد مي مقايسه قابل و کرده رقابت پیشرفته

 برداشت کل واگذاري مردمي، هاي مشارکت جلب خصوص در آمده عمل به اقدامات ازمهمترين-

 و میوه درختان زمین،هرس زني،تهیه کلش،شخم حمل و بندي پرس يونجه، برداشت و غالت،داشت

 خودرو رساني،تامین سرويس قراردادهاي ، زراعي محصوالت حمل و برداشت و کاشت عملیات ساير

 خدمات ارائه .کرد اشاره غیره و پرسنل غذاي ،تامین سوختي مواد حمل تعمیرخودروها، سبک، هاي

 هاي نهاده وتحويل چغندرکاران محصول تضمیني ،خريد منطقه و جارياست چغندرکاران به کشاورزي

 شرکت مهم اقدامات از منطقه از لبنیات کارخانه نیاز مورد شیر ،کودوبذر،خريد سم مانند نیاز مورد

 ايفاي با ،شرکت کلي بیان در .باشد مي بازار کار و کسب رونق و خصوصي بخش مشارکت جلب جهت

 موجب و داشته بعهده را منطقه در تولید جريان صنعتي،راهبري ، تولیدي بزرگ واحد يک نقش

 هاي بحران از بسیاري واز گرديده بخش در تولید استمرار براي برداران بهره دلگرمي و ،اعتماد انگیزه

 .است نموده پیشگیري ،بیکاري شهرها به مهاجرت نظیر اجتماعي
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 مناطق در"خصوصا دولتي بنگاههاي ايجاد و اقتصادي نظام در دولت مداخله است ذکر شايان

 الزم هاي زمینه کردن فراهم لحاظ به طرفي از است بوده وسیاسي اقتصادي،اجتماعي اهداف با مرزي

 در اراضي درصد3تا2 حدود پیشرفته هاي کشور تمام در"تقريبا ،دولتها حاکمیتي وظايف اعمال براي

 براي که باشد مي  وسیع سطح در نحقیقات نتايج بررسي آن اهداف از ويکي بوده دولتي بخش اختیار

 اين بودجه اعظم بخش بطوريکه است دولتي دستگاههاي عهده و حیطه در خصوصي بخش توان ارتقاء

 و دارد انعکاس ملي تولیدات در آن فعالیتهاي کالن اهداف که زيرا گردد مي تامین منابع از واحدها

 نیازهاي با متناسب بايد نیز آن آينده اهداف و شود نگريسته مغان شرکت به ديدگاه اين با بايد

 مغان شرکت بودجه و ريزي برنامه مديريت)گزارش  .شود تدوين کامل پذيري انعطاف با و حاکمیتي

 (1400 تیرماه

 : کشاورزيدربخش مغان  دامخروري و صنعت و کشتاقدامات  -3-01-2-5
 خريد با "آذربايجان شیار شرکت" نام هش  ،  ب 1328درسال مغان  منطقه در شرکت اولین

 خود فعالیت (سابق آباد کبر و آباد يوشان) مغان آباد شاه به معروف محلي در کشاورزي آالت ماشین

 فرسايي وطاقت سخت زندگي منطقه مردم سالي، خشک و قحطي دلیل به هاسال اين درو کرد آغاز را

 وامرار کارگري جهت مردم منطقه وقشالقات دهات از که شد سبب شرکت اين تأسیس و داشته

 چندان کار نتیجه سال آن منظم ونا کم هايبارندگي خاطر به .بیاورند رو مجموعه  آن سوي به معاش

 گذاربنیان پارسا مهندس شرکت مديرعامل) شرکت مهندسین مسئولین، اينکه تا نبود بخش رضايت

 .نمايند آبي کشت به اقدام (آرازارس) رودخانه آب از استفاده با گرفتند تصمیم(آبادپارس شهر

 .دهد مکان تغییر مذکور رودخانه اطراف و تر شمالي هايقسمت به شد مجبور شرکت نتیجه در

 توسط رودمي شماربه هم استان سیلوي ترينبزرگ که جعفرآباد بخش در منطقه سیلوي اولین

 درسال که بود هواشناسي ايستگاه يک داراي همچنین بخش اين .شد ساخته روسي پیمانکاران

 .است گرديده تأسیس 1331

 ،فعالیت ديم زراعت بصورت نشده تسطیح قطعات اولین رفتن کشت زير به با سال درهمین

 ازآب گیري بهره و اراضي تسطیح با بسرعت گرديدکه آغاز پارس ودامپروري صنعت و کشت در تولید

 و متوسط قشالقي مرتع شکل از "زمین،عمال از وري بهره نظام بدينسان و تبديل فارياب زراعت ،به

 با ،همزمان شرکت اين اصلي عملیات شروع خوشبختانه .يافت تغییر مکانیزه زراعت شکل به فقیر

  . است بوده اسالمي انقالب  شکوهمند پیروزي

 موثرصورت اصالحي اقدامات و اخیر سال چند در ملي بزرگ بنگاه اين باالي اهمیت به نظر

 تولید هاي فعالیت وتوسعه تولید وکیفي وري،بهبودکمي بهره ،افزايش ساختار اصالح جهت در پذيرفته

 مکانیزاسیون ناوگان نوسازي (اصیل نژاد) ،تلیسه(قند چغندر-کلزا ذرت-جو- گندم) مختلف بذرهاي

 بخش به ها ازفعالیت بسیاري نیزواگذاري و صنعتي واحدهاي و میوه باغات نوسازي ، زراعي

 مسیر در مغان صنعت و کشت سهامي شرکت. است گشوده آن آينده در جديدي خصوصي،افق

ودراين .دارد رو نیزپیش طوالني وراهي است شده رامتحمل بسیاري هاي خود،فرازونشیب تکاملي
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 اجرائي وکارشناسان رعیناز شديد ازبخش،نیاز مسئولین انتظارات و ها خواسته به توجه با اينک راستا،

 کشور کشاورزان آگاهي سطح رفتن باال بويژه و کشاورزي عملي هاي آموزش به کشاورزي سازمانهاي

 نهال شده اصالح بذرهاي کاربرد سزاي به وارزش نقش و مصرفي نهادهاي بهنژادي و سالمت به نسبت

 با خود،همگام راه ادامه در که دارد نظر در شرکت ،اين تولید قاطع افزايش در اصیل تلیسه و مرغوب

 تولید عرصه ودر نموده ايجاد تحولي خود هاي جهاني،درفعالیت نوين کشاورزي اقتصادي هاي سیاست

 براي تلیسه وتولید نهال ،تولید وسويا ،جو،ذرت،چغندرقند،يونجه گندم مرغوب بذرهاي تکثیر و

 .نمايد آفريني نقش جدي صورت به کشور، تولیدي واحدهاي نیاز وتامین انتظارات به پاسخگوئي

 اين که گفت توان مي قاطعیت با حاصله تجربیات و مغان شرکت تکاملي فرآيند به توجه با

 در پارساآباد نفري1000 روستاي بطوريکه است بوده مغان دشت آباداني و عمران منشاءاصلي شرکت

 تبديل اردبیل استان بزرگ شهر دومین به عشاير واسکان مهاجرپذيري با پرخیز شرکت اين سايه

 تاثیر مويد مغان دشت در مکانیزه کشاورزي توسعه و کشوري پیشرو کشاورزان وجود و است گرديده

 اين در عملي و علمي تجارب کسب با که کارشناساني بسیار وچه است بوده آن وآموزش ترويج

 بذري،دامي وتولیدات اند گرديده گذاري اثر و خدمت منشاء ملي هاي عرصه در بزرگ دانشگاه

 شرکت)گزارش  .است گرديده کشور نقاط تمام در ملي ثروت افزايش موجب شرکت اين(نهال)وباغي

 (کشاورزي جهاد وزارت کشاورزي هاي شهرک

 :دامداريدربخش مغان  دامخروري و صنعت و کشتاقدامات -3-01-2-6
 قرار کشور صنعتي بزرگ هاي گاوداري زمره در مغان صنعت و کشت شرکت دامپروري مجتمع

 شیري،دو ايستگاه درپنچ دام راس466و هزار12 حاضر حال در، مجتمع مدير گفته به بنا .دارد

 تامین براي .شود مي نگهداري سیمنتال ايستگاه يک و پرواري نر ايستگاه ،يک تلیسه پرورش ايستگاه

 صورت به شرکت سیلوي و دام خوراک کارخامه در خوراک تن280 روزانه ، گله اين نیاز مورد غذاي

TMPدوشاي میانگین با خام شیر تن هزار36بر افزون گذشته ماه10 در .شود مي توزيع و تولید 

 شده فرآوري شرکت خود لبنیات کارخانه ودر تولید مغان صنعت و کشت دامپروري در کیلوگرم26/6

 عامل مدير حمايت و وکارکنان کارگران تالش با مجتمع دراين شیرخام تولید سابقه بي افزايش .است

 کیلو30 دوشاي میانگین با تن130 به مجتمع شیردراين روزانه ،تولید مختلف هاي بخش مديران و

 به پیمانکاري نیروي نفر330 و روزمزد و رسمي کارمند نفر92 حاضر درحال .است رسیده روز در گرم

 مي فعالیت تولید میزان بردن باال و دام سالمت حفظ هدف با مجتمع اين در روزي شبانه صورت

 .کنند

 و صنعت و کشت طرح نام به وصنعت کشت مجتمع تشکیل وقت کشاورزي وزارت1351 سال

 نام1353 سال اسفندماه .نمود گذاري پايه را منطقه اراضي از هکتار63000 سطح در مغان دامپروري

 خود هاي فعالیت عمال شرکت و يافت تغییر مغان دامپروري و صنعت و کشت سهامي شرکت به طرح

 دامپروري و صنعت و کشت شرکت عامل مدير اولین،کفايي منوچهر مهندس ياد زندهو.نمود آغاز را
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 و بودند آفرين نقش مغان ي منطقه توسعه در روزي شبانه همت با که بودند مشهد اهل که مغان

 .شوند مي ياد ونیکي خوبي به منطقه مردم افکار در همیشه

 ادامه و بوده مغان وصنعت کشت شرکت وجود از منبعث آباد پارس شهرستان ايجاد"اساسا

 بود به خواهد روبرو زيادي بسیار هاي دشواري با مغان شرکت بدون ها زمینه تمامي در آن حیات

 آبادي و عمران اصفهان،در اهل پارسا ابراهیم مهندس آقاي ياد زحمات زنده و تالش از قدرداني پاس

 .است گرديده گذاري نام وي بنام آباد پارس شهر منطقه

 حفظ .است شده واقع آذربايجان جمهوري مرز با همجوار صفرمرزي منطقه در مغان شرکت .

