
 

 

 

 

 

 

 :تحقيقاتي طرح عنوان

 آن نقش و اردبيل استان در باستاني های قلعه" پيرامون کاوش و علمي های پژوهش و بررسي 

 . استان در گردشگری صنعت ی توسعه در تاریخي های جاذبه عنوان به ها
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 .است اجرا گرديده استانداری اردبیل مالي حمايت و تصويب با طرح اين

 

 

 9311-بهمن

  

 وزارت كشور

 استانداري اردبيل

 و تحول اداري بودجهدفتر برنامه ریزي، 



 :چکيده

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

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

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

 تحولات سیاسی، اجتماعی و نظامی باشد.

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

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

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

ه ها می توانند در حوزه گردشگری استان دفاعی در منطقه را به بهترین نحو ممکن ایفا نموده است. این قلع

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

 را در جهت جذب گردشگر کمک کند.

 

 تاریخی،دوره اسلامیقلعه ها، باستان شناسی، تاریخ، دوره پیش از تاریخ، دوره استان اردبیل، ها: كلید واژه
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 بيان مساله 1-1

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

( انسان همیشه در حفاظت و نگهداری خود و اموالش در 1731:11دفاعی انسان هستند. )کیانی؛  یاندیشه

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

ترین آن در دوران رفتههای دور زندگی بشری تا پیشترین حالت آن در گذشتهساختن بناهای مختلف از ساده

ها محل های مستحکم در اطراف محیط زندگی خود شد و این قلعهامروزی روی آورد و موفق به ساخت قلعه

 ها بوده است. ها سال در گذشتهسکونت انسان در طول صد

تلف ی مخغرب ایران که در موقعیّت خاصّ جغرافیایی و استراتژیکی قرار گرفته و دارای مناطق کوهستانشمال

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

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

توانسته محل پذیرش گروهاز آن می های قبلق م( و دوره 771-1711های دور، به ویژه عصر آهن )حدود

توانسته در طول های شرقی شمال غرب ایران میهای مختلف انسانی در جای جای خود باشد؛ زیرا بخش

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

آهن، در شمال غرب ایران، آذربایجان ق م( و شروع عصر1011-0111حدودراستا، در اواخر عصر مفرغ متاخّر )

محیطی و ای شدت گرفت و به اقتضای شرایط زیست های  قومی و قبیلهجاییو به تبع آن استان اردبیل جابه

ی کمبود منابع طبیعی در این حوزه، برخوردهای زیادی بین اقوام مختلف بومی و کوچرو روی داد و نتیجه

های مختلف اعم از کوچک و بزرگ در نقاط مختلف و استراتژیکی، که دارای این برخوردها، تاسیس قلعه

های زیست محیطی خوبی بود، شد. این قلعه ها، به صورت پراکنده و متمرکز در استان اردبیل قابل پتانسیل



های اردبیل و ش در استان1:30تا 1:11های هایی که در طی سالشناسایی و بررسی بوده و در بررسی

ها پراکنده شده بود، هایی که به صورت گسترده در جای جای این استانآذربایجان شرقی انجام شده، قلعه

های مشترک هستند. از جمله ها، از نظر معماری و آثار سطحی دارای ویژگیشناسایی گردید. اکثریت این قلعه

متشکل از گورهای چهار چینه خرسنگی با سنگ چین مدوّر در کنار این قلعه  ها، وجود گورستانیاین ویژگی

های اولیّه زندگی انسان و در دوران ابتدایی شکل گیری به (. این قلعه ها، در دوره031:30هاست )رضالو؛ 

های هصورت کوچک و ابتدایی ساخته می شدند و رفته رفته و با توجّه به تجربیّات روز افزون تبدیل به قلع

های بزرگ دریافته بودند که برای بزرگ چند هکتاری با دیوارهای عظیم شدند. حاکمان سیاسی و مالک قلعه

های مرکزی و ساکنان آن، می بایست  در اطراف و فواصل مختلف دست به ساختن اداره و دفاع بهتر از قلعه

 های اقماری بزنند. قلعه هایی با مساحت کم به عنوان قلعه

غرب ایران و همچنین بررسی های شرقی از شمالهمین اساس، با توجه به مطالعات صورت گرفته در بخشبر 

چایی که توسط نگارنده مورد مطالعه ی رود مشگینهای مرکزی و اقماری حوزهشناختی، قلعهمیدانی باستان

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

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

کرده های مردمی ایفای نقش میمرکزی به عنوان جایگاهی برای حفاظت از مردم و همچنین سازماندهی گروه

حفظ حدود و ثغور قلمرو این مراکز را به عهده داشته و از ورود اقوام جدید ی های اقماری هم وظیفهو قلعه

های مفرغ و آهن، از ادوار مهم پیش از تاریخ ایران بوده کرده است. لازم به ذکر است که دورهجلوگیری می

ه دوم ق. م های دوران مفرغ ایران از نظر تاریخی به طور نسبی اوایل هزاره سوم و اواسط هزاراست. فرهنگ

 (. 131:37:گیرد )طلایی؛ سال را در بر می 1711یعنی حدود 

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

ت بر مبنای شواهد آورند و از اهم این تغییرای مفرغ اولیه به حساب میهای شروع دورهکه اغلب آن را از نشانه

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

 (. 31:11 3:گیری نخستین جوامع مبتنی بر حکومت اشاره نمود )مترجم و نیکنامی؛ شکل

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

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

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

ق. م؛ وعصر  171/311-1111در حدود  0ق. م؛ عصر آهن  1111-1:11/1071در حدود  1شامل عصر آهن 

، که شامل دوره تاریخی IV(. واخیراً لوین، آهن :331:3:ق. م است. )مدودسکایا؛  771-171در حدود  :آهن 

( در ادامه، گذشته از 7731:30یی؛ بندی اضافه کرده است )طلاهخامنشی و اوایل پارت بوده، به این تقسیم

اردبیل "های دیگر مجموعه حاضر به آنها پرداخته شده )ر ک به3 مجموعه، حاضر، مدخلدژهایی که در بخش



(، در این "های باستان شناسیاردبیل )پیش ازاسلام، براساس یافته"؛ همان، مدخل"ی پیش ازتاریخ()دوره

  های یادشده می پردازیم.ربوط به دورهمدخل، به بحث پیرامون برخی از دژهای م

 :فرضيات و سوالات تحقيق  2-1

 های تحقيقسوال -الف

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

 فعلی چیست