 خواهد ساز کار بسیار نظام هاي سیاست راستاي در منطقه اين در حاکمیتي تشکیالت و سازمان

 فروپاشي زمان در کنترل بدون هاي وآمد رفت زمان در يکي نموده ايفا مغان شرکت که نقشي.بود

 .است آوري ياد قابل ارمنستان-آذربايجان جنگ زمان در وديگري شوروي رژيم

 (:عام سهامي ) پارس دامخروري و صنعت و کشت شرکت -3-01-3
 دردشت حاصلخیزمغان آمده به عمل گذاري هايسرمايه از مطلوب برداريبهره در راستاي 

 ، بنديقطعه ، رسانيب آ شبکه ، دوز اصالن انحرافي سد ، قشالق قزل مخزني سد احداثازجمله  

 تولیدات افزايش براي وصول به برخي اهداف مهم اقتصادي ازجمله  و   … و زهکشي شبکة ، تسطیح

 و صنعت و کشت ملي شرکتتاسیس وآغازبه کار  ، وابسته صنايع محصوالت و دامي و زراعي

 انقالب پیروزي از پساين مجموعه اقتصادي پس  یداکرد.دراين منطقه ضرورت پ پارس دامپروري

 مالکیت و ها شرکت ثبت اداره در خاص سهامي شرکت صورت به1366/11/27 تاريخ درو  اسالمي

در  سهام صاحبان العاده فوق عمومي مجمع مصوبه موجب به د ورسی ثبت به گرمي شهرستان صنعتي

 مراتب و تغییريافته عام سهامي به خاص سهامي از شرکت حقوقي شخصیت نوع1386/08/10 مورخ 

 مرکزو رسیده ثبت به آباد پارس شهرستان وامالک اسناد ثبت اداره در1386/08/10 تاريخ در آن

 . است شده واقع اردبیل استان آباد پارس شهرستان در شرکت اصلي

با توجه به آنچه در واقع اساسنامه اين شرکت ثبت گرديده اين مجموعه در راستاي وصول به 

 براي حداکثري سودآوري ايجاد و کشاورزي راهبردي محصوالت تولید افزايشبرخي اهداف از جمله 

 تحت آبیاري نوين هاي سیستم از استفاده با آبي اراضي زيرکشت سطح افزايش در داران،تالش سهام

 نوين هاي تکنولوژي از استفاده با سطح واحد در تولید اي،افزايش توسعه هاي طرح اجراي و فشار

 تکمیلي و تبديلي صنايع ايجادو ورز خاک مناسب عملیات و وآب کود بهینه مصرف جمله از زراعي

 شرکت همکاري با کشور و منطقه اقتصاد در رونق ايجاد و دامي،باغي ، زراعي محصوالت وفرآوري

 بذر تولید جهت در جديد هاي تکنولوژي از استفاده و برصادرات وتمرکز مشترک گذاري سرمايه ايجاد

 به مربوط هاي طرح اجراي و تهیه از عبارتست شرکت فعالیت موضوعتاسیس گرديد و برهمین اساس،

 بوده وبراي  محصوالت تولید و باغداري ، طیور،آبزيان ،پرورش دامپروري ، زراعت از اعم کشاورزي امور

 پژوهشي مطالعات انجام و تحقیقات مرکز ايجاد اقدامات به مجاز حصر بدون شرکت اهداف اين به نیل

 وري بهره منظوره ب فني و علمي جديد هاي روش بردن کاره ب و نهال و بذر تولید و تحقیقي و
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ه ب غیره و کشاورزي محصوالت توزيع و تولید،تبديل،فرآوري جهت الزم صنايع و تاسیسات ايجاد،بیشتر

 موسسات و خارجي و داخلي هاي شرکت و موسسات در متقابل مشارکت و گذاري سرمايه،باال شرح

 و واردات همچنین و بازرگاني معامالت و عملیات هرگونه انجام، مقررات و درحدود پژوهشي و آموزشي

 ازبرهمین اساس، .است شرکت صالح و صرفهه ب و بوده ضروري شرکت منافع تامین براي که صادرات

و  .شد گذارده مغان دامپروري عهده شرکت به  هکتار هزار 63 حدود شبکه، زير اراضي هکتار هزار90

 بالل کارخانه تنها روز در تن320 ظرفیت با بذر آوري عمل کارخانه شرکت موجود کارخانه تنها

 (-عام سهامي- پارس دامپروي و صنعت و کشت شرکت سايت .)باشد مي کشور مدرن کن خشک

 قكراقي اجاق ،خورجینورني،پالس،فرش،گلیْ،)مغان عشاير  دستي صنايع - 3-01-0

 و...(:
 کم و بوده فراموشي حال در روزها اين بود استان عشاير زندگي از جزيي که ها بافته دست اين

 بیشتر عشاير زنان کار گذشته در  .شود مي تبديل روستايیان و عشاير اذهان در اي خاطره به کم

 داده فلزي هاي صندوقچه به را خود جاي بافت نوع اين امروزه اما  پالس، گلیم، قبیل از بافندگي

 نیز دستي صنايع گونه اين عشاير زندگي شیوه تغییر به توجه با اما بود قراقي اجاق و خورجین .است

 روي زايي درآمد لحاظ به سنتي و محلي فرش بافت به بیشتر عشاير زنان اکنون .است باخته رنگ

 .گیرد مي صورت ندرت به هم آن يیالقي و قشالق کمتر در گلیم و خورجین بافت و اند آورده

 آن از مواقع برخي در و داشته نگه خانه در را عشاير هاي بافندگي ديگر و ها خورجین هنوز 

 ولي خورد نمي عشاير درد به ديگر قراقي اجاق و خورجین چون هايي بافته دست .کنند مي استفاده

 هنگام بلکه است عشاير استفاده مورد آالچیق و چادر داخل در تنها نه هم هنوز پالس و گلیم

 ندارد، گذشته هواي و حال ديگر عشاير امروز روزگار .شود مي استفاده آن از هم طبیعت در استراحت

 مي اقدام دستي صنايع انواع بافت به لبنیات تهیه و دوشي شیر کنار در بیشتر گذشته در عشاير زنان

 نشیني جا يک و عشاير زندگي شیوه تغییر آن دلیل و باخته رنگ ديگر ها فعالیت گونه اين اما کردند

 "ورني" از ها بافته دست انواع قالب در عشاير زنان هنرهاي رسید، مي فرا که کوچ موسم .است بوده

 و يیالق در برافراشته يا و نشسته فرو هاي آالچیق کنار در "قراقي اجاق" و "خورجین" تا گرفته

 روزها اين .است خاموشي حال در نیز عشاير هنر امروز کوچ خاموشي با اما کرد مي خودنمايي قشالق

 شتر، بر سوار کودکان و زنان ها، دشت در پراکنده هاي رمه انبوه از خود دلنواز تصاوير با کوچ ديگر

 بافته تولید که آنها اي عشیره فرهنگ روستاها در عشاير سکونت با همراه و نیست خبري قاطر و اسب

 .است تدريجي مرگ حال در نیز بود آنها از يکي ها

 مالي، نمد بافي، برگ قراقي، اجاق بافي، خورجین بافي، ورني بافي، گلیم بافي، قالي گذشته در

 از غیر به که بود عشاير مناطق زنان دستي صنايع جمله از دوزي خامک و دوزي چرمه دوزي، سوزن

 از يکيدرباره فرش يا قالي بافي درمغان مي توان گفت که  .است فراموشي حال در بقیه فرش و گلیم

وفرش هاي دستي مغان بیشتر درطرح هاي .است آذربايجان منطقه قالي در ايران مناطق ترين مهم

 در ها گلیم ترين معروف از يکي مغان گلیم شود.با اين حال،همانند  ريزه ماهي،کله قوچ،......بافته مي 
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 اين پود و تار جنس .است شده بافته 60 در 90 سايز در گلیم اين .آيد مي شمار به دستي صنايع

 در .میباشد شیمیايي مضر مواد فاقد و گیاهي آن در رفته کار به هاي رنگ تمام و است کرک از گلیم

 .کرد استفاده فرش يا انداز زير عنوان به توان مي آن از میکند ايفا مهمي نقش گلیم عشاير زندگي

 هاي طرح با و کنند پیدا منازل دکوراسیون به را خود راه آرامي به اند توانسته ها گلیم اين امروز

 ها گلیم اين از .ببخشند چندان دو اي جلوه منازل داخلي فضاي به خود فرد به منحصر و خاص

 بین در تنها مغان گلیم يا ورني بافت .ببريد بهره فرش يا انداز زير عنوان به خواب اتاق در میتوانید

 به نسبت خاصي نقوش و طرح داراي دلیل همین به دارد جريان شاهسون ايل و آذربايجان عشاير

 شناخته ورني نام به میشوند بافته منطقه اين در که هايي گلیم .دارد ايران ديگر مناطق هاي گلیم

 خروس، و مرغ بوقلمون، گله، سگ گرگ، آهو، گوزن، مغان گلیم در طرح ترين استفاده پر .میشوند

 را آنها خود خاص دقت و مهارت با آذربايجاني بافان گلیم که است … و محلي پرندگان روباره، شغال،

 تماما همگي رود مي کار به مغان گلیم در که هايي نقش ريز .میکنند ترسیم هندسي اشکال قالب در

 ؛تصاويرپیوستي(مغان گردشگري گروه . )گزارش شوند مي بافته نقشه بدون و بوده ذهني نقوش داراي

 اردبیل در مغان دشت شود مي شناخته ورني مهد که آذربايجان در مناطق ترين مهم از يکي

 ورني بافت در آذربايجان عشاير اقوام از يکي آيد مي شمار به عشاير هاي بافته از يکي گلیم اين .است

 گلیم نوع يک ورني واقع در .میدانند قالي و گلیم بین فاصلي حد را گلیم اين .است شاهسون ايل

 دست ايران فرد به منحصر داراي هاي بافته از يکي ورني .شود مي بافته رو يه صورت به که است

 بر را آن و باشد مي مختلط يا پشم يا ابريشم جنس از معموال بافتها اين است شاهسون عشاير بافتهاي

 نقش و طرح داراي عمدتا نقشه بدون و ذهني صورت به هندسي اشکال با شوند مي بافته عمودي دار

 .کنند مي عرضه بازار به و بافته مغان عشاير دختران و زنان توسط گیاهان و حیوانات از طبیعي و زيبا

 مي کار به گلیم يا ورني زمینه گوسفند بز، شتر، اسب، گاو، خروس، سگ، چون هاي نقش از معموال و

 از ورني اين در رفته کار به طرح در .شوند مي ساخته ابريشم يا پشم از معموال ورني هاي نخ .برند

 اسب خورجین در ورني هاي نقش از گذشته در .است شده استفاده محرمات خطي هاي طرح سري

 .شد مي استفاده هم ها

 و دارد کمتري مادي ارزش دستي هاي بافته ساير نسبت به که است زيراندازهايي از يکي پالس

 درشت بافت با گلیم به ظاهري نظر از پالس .شود مي استفاده خورجین و سجاده زيرانداز، عنوان به

 نظر از جاجیم با مقايسه نظر از همچنین است، گلیم همانند بافت شیوه لحاظ از و دارد شباهت

 عمودي صورت به جاجیم در خطوط که تفاوت اين با هستند، هم به شبیه گفت توان مي ظاهري

 .شود مي استفاده پشم از اغلب رفته کار به نخ جنس نر از است، افقي صورت به پالس در ولي است

 روستايي مناطق در گسترده صورت به اين از پیش که است هايي آفرينه دست از يکي خورجین

 به روز آن بافت به مشغول افراد تعداد امروزه ولي شد مي تولید هندسي نقوش با عشايري جوامع و

 دلیل همین به و شدمي محسوب عشايري دختران جهیزيه جزو پیشتر هاخورجین .شود مي کمتر روز

 پشم از خورجین اولیه مواد .بود برخوردار هم زيادي هنري و معنوي ارزش از کاربردي ارزش جز به
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 پايان، چهار پشت نقل و حمل نظیر مصرفي موارد و بوده بز موي گاه و اي پنبه نخ رنگي، هاي

 اي قواره صورت به و بوده 90 تا 30 بین دستي هنر اين عرض است، داشته موتورسیکلت و دوچرخه

 متر 3.5 حدود متوسط طور به آن ابعاد و شودمي بافته مختلف هاياندازه در خورجین .شود مي بافته

 با بافت گلیم آن قسمت يک رود،مي کار به آن در بافت تکنیک نوع چندين و است متر سانتي 90 در

 .شودمي بافته بافت قالي تکنیک با قسمتي باالخره و ساده بافت گلیم ديگر قسمت و سوزني تکنیک

 .شوندمي بافته و انتخاب سنتي نقوش گنجینه از بیشتر و است هندسي هاخورجین گونه اين نقوش

 .دادند مي قرار استفاده مورد آالچیق صندوقچه و پايان چهار بار حمل در عشاير زنان را خورجین

 صنايع معاون ، گلمغاني ملکه مصاحبه ايرنا . )است رسیده ثبت به ملي جزءآثار عشاير بافي خورچین

 .....( فرهنگي، میراث کل اداره دستي

 لهجه به که بافند مي هم پشمي تمام دستبافت پارچه نوعي مغان دشت عشاير اردبیل، استان در

 يا اتاق اصلي فرش از حفاظت براي که پشمي اي بافته دست .شود مي نامیده "قراقي اجاق" محلي

 اصطالح به .شود مي استفاده (اجاق قرق ) اجاق هیزم آتش هاي شراره مقابل در ديگر زيراندازهاي

 شکل و بافت شیوه لحاظ از و ذهني و هندسي قراقي اجاق نقوش است، اجاق براي قراق نوعي محلي،

 اند بوده شکل نعلي قديمي هاي قراقي اجاق .دارد محلي مصرف و است جاجیم به شبیه کامال ظاهري

 بي هنر هاي جلوه از يکي پشمین، پارچه اين .بافند مي شکل مستطیل را آن راحتي براي امروزه ولي

 هنرمندان .شود مي تهیه استان اين عشاير زحمتکش دستان تالش با و است اردبیل استان بديل

 را ها پارچه اين بافت، هنگام ذهني، صورت به و ندارند معیني نقشه قراقي اجاق بافت براي معموال

 در هندسي ي نقشه و طرح با اغلب و است جاجیم مشابه محصول اين بافت شیوه کنند، مي طراحي

 آراسته تزيیني هاي مهره يا رنگي هاي قیطان با معموال شده دوخته ضلع سه گردد، مي عرضه بازار

  .شوند مي

 :سوار بیله گمرکو  تجارت و بازرگاني -3-01-5
االيام يکي از مراکز مهـم تجـارت و بازرگـاني بـوده اسـت. براسـاس نظـرات        منطقه مغان از قديم

انگورهاي خـوردني، جـوال، پـالس،    جغرافیدانان مسلمان اين ناحیه از مهمترين مراکز تولید رودينه، و 

هاي پشمینه ضخیم و کلفتي بوده است و روناس خوب و عـالي آن بـه گرگـان و    جامه و قطیفه، پارچه

شده است. برزند در اين ناحیه بازار ارمنستان و بارانداز خوره بوده و در ورثـان بـازار   بالد هند صادر مي

بذو برزنـد و ورثـان و موقـان درقـرن     شهرت شهرهاياز اسبابمعروفي وجود داشته است و ظاهراً يکي

 بوده است.اسالمي همین عواملنخستین

هـاي کشـاورزي و دامـي و صـنايع دسـتي از اهمیـت       امروزه نیز مغان در بازرگاني بويژه فرآورده

به ها خاصي برخوردار است و همه ساله بازرگاناني را از داخل و خارج پذيراست. بیشتر اينگونه فرآورده

 گردد.هاي داخلي و برخي ديگر به بويژه صنايع دستي آن روانه بازارهاي خارجي ميبازار

 شهر عودرواق شهرستان در اردبیل، استان در سواربیله گمرگ يا و بازارچه يا  مرزي گذرگاه

 مرکز از سواربیله گمرک فاصله.استشده واقعبه عنوان مرکز اين شهرستان  مغان سواربیله مرزي
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 پايتخت باکو، تا آن  فاصله و است؛ کیلومتر 51 فرودگاه تريننزديک تا و کیلومتر 159 اردبیل استان

 ايران بین مشترک گمرک دو از يکي گمرک اين .است کیلومتر 131 حدود آذربايجان جمهوري کشور

 جماهیر اتحاد زمان در که رسدمي سال 211از بیش به گمرک اين قدمت .است آذربايجان وجمهوري

 .شد فعال دوباره آذربايجان جمهوري استقالل از بعد و شده تعطیل مدتي براي شوروي سوسیالیستي

 به آذربايجان کشور و ايران وران پیله بین مشترک بازارچه .است روزيشبانه گمرک اين فعالیت

 مختلف نقاط ازافرادي  روز هر و بوده فعال فاز سه در گمرک بازارچه ؛ولي ،بوده تعطیل نیمه صورت

 بازارچه اين در شده ارائه اجناس عمده.سفرمي کنند. امروزه شهرستان اين به ستد و داد براي کشور

 براي ايران به ورودبايد افزود،  .است بهداشتي و آرايشي لوازم و مردانه شلوار و کت و زنانه لباس

 .است الزامي (ويزا) رواديد وجود هاايراني براي ؛ولي ،گیردمي صورت رواديد صدور بدون  هاآذربايجاني

 داشتن بدون ،کیلومتري 45 مرزي گذر جواز با توانندمي سواربیله شهرستان متولدين و ساکنین

  (آزاد پديا،دانشنامه ويکي) .نمايند تردد رواديد

تجاري در چند سال اخیر با استقالل جمهوري آذربايجان از شوروي سابق بازار جديد بااين حال،

سوار و اردو خارجي در منطقه مغان فعالیت خود را آغاز نموده و کاالهاي فرواني از طريق بندر بیله

 آباد مغان و برقراري ارتباط مغان با مرکز از طريق راهشود و نیز وجود فرودگاه در پارسصادر مي

هاي حاصله در سال فقهوايي بر تسهیالت و اهمیت تجاري منطقه افزوده است. همچنین براساس توا
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شود و گاهي سوار مغان وارد کشور ما مينخجوان ارسالي از جمهوري آذربايجان از طريق گمرک بیله

 رد.گیمعامالت مواد سوختي بین ايران و جمهوري آذربايجان نیز صورت مي

 :مغان نفتي میدان -3-01-6
 با اي منطقه دروکشور، غرب شمال در است،که ايران نفتي هاي ازمیدان،مغان  نفتي میدان

 در رسوبات ضخامت . واقع شده استاردبیل استان در  مغان دشت حوضه در مربع کیلومتر5و6 وسعت

 رئیس، هیم ،بار نخستین . است رسي -شیلي طبقات از غني و بوده کیلومتر 8 از بیش حوضه اين

 در را نفتي هاي تراوش ثارم آ1950 سال در،ايران مرکزي منطق نفت شرکت وقت شناسي زمین

 ، مغان دشت در منطقه اين مطالعه طي طراز بعد دوسال .کرد گزارش آذربايجان در "دره قیر" منطقه

 به منجر وي مطالعات، بعد سال يک .کرد اعالم نفتي پتانسیل با را ايران از ناحیه اين گزارشي طي

 معرفي اکتشافي عملیات براي را (مغان دشت) آباد شاه گنبد و اصالندوز،آجیشمه تاقديس سه معرفي

 وجود با . نیست اقتصادي ، مخزن کم بسیار تراوايي علت به مغان دشت نفت از برداري بهره.کرد

 .گیرد صورت منطقه اين در ديگري اکتشافات رود مي احتمال حوضه اين در نفتي متعدد هاي چشمه

 اين در اکنون هم عملیات اين و شده مضاءش ا1387 سال در مغان نفت اکتشاف عملیات مجوز

 تجمعات مخزن سنگ الیگومیوسن سن به زيور يا زيوه سازنده ناحیه اين در. يابد مي ادامه منطقه

 اين.شود مي پوشیده تورنین کربناته و آواري رسوبات توسط که باشد، مي منطقه اين منطقه اين نفتي

 (آزاد پديا،دانشنامه ويکيرد.)دا نیز سطحي رخنمون منطقه در سازند
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 منابع ومآخذ:-*

 و دستي صنايع فرهنگي، میراث کل اداره دستي صنايع معاون ، گلمغاني ملکه مصاحبه ،ايرنا

 شرکت سايت سايت؛1397مرداد30 مغان عشاير بانوان از 'شاهي عظمت' اردبیل استان گردشگري

 و کشت شرکت دامپروري مجتمع مدير مصاحبه ايرنا(عام سهامي)پارس دامپروي و صنعت و کشت

 وزارت کشاورزي شهرکهاي شرکت؛مغان شرکت سايت؛شیر تولید افزايش جش درآيین مغان صنعت

 مغان صنعت و کشت شرکت؛کشاورزي جهاد وزارت کشاورزي شهرکهاي شرکت؛کشاورزي جهاد

 شرکت بودجه و ريزي برنامه مديريت (؛مغان اولدوز گروه)مغان گردشگري گروه؛1394مهر ودامپروري

 ."ازاد پديا،دانشنامه ويکي"؛ 1400  تیرماه ،مغان

 کامران   الناز  - يجواد يصغر دهیّس -*

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

045 

 

 مغان)جغرافیاي سیاسي و طبیعي(: -3-00
ايران، در غرب درياي خزر و شمال استان اردبیل واقع شده است. دشت دشت مغان در شمال غرب 

هاي شمال غرب ايران بوده و از شمال به رود اي متفاوت از ديگر بخشمغان از نظر جغرافیايي منطقه

ارس و مرزهاي جنوبي جمهوري آذربايجان و از شرق نیز به مرزهاي خاکي آن جمهوري، از جنوب به 

غرب به رودخانه قره سو در ناحیه اصالندوز و شهرستان اهر در استان آذربايجان  شهرستان گرمي و از

شرقي محدود است. خود دشت طي آخرين عصر يخبندان، هنگامي که درياي خزر به سوي جنوب 

اي شکل گرفته است.دشت مغان پست درياچه-غربي گسترش پیدا کرده، در اثر رسوبات رودخانه اي

ن محسوب مي شود وشیب اين دشت به سمت شمال و شرق است و وسعت آن ي آذربايجاترين نقطه

 (1386؛15هزار هکتار برآورد شده است.)علیزاده: 351الي  311

کیلومتر مربع  9/5226مغان در شمال شرقي ترين نقطه آذربايجان قرار گرفته و مساحت آن حدود 

ذربايجان و يک سیصد و پانزدهم درصد کل مساحت آ 7/4درصد استان اردبیل،  1/29است که حدود 

از خاک ايران را شامل مي شود. اين منطقه از طرف شمال و شرق به جمهوري آذربايجان، از جنوب به 

اي است ( موغان نام جلگه1شهرستان مشکین شهر و از غرب به ارسباران محدود مي گردد.)قاسمي،

در جمهوري آذربايجان قرار دارد و  در ساحل جنوبي رود ارس و غرب درياي خزر که قسمت عمده آن

ترين قسمت استان اردبیل را تشکیل مي دهد و جهات فعلي آن در ايران، از بخشي از آن، شمالي

شمال به رودخانه ارس، در مشرق از يک قسمت به خط مرزي ايران و جمهوري آذربايجان و در 

به ارتفاعات خروس لو و از سمت مغرب قسمت ديگر به رودخانه فصلي بولقار چايي)بالهارود(، از جنوب 

فاصل بین قشالق طوايف شاهسون و قشالق ارسباران  حدبه رودخانه قاراسو دره رود)دره ئورد( که 

 ( 1:1394است، محدود مي شود.)کیاني؛

يکي از توابع مشکین شهر محسوب مي شد و در اين سال از شهرستان مشکین  1355مغان تا سال 

به عنوان يک شهرستان مستقل در چارچوب تقسیمات کشوري به شمار آمد و شهر شهر جدا گرديد و 

گرمي به مرکزيت آن تعیین شد و شهرستان مغان داراي سه بخش مغان غربي)به مرکزيت پارس آباد( 

نیز به   1371مغان شرقي) به مرکزيت بیله سوار( و گرمي)به مرکزيت گرمي( گرديد. در شهريور 

هاي مغان غربي و مغان شرقي با تغییر نام به پارس آباد و شوراي اسالمي، بخشدنبال تصويب مجلس 

بیله سوار به صورت دو شهرستان مستقل در آمده و مغان عمال به سه شهرستان مستقل گرمي، بیله 

سوار و پارس آباد تقسیم شد. دشت مغان در قسمت شمالي اين منطقه به دشت همیشه بهار ايران 

 (3:1377مي؛معروف است.)قاس

کلي "شناسي به صورتهاي فالت ايران، تا اوايل دوران سوم زمیندشت مغان، همچون اکثر قسمت

و در زير آب بوده است. از آغاز اين دوران، آب فالت رو به کاهش نهاده   "سنکنینال )درياي کم عمق(

يائي بزرگ و متعدد هاي درهاي پست به صورت خلیجها، جلگه ها و زمین، فقط دشتو در اواسط آن

متر( تا  41تا 31در آمده اند و چون دشت مغان ارتفاع کمتري نسبت به سطح دريا دارد)پارس آباد 

نیمه دوم دوران سوم شکل خلیج داشته است. از اين دوران به بعد بر اثر کاهش تدريجي آب، جلگه 
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ال است که صورت خشکي وسیع بین رود کر و ارس نیز به وجود آمده و اکنون حدود سه میلیون س

اي از يخ پوشیده شده بودند، بر اثر ذوب هاي بعد )دوره پلئیستوسن( که کوه ها با طبقهدارد. در دوره

ها خرد و به ذرات خیلي تر با نزول باران هاي سیل آسا، سنگشدن توده يخ ها، و در ارتفاعات پايین

هاي سیل آسا رسوب ذرات خاکي، که شدن بارانها پر شده و با کم ها و آب گذرريز تقسیم و در دره

اين دشت را تشکیل داده، آغاز شده است. طي دوران هالوسن ته نشین شدن ذرات و رسوبات شني 

سرعت بیشتري داشته و تا اواخر اين دوره تشکیل دشت در حقیقت خاتمه يافته است. در همان موقع 

هاي شمالي ريز خاک را با خود آورده و در قسمت وزيد ذراتهاي روسیه ميبادهايي که از روي کالک

هاي حاصلخیز و عمیق رسي منطقه تشکیل شده کوه سبالن بر زمین گسترده و به اين ترتیب خاک

اي جاندران هاي تودهگیري شرکت کشت و صنعت مغان، فسیلاست. در موقع حفر درياچه رسوب

داران درياهاي آب گرم شباهت به صدفشش متري خاک بیرون آمد که   -دار از عمق پنچ صدف

شناسي تعلق دارند و در داشتند. به ظن قوي اين موجودات به دوران دوم و اوايل دوران سوم زمین

 (21:1376فالت ايران زندگي مي کردند.)قلمي؛ "کلي سنکنینال"

 هاي اقلیمي مغان:ويژگي-3-00-0
هوايي متفاوت با ساير مناطق آذربايجان و دشت مغان،به علت شرايط توپوگرافیک خاص اصوال آب و 

-حتي نواحي جنوبي خود دارد. از نظر اقلیمي، دشت مغان داراي شرايط اقلیمي و آب و هواي مديترانه

اي تفاوت دارد: اول، وزش بادهاي موسمي به نام باد اي است و تنها در دو مورد با آب و هواي مديترانه

برد. ي برودت را تا حد زيادي باال ميوزد و درجهي خزر ميخزر )خزر يلي( است که از طرف دريا

نمايد و دوم، میزان هاي جاني و مالي فراوان براي عشاير و  دامداران مغان ميگاهي نیز ايجاد زيان

توان اقلیم منطقه را نیمه خشک به نسبتا يکسان بارندگي در سطح دشت است اما به طور کلي مي

ان در تابستان گرم و مرطوب و شرجي است و زمستان ماليمي دارد. حساب آورد. هواي دشت مغ

ها معموال همراه با بادهاي خشک و سرد، يخبندان و مه است. به طور کلي در دشت مغان برف زمستان

بارد و در صورتي که چنین اتفاقي روي دهد مدت آن بسیار کوتاه است. در عوض مه به ندرت مي

ي رطوبت درياي خزر هاي تابستاني در نتیجهفصل زمستان بوده و بارش هايغلیظ و شبنم از پديده

شود. بادهاي غربي نیز که رطوبت درياي مديترانه را همراه ي بادهاي محلي ايجاد مياست و به وسیله

گردد. قسمت شمالي و شرقي دشت مغان نیز به سبب رطوبتي هاي زمستاني ميدارد، باعث بارندگي

اي مرطوب و به سبب کمي ارتفاع از سطح رسد تا اندازهو رود ارس به اين دشت مي که از درياي خزر

اوضاع تاريخي و جغرافیايي مغان ") ي گرمسیري است.دريا داراي آب و هوايي نظیر آب و هواي منطقه

 (22-21،صص"دردوران اسالمي

هاي فروردين، رندگي در ماهدر دشت مغان تقريبا در تمام سال بارندگي وجود دارد. بیشترين میزان با

درصد  5/27متر بوده و میلي 82ارديبهشت و خرداد است. متوسط بارندگي در فصل زمستان برابر با 

درصد بارندگي  26متر )میلي 5/87دهد. در فصل پايیز اين مقدار مجموع بارندگي ساالنه را تشکیل مي

درصد( است. میزان  5/11متر )میلي 32تابستان درصد( و  36متر )میلي 5/116ساالنه(، در فصل بهار 
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ها و ارتفاعات سبالن به بارندگي و نیز درجه برودت هوا از شمال به جنوب افزايش يافته و در دامنه

هاي جنوبي رسد. به عبارت ديگر ،هر چه به طرف غرب و جنوب شرقي و دامنهباالترين حد خود مي

متر در پارس میلي 289يابد به طوري که میزان بارندگي از يپیش برويم بارندگي و برودت افزايش م

-تر ميها و ارتفاعات جنوبيمتر در دامنهمیلي 611متر در میان بند و بیش از میلي 4/491آباد به 

 رسد.)همان(

 

 (0301-0361متوسط بارندگي ماهانه و ساالنه ايستگاه پارس آباد )

متوسط 

 بارندگي

متوسط  ماه

 بارندگي

متوسط  ماه

 بارندگي

متوسط  ماه

 بارندگي

 ماه

 فروردين 5/37 تیر 5 مهر 24 دي 25

 ارديبهشت 41 مرداد 9 آبان 24 بهمن 19

 خرداد 28 شهريور 18 آذر 5/21 اسفند 38

 286متوسط ساالنه بارندگي

دهد متوسط درجه حرات ماهانه، حداکثر مطلق و حداقل مشاهده شده در ايستگاه پارس آياد نشان مي

ترين ماه سال جوالي )تیر( و سپس اوت )مرداد( و سردترين ماه سال نیز ژانويه و فوريه )دي و که گرم

درجه و مربوط به ماه جوالي )تیر( و حداقل درجه  42بهمن( است. حداکثر درجه حرارت ثبت شده 

متوسط رطوبت  دهد کهاست. ايستگاه پارس آباد نشان مي -5/16حرارت متعلق به ماه ژانويه )دي( 

هاي گرم سال )خرداد تا شهريور( در پارس نسبي در طول سال به طور کلي باال است و حتي در ماه

ي درصد در نوسان بوده و نیز میانگین ساالنه 5/61درصد تا  5/81آباد میانگین رطوبت نسبي هوا بین 

متر و در پارس آباد يمیل 1184درصد بوده است. متوسط تبخیر در ايستگاه اصالندوز  71رطوبت 

ي ايستگاه اصالندوز بیشترين مقدار تبخیر در ساله 14متر اعالم شده است. طبق آمار میلي 5/1486

هاي جوالي و اوت )تیر و مرداد( بوده و کمترين میزان تبخیر طول سال در دشت مغان متعلق به ماه

 در ماه فوريه )بهمن ماه( است.)همان(

 باد و تغییرات آن: -

 وزد که عبارتند از: در مغان بادهاي موسمي مختلفي مي

آيد به اين اسم مشهور است، قسمتي از يا باد خزر که چون از طرف درياي خزر مي "خزر يلي"-

هاي غربي طالش ي ارسباران و کوهجريان اين باد به طرف مغان و آذربايجان در حرکت بوده و منطقه

دبیل و اهر به نام نسیم مغان معروف است. ساکنین مغان از باد خزر يلي گیرد. اين باد در اررا در بر مي

وزد و در تابستان هوا را به شدت سرد شوند. بادي است که در تابستان و زمستان ميدچار وحشت مي

ي در نتیجه 1327کند و در زمستان فاجعه ساز و مثل زلزله و طاعون خانمان سوز است. در سال مي

هاي خود را از دست دادند و خسارات درصد دام 51ود که عشاير شاهسون بیش از وزش اين باد ب

 جبران ناپذيري به عشاير شاهسون وارد شد.
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وزد. ، بادي است که در جهت عکس خزر يلي يعني از غرب به شرق مي"کِچي قران )بزکش("-

و مرطوبند و در فصل  وزند درمجموع سردبادهايي که از شمال و شمال شرقي به سوي آذربايجان مي

اي که از شوند. باد مرطوب مديترانهي يخبندان ميتابستان گاهي سبب نزول برف سنگین و آغاز دوره

 شود باران زا و بسیار مفید است.غرب به آذربايجان وارد مي

کاهد و هوا يا باد مه، بادي است مفید که به هنگام وزيدن از شدت گرما و خشکي هوا مي "مه يل"-

 شود.بسیار فرح بخش و دل انگیز مي

معروف است .جريان باد مهمي است که از طرف غرب و شمال  "گرمیج"آق يل با باد سفید، که به -

وزد و در حین ورود به ايران غرب آذربايجان از فراز درياي مديترانه و درياي سیاه و اقیانوس اطلس مي

-ي وزش اين بادها در آذربايجان ميفراواني در نتیجهشود، در فصل پايیز و بهار باران چند شاخه مي

شود. آق يل در تبخیر و خشکانیدن بارد. اين باد ، بسیار تند و شديد است و معموال باعث خرابي مي

کند و به دنبال رطوبت زمین موثر بوده، بادي است گرم و مرطوب که در زمستان برف و يخ را آب مي

شود. آمدن باد سفید يا آق يل بارش وع و ريزش باران و برف آغاز ميآن حرکت ابرهاي باران آور شر

 شود.باران طوالني و مفید شروع مي

 شود. ها مييا باد میعاد که همان آق يل است، آرام بوده سبب شکوفايي غنچه "وعده يلي"-

به اصطالح وزد که ابرها در يک خط بايستند و ، که همان گرد باد است و وقتي مي"بوغاناق يل"-

 آورد.محلي خط کشي کنند. اين باد وحشتناک بوده و تلفات زيادي به بار مي

شود و هوا را به شدت و ناگهاني سرد و ، که به دنبال گرمیج يا گرمیش پیدا مي"دومان"يا  "چن"-

 کند.)همان(بارد و هوا را به شدت تیره ميسپس برف شديدي مي

گیري را منطقه، جهت باد غالبا شمالي و شمال غربي است. اين نتیجههاي کلیماتولوژي در ايستگاه

کند. طبق آمار اين در خاک جمهوري آذربايجان و در دشت میل و مغان تايید مي ايستگاه فیگولي

( متر در ثانیه در ماه نوامبر 8/1هاي گرم سال و )( متر در ثانیه در ماه5/2ايستگاه تغییرات باد بین )

 متر در ثانیه(. 2/2به طور متوسط )آبان( است)

 منابع آبي مغان : -3-00-2

 هاي سطحي:آب   -3-00-2-0

 ارس:  رودخانه-3-00-2-0-0
مهم ترين رود آذربايجان و مغان رود ارس بوده که در حد شمالي واقع است. مسیر حرکت اين رود از 

در قسمت شمالي ايران تشکیل غرب و شرق  بوده و قسمتي از مرز ايران و جمهوري آذربايجان را 

در کشور ترکیه  "برينگال داگ"هاي يک قسمت کوهستاني به نام ي ارس از دامنهدهد. رودخانهمي

کیلومتر مربع بوده که از آن میزان  221/111ي مزبور ي آبريز رودخانهگیرد. جمع حوضهسرچشمه مي

 38کیلومتر مربع يعني  37866و  درصد آن در داخل کشور ترکیه 23کیلومتر مربع يعني  23193

کیلومت مربع بوده در داخل  39261درصد آن در داخل خاک کشور جمهوري آذربايجان و بقیه که 
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ي مزبور تا کیلومتر است. رودخانه 1172ي فوق کشور ايران واقع شده است. طول کلي رودخانه

واقع است، در داخل کشور ترکیه  "کاراکاال"که کمي باالتر از "آخوريان "اي از آن به نام ملتقاي شعبه

مرز مشترک ترکیه و اتحاد  "ودي"ي ديگر آن به نام جريان دارد و از اين نقطه تا محل ملتقاي شعبه

تر دهد. از اين نقطه تا کمي پايینکیلومتر تشکیل مي 111جماهیر شوروي )سابق( را به طول تقريبي 

ي ارس وارد هوري آذربايجان را تشکیل و پس از آن رودخانهاز پارس آباد ،مرز مشترک ايران و جم

ي مزبور در ي رودخانهريزد. قسمت عمدهکشور جمهوري آذربايجان شده و باالخره به درياي خزر مي

اوضاع تاريخي و جغرافیايي " مرز مشترک ايران و کشورکنوني جمهوري آذربايجان قرار گرفته است.)

 ،بخش ارس("مغان "قوري چاي"مطالعه حوضه آبخیز " ؛ر.ک به:21-16،ص"مغان دردوران اسالمي

 پیوندند، عبارتند از:کیلومتري ارس به آن مي 0172هايي که طي مسیر رودخانه

هاي ودسي، آخوريان، گاوني پیوندند:ازجمله رودخانههايي که خارج از مرز ايران به ارس ميرودخانه -

 ي قره سو از ترکیه.انهاز اتحاد جماهیر شوروي )سابق( ورودخ

-کیلومتر مرز مشترک ايران و جمهوري آذربايجان به ارس مي 441هايي که در طول رودخانه -

 پیوندند:ازجمله 

ي کوچک ديگر از جمله آق چاي، داران، ي قطور، قره سو )دره رود(، زنگما و چند رودخانهرودخانه

هاي آريا، نخجوان، گیرند.و رودخانهسرچشمه ميکلیبر چاي و سیني چاي که از ارتفاعات آذربايجان 

 مگري، ورتان، اوخچي، گیلیان و چند رودخانه از جمهوري آذربايجان.

-ي مجزا، يکي از ارمنستان و ديگي از ترکیه و سلسله جبال آرارات تغذيه ميارس در واقع از دو شاخه

نمايد که دو شاخه به هم تالقي ميشود و در محل زنگنه واقع در منتهي الیه شمال غربي ايران اين 

ي اين منطقه مرز مشترک ايران، جمهوري آذربايجان و ترکیه راتشکیل مي دهد. از آن پس رودخانه

ارس تا محلي به نام بهرام تپه مرز مشترک دو کشور ايران و جمهوري آذربايجان است. به جهت اينکه 

متر شیب داشته و در  778در خاک شوروي)سابق(  ارتفاع رود ارس از مبدا تا محل اتصال به رود کورا

متر بوده ، قابل کشتیراني نیست. در بهار آب ارس فوق  12متر و در کورا  891ارتفاع آن  "آرتاگزاستا"

ي کوچک و بزرگ، خالي از جزيره 819ي ارس جمعا العاده زياد و سیالبي است. در بستر رودخانه

 427گويند. طبق قرار داد مرزي ايران و شوروي، آن شام مي سکنه وجود دارد که به زبان محلي به

جزيره به اتحاد جماهیر شوروي )سابق( تعلق دارد. اين جزاير فقط براي  382جزيره متعلق به ايران و 

ي بل استفاده است. آب قسمتي از اين رودخانه به وسیلهچراي حیوانات ساکنین اطراف رودخانه قا

ي دشت مغان شده مغان جريان يافته و سبب رونق کشاورزي در منطقه هايي به سوي دشتکانال

میالدي رود  1892است. ارس در بخش سفالي خود بارها تغییر مسیر داده است. از جمله در سال 

اي از آن جدا گرديده، دشت مغان را به سوي ارس طغیان کرده، سد ساحل خود را شکست و شاخه

هايي چون آق چاال و محمود چاال را پديد آورد. اما بند راه خود برکهدرياي خزر در نورديد و در سر 

شکسته بعدها بازسازي و دوباره به مسیر اصلي خود بازگردانده شد. دو سد بزرگ يکي در محل قزل 
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مغان در غرب اصالندوز بر روي اين رودخانه بسته شده و  –قشالق ماکو و ديگري سد انحرافي میل 

 ي خمارلو از بخش خدا آفرين در دست اقدام و احداث است.)همان(سد جديدي در ناحیه

 ي قره سو:رودخانه -3-00-0-0-2
ي مشکین شهر، دشت مغان و اردبیل است که به رود هاي منطقهقره سو، يکي از مهم ترين رودخانه

هاي از دامنهي اهرچاي و بالیقلو چاي که يکي ريزد. قره سو از به هم پیوستن دو شعبهمرزي ارس مي

هاي شمال شرقي کوهستان بزغوش به نام حاج محمد شمال غربي کوهستان طالش و ديگري از دامنه

ي ي منطقههاي عمدهگیرد، به وجود آمده است. به عالوه اين رودخانه، آبچايي سرچشمه مي

سو در مشکین  کند. قرهمشکین شهر، اردبیل و خلخال، نظیر قوري چاي و بالقیلو چاي را دريافت مي

غربي از دو جهت مقابل هم درحرکتند ،  –شهر پس از پیوستن به رود اهر که هر دو با امتداد شرقي 

ناگهان به سمت شمال برگشته و ارتفاعات را به طور عرضي بريده ومستقیما به سوي ارس ادامه 

ي ه رود(، تودهي قره سو )درمسیرمي دهد و از اين نظر به شکل سفید رود شبیه است. رودخانه

داغ زند و براي پیوستن به رود ارس، داخل شتر گلوهاي قرهکوهستاني و آتشفشاني سبالن را دور مي

ها پیوندد. رود قره سو با جريان سیالبي تندي از کوهگردد و در اصالندوز به رود بزرگ ارس ميمي

هاي سنگین نمايد. از برکت برفهاي ارس به هم خوردگي و آشوبي ايجاد ميشود و در آبسرازير مي

شوند و با بیشترين میزان آب، ها خشک نميي قره سو در تابستانهاي مداوم، رودهاي وابستهو باران

میلیون متر مکعب و  4/6يابند. آب دهي قره سو در محلي به نام قره چناق اردبیل همواره جريان مي

 13/34محل دولت بیگلوي مشکین شهر  میلیون متر مکعب و در 2/189در محل طالب قشالقي 

کیلومتر است و آب دهي سالیانه آن در محل  241ي قره سو میلیون متر مکعب است. طول رودخانه

( و مساحت تمام 1341-1351میلیون متر مکعب در سال بوده )آمار سال  5/154ايستگاه تازه کند 

مطالعه حوضه "؛ر.ک به: 21)همان،کیلومتر مربع است. 12111ي آبريز آن به طور تقريبي حوضه

 ،بخش رودهاي فرعي("قوري چاي"آبخیز 

 بالها رود: -

اي فصلي است که از مغرب به شمال جريان دارد و قسمتي از مرز ايران و در حد شرقي مغان رودخانه

کیلومتر است و روستاهاي زيادي را در  81دهد، طول اين رودخانه جمهوري آذربايجان را تشکیل مي

هاي غربي مغان سرچشمه گرفته و در امتداد نوار مرزي کند. اين رود از کوهمسیر خود آبیاري ميطول 

ي بیله سوار مسیر خود را به داخل خاک جمهوي آذربايجان به طرف شرق جريان يافته و در منطقه

فت دهد. اين رود شعبات مهمي چون: جین سو، ساري قمیش، الزر چاي و سر دره را درياتغییر مي

 (311کند.)خاماچي،قرهنگ جغرافیايي..،صمي

 داش ديبي: -

 ريزد.کیلومتر طول دارد و به بالهارود مي 32نیز معروف است.  "درين کبود"اين رودخانه به نام 

 ي زينگیر يا تخه چاي:رودخانه -
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افت کیلومتر است. اين رودخانه، بعد از دري 26شود و طول آن که از تازه کند و خلیفه لو جاري مي

 ريزد.چند شعبه به بالهارود مي

 ي زينگیاد )شوره دره(:رودخانه -

 ريزد.کیلومتر است و به بالهارود مي 21طول اين رودخانه 

 گرمي چاي يا توتون چاي: -

هايي به آن به طرف شمال جريان پیدا شود و پس از پیوستن شعبهاز ارتفاعات خان کندي جاري مي

 کیلومتر است. 31اين رودخانه  پیوندد. طولکرده و به ارس مي

 برزند چاي: -

ي ديگري به آن يه نام لنگان خوانده گیرد و پس از پیوستن شعبههاي دامداباجا سرچشمه مياز کوه

کیلومتر است و به نام ساري قمیش چاي نیز  51ريزد. طول آن شود. اين رود به بالهارود ميمي

 (298معروف است. )خاماچي ،همان،ص

در نواحي مختلف دشت  1346دهد که سطح آب زيرزمیني در سال قابل حصول نشان ميگزارشات 

سطح آب  1362متر از سطح زمین بوده است. در حالي که در سال  41متر تا  12مغان در عمق 

سال سطح آب  16متر از سطح زمین رسیده و در حقیقت در طي زمان  35تا  2/1زيرزمیني به 

ترين دلیل براي باال آمدن سطح آب متر باال آمده است. مناسب 12حي حدود زيرزمیني در برخي از نوا

میلیون متر مکعب در  851با میزان حدود  1362هاي آبرساني )در سال توان هدايت کانالرا مي

بندي خاک ها و اليهسال(، پتانسیل ضعیف زهکشي طبیعي، نفوذ عمیق در اثر آبیاري، نشت کانال

نمايد. مغان از لحاظ ر باال بردن تراز آب زيرزمیني به نحوي نقش خود را ايفا ميدانست که هرکدام د

هاي گوناگون از اين منابع با ارزش منابع آب زيرزمیني از امکانات کافي برخوردار است که به صورت

ت هزار هکتار اراضي دش 91هاي مقدماتي از کل با توجه به بررسي 1361شود. تا سال برداري ميبهره

هکتار کمتر  7811متر و حدود  5هزار هکتار عمق برخورد به آب زيرزمیني کمتر از  12مغان حدود 

و برگشتي کانال  Aهکتار از اراضي زير دست کانال  2511متر بوده، به عالوه در سطحي حدود  3از 

A  متر  2ير هکتار از اراضي ديگر نیز ز 5111متر و در  5/1عمق برخورد به آب زيرزمیني کمتر از

ي اراضي سطح آب هاي مناسب از باال آمدن آن جلوگیري به عمل آمد. در بقیهبوده که با زهکشي

 گیري شده است.متر نیز اندازه 31زيرزمیني تا 

ها از کوه بوده که در آن "پلئیستوسن"ي ي دشت مغان از نظر تشکیل خاک دورهترين دورهفعال

هاي سیل آسا در نقاط کم ها و وقوع بارانعلت يخبندان و ذوب يخ اي از يخ پوشانیده شد و بهورقه

ها و آب روهاي هاي خرد شده تبديل گرديدند و در درهها ترک خورده و به قطعات و تکهارتفاع سنگ

منطقه رسوب نمودند. با پر شدن اين مجراها سیالب نیز نخفیف يافته و رسوباتي که دشت مغان را 

اينجا آغاز گرديدند. در دوران هالوسن ،ته نشیني مواد آبرفتي سريعا صورت گرفت دهند، از تشکیل مي

نمود، ذرات ي تشکیل دشت ريخته شد.در همین زمان بادهايي که از استپ روسیه عبور ميو شالوده

هاي پر عمق و حاصلخیز اين هاي سبالن آورد، خاکريز خاک را همراه خود به قسمت شمالي کوه
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شود، به همین طرز به وجود آمده است. دراين میان،انتهاي شمالي خوانده مي "وئیسل"منطقه که 

صلوات داغ به عنوان دنباله کوه هاي طالش وباغرو، به دره ارس درمغان منتهي مي شود وکوه و رشته 

مترارتفاع درجنوب جلگه مغان کشیده شده 711کوه خروسلو از کوه هاي معروف مغان بوده وبا حدود

 در "شناوار"و "و ارتفاعات اِني "گردنه لنگان"رتفاعات اوجارود درگرمي ،ارشق درجنوب مغان با است.ا

 (288؛خاماچي،22گرمي از ارتفاعات مغان هستند .) )همان،ص

 پوشش گیاهي مغان: -3-00-3
شود. گیاهان ي گیاهان بومي و گیاهان غیر بومي تقسیم ميپوشش گیاهي دشت مغان به دو دسته

اي مانند درمنه )يوشان(، تمشک، خارشتر و نظاير غالبا از نوع گیاهان مراتع، شامل گیاهان بوتهبومي 

اي مثل يونجه سیاه )قره يونجه(، گیاهان علفي هاي مختلف گز، گیاهان علوفهآن و گیاهان از تیره

تالقي و اراضي شود. نواحي باهاي اسفناج )ترپک( تشکیل ميوغالب بیشتر از نوع گندمیان و از تیره

به مغان  زار فرا گرفته است. اسامي بعضي از گیاهان دشتها را در سطح وسیعي جگن و نيمجاور آن

خاکشیر تلخ )آجي شووران(، جو، تیکان اوتي، چمن اوتي، شرح زير است: قیاق،سیر، گون،خار )فانقال(،

یر(، کچي اوتي، سیزاب، شبدر و آالله، شوران اوتي )شور(، سیجان اوتي، يملیک اوتي، شووران )خاکش

هاي گیاهي يک ساله و چند ساله که از اواخر زمستان با افزايش میزان بارندگي و درجه انواع گونه

نمايد. به علت وجود اختالف درجه حرارت و مقدار بارندگي در حرارت محیط شروع به سبز شدن مي

خورد. گیاهان غیر بومي قه به چشم ميمناطق مختلف دشت مغان تغییراتي در نوع گیاهان اين منط

هاي درختي سوزني برگان )کاج تهران، سرو و زوبین(، پهن برگان )زبان گنجشک، عرعر، شامل گونه

دار، توت سفید، ي هستهنارون، اقاقیا، قشداقي( و انواع صنوبر ايتالیايي و باالخره انواع درختان میوه

اوضاع تاريخي و "؛22ص ،1ج موسوي بجنوردي، ره است.)توت سیاه، بید، سیب، شبرنگ، گیالس و غی

 (24(،صجغرافیايي مغان دردوران اسالمي

هاي ي مازندران و کنارهي میانکالهشد که زيستگاه پلیکان خاکستري در ايران منطقهتاکنون تصور مي

است. تعداد ي سد میل و مغان اصالندور مشاهده شده خلیج فارس است، اما از اين پرنده در درياچه

قطعه اردک  9قطعه اردک چشم طاليي،  7ي مغان عبارتند از: ي آبزي در منطقهپرندگان نادر کوچنده

قطعه  55قطعه انواع قو و  1511قطعه مرکوس سفید،  5قطعه غاز خاکستري،  411تاجدار و کوچنده، 

قطعه تجاوز  5111ي کارشناسان، جمعیت بالکان کوچک در سطح جهان از بالکان کوچک. وبه گفته

اي مهم و استثنايي در ي سد اصالن دوز پديدهقطعه از اين نوع پرنده در درياچه 55کند و وجود نمي

ي زنگوله بار نیز در مغان مشاهده ي کوچندههزار قطعه پرنده 8تا  11رود. حدود کشور ما به شمار مي

ها، آبچلیک، گیالنشا، ار آبزي از قبیل سلیمي کنها، از پرندگان کوچندهشده است و عالوه بر اين گونه

ها، سرسبز، خوتکا، سرحنايي، حواصیل خاکستري، اقرت، خوس کولي، لک لک، طاووسک، انواع مرغابي

چنگر، نوک سرخ، کاکايي، اردک نوک پهن، آنقوت، طنجه، غاز و فالمینگو نیز از ديگر پرندگاني 

هاي پرندگان کوچنده کنند. به سبب تنوع گونهيهستند که در دشت مغان زمستان خود را سپري م

هاي پرندگان کوچنده ترين زيستگاههاي مغان، اين منطقه را مي توان به عنوان يکي از اصليدر تاالب
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هاي بومي و مهاجرت پرندگان کوچنده به اين منطقه باعث در سطح کشور مطرح کرد.نیز، وجود گونه

 (25ت پرندگان کوچنده ياد شود.)همان،مغان به عنوان بهش شده تا از دشت

در زمان ايالت، حیوانات نادري نظیر آهو، گوزن، مارهاي بزرگ و اژدرمارهاي خطرناک و انواع پرندگان 

نادر ديده شده است و مارهاي مغان شهرت خاصي در میان حیوانات زيست محیطي داشته است و در 

ي نه چندان دور در تمام شده است.و در گذسته ياد "دشت مارستان"کتب مختلف از مغان به عنوان 

رسیده است. به طوري که در شده و در تابستان به اوج خود ميفصول در دشت مغان آهو ديده مي

-هاي خروسلو حرکت ميهاي آهو به طرف کوهفصل زمستان به علت کوچ عشاير به دشت مغان گله

شدند براي محافظت از مراتع، زمستان عشاير مجبور ميکردند و تعداد آهو به حدي زياد بوده که در 

تعدادي قرقچي با اسب به منظور جلوگیري از ورود آهوان به مراتع خود بگمارند.با اين حال،متاسفانه 

ي ارس عشاير براي يافتن غذا به به علت بارش شديد برف و يخ بستن آب رودخانه 1327در سال 

ب نسل اين حیوان کم کم رو به انقراض گذاشت. پیشرفت تکنولوژي شکار آهو پرداختند و به اين ترتی

ي ارس و دره و عمران و آباداني منطقه انقراض نسل اين حیوانات را سرعت بخشید. همچنین،رودخانه

رسد. هاي صید شده به مصرف اهالي محلي ميهاست و ماهيرود )قره سو(، محل زيست انواع ماهي

 گیرد.)همان(هاي مخصوص نیز در منطقه انجام ميمصنوعي و حوضچه هايپرورش ماهي در درياچه

 منابع ومآخذ:-*

،پايان نامه کارشناسي ارشد  "اوضاع تاريخي و جغرافیايي مغان دردوران اسالمي"جوادي، سیّد مهدي،

 ناسيش کتاب ؛....... ،ش؛........... 1376 -1375،دانشگاه تهران ،دانشکده الهیات ومعارف اسالمي ،سال 

کاوش در نادرتپه سي "، مقاله علیزاده، کريمش؛1389، اردبیل اردبیلي، اردبیل،محقق استان توصیفي

قاسمي، احد، ؛ ،گروه باستان شناسي پیش ازتاريخ،پژوهشکده باستان شناسي  "آصالندوز دشت مغان

 خاماچي، ؛1377 تهران،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي مغان نگین آذربايجان، جلد اول، انتشارات

 " ؛ساعدي، غالمحسین،1371 تهران، سروش، انتشارات شرقي، آذربايجان جغرافیايي فرهنگ ، بهروز

 ،"مغان "قوري چاي"مطالعه حوضه آبخیز"؛ 1354؛ تهران، امیرکبیر، دوم ،  "خیاو يا مشکین شهر

،کاظم،دائرة  ورديموسوي بجنبخشعلي لطیفي، پايان نامه کارشناسي ارشد،دانشگاه شهید بهشتي ؛ 

 .   1374، مرکزدائره المعارف ،تهران،1المعارف بزرگ اسالمي،ج
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 چهارمفصل 
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 گیري نتیجه -0-0
هـاي  آثار مدوّن مستقل پیرامون تاريخ استان کنـوني اردبیـل در دوره   نبود، متأسفانه بدون شک

و پراکندگي اطالعالت الزم پیرامون استان  با وجود جايگـاه اردبیـل و نـواحي آن در     مختلف تاريخي،

هاي علمي و پژوهشي پیرامون استان اردبیل تاريخ آذربايجان، ايران و اسالم، اهتمام به تألیف مجموعه

آن  ي نواحي مختلفبه ويژه تاريخ سیاسي، مذهبي، فرهنگي و اقتصادي اين استان که نشانگر پیشینه

رسید و الحمـدهلل چـون وجـود    ي تاريخي باشد، امري بس مهم و ضروري به نظر ميدر دوران گذشته

هاي تألیف اين مجموعه در خود استان پیدا شد، با دعوت از برخي اساتید و پژوهشـگران اسـتان   زمینه

ستین بخش از ي عالقمندان به تاريخ استان عملي شد و نخي تاريخ، اين آرزوي چندين سالهدر عرصه

ي مرکز استان، با عنايات خداوندي چاپ و ، ويژه"دانشنامه تاريخ استان اردبیل"تاريخ استان به عنوان 

 اختصاص دارد. "مغان"يافت ومجموعه حاضرهم در واقع بخش دوم آن بوده وبه انتشار 

جـاي بـس    ي حاضـربايد گفـت،  ي جايگـاه علمـي و پژوهشـي مجموعـه    بر همین اساس، درباره

المعـارف و  هاي مشابه در کشور و جهان که به دائرهخوشحالي است که اين دانشنامه براساس مجموعه

تالیف شده و به سبب سـوابق همکـاري برخـي از عزيـزان شـوراي علمـي و        دانشنامه معروف هستند،

نـي  ي حاضـر از جايگـاه علمـي وزي   ها در کشـور؛ مجموعـه  المعارفها با مراکز دائرهنويسندگان مدخل

داراي  اولويـت دار و  منبـع بـه روز و   وين اين مجموعـه، درصورت تداوم تد اين حال، با برخوردار است.

استان اردبیل خالي اسـت، پیرامـون تـاريخ     که جاي آن در ،عصرحاضر اعتبار ويژه علمي وپژوهشي در

  شد. کشور قابل ارائه خواهد خارج از مجامع علمي وپژوهشي داخل و اختیار اين استان در
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 ْيضماها و پیوست

 )در صورت لزوم(
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 (1)در مغانازجمله "ماموت"  یا کواترنر  مهره داران دوران چهارم فسيلتصاویر -*
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 (2)در مغانازجمله "ماموت"  یا کواترنر  مهره داران دوران چهارم فسيلتصاویر -*
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 از موران گرمي م( 330-ق.م  251)دوره اشکانيمربوط به مکشوفه هاي بخشي ازمجموعه تصاوير -*

 :ش0300درجريان کاوش هاي باستان شناسي به سال 
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 :-تهران-م( ازشهرستان گرمي درموزه ملي ايران330-ق.م  251ي سفالي دوره اشکاني)اهتکوک -*
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 انگوت مغانتازه کند ازبه دست آمده تاريخي آثار  -*
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سیدمحمدبن محمدحنفیه دربرزند شهرستان گرميآرامگاه  -*  

 

 
 

و  جمهوري آذربايجان "خان کندي"قبر میرغیاث آغا مشهور به جدبزرگ سادات)طايفه خلیفه لو( در -*

معروف به شجره نامه سادات يادشده.  نگاشته شده برسنگ قبرشجره نامه   
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 وحاج میرمنصور،پدرمیرغالم)سمت راست ومعمْ( ، میرغالم وپسرش میرمحمدمنصوريتصاوير  -*

 ازفعاالن سیاسي شهرستان گرمي در دورا قاجار وپهلوي
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نقشه مغان ايران وآن سوي مرز درجمهوري آذربايجان -*  

 

 

 
 يکي و مغان منطقه سیاسي رجال از تولون، خاقاني جلیل سید مرحوم تصاوير)سمت راست: -*

 بیگ خان )وسط: بهرام ؛دموکرات فرقه و ها بالشويک علیه گرمي شهر عشاير مبارز بزرگان از

و  ها بالشويک و تزار روس با جنگ در شاهسون عشاير لشگر کل فرمانده، قوجابیگلو نژاد بهرام

 -بیگ قوتاز پدر - اجیرلو شاهین بیگ نصرت مرحوم :سمت چپ)و مغان قوجابیگلو طايفه رئيس 

 ش(0325-0320)حدموکرات فرقهفعالیت  دوره در شاهسون ايل عشاير نماينده

 

 
 

خوجالو،ازمبارزان منطقه مغان  حاج جوادخان حاج خانْ، خواهر تصاوير )سمت راست: سرانداز -*

 فرقه با شاهسون عشاير جنگ از بعد مغان عشاير سران سال باروس ها به همراه برادرش؛)وسط:

 از پس مغان شاهسون ايل عشاير طوايف سران مرمر؛ کاخ ؛)سمت چپ:ش 0325درسال  دموکرات

 .0326 سال ؛در"دموکرات فرقه "آذربايجان غائله

  
      

 
 



 

068 

 

 
 

  بیله سوار دردوره قاجاريه شهرتصويري از  -*
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کاتب چلبي"جهان نما"نقشه آذربايجان واردبیل ومغان در -*  
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 تصاوير)سمت راست: مهندس منوچهرکفايي، اولین مديرعامل شرکت کشت وصنعت ودامخروري مغان -*

نگذار عمران دشت مغان که شهرستان پارسا آباد به نام او بدين نام ا؛)سمت چپ:مهندس ابراهیْ پارسا ،بنی

 نام گذاري شد(
 

 

تصاوير بخش هاي مختلف کشت وصنعت مغان:-*  
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مغان: ونمونه صنايع دستي تصوير شتردوکوهانه و زن شاهسون با لباس عشايري -*  
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Abst ract  
 

Historical studies aiming at reviving and identifying the national identity and 

background of the people in any country are among the cultural, political and social 

necessities and necessities that are becoming increasingly apparent in view of the 

widespread de-identification and distortion of present-day history; Especially in the case 

of Iran's vast land with a brilliant historical background, especially in the region of 

Azerbaijan and Ardebil province, which is of particular importance and a serious 

position. This descriptive-analytical study tries to document, analyze and compile 

different periods of political and social history of Ardebil province based on library 

studies and historical documents and sources. 
 
Keywords: Ardabil, Islam, Encyclopedia, Ardabil History,Mogan,Varsan 

,Bajarvan,Barzand, Khorram Dinan,Aras.Ghermi. Parsaabad, Belasavar,Anghot,  
Arshag , Shahsevan,Balharood,Khorooslo,Aslandooz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

075 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Final Report of Research Project 
 

 

 

 

Title: 

Encyclopedia of Ardebil Province History 

 

(Mogan) 
 

By: 

Ostandari   Ardabil 

 

 
 

This research project has been financially supported by the 

Ardabil governor general-offices for research 
 

 

 
february- 2022 

 

 

 

 

 

 وزارت كشور

 استانداري اردبيل
 پژوهش دفتر برنامه ریزي، نوسازي و تحول اداري

 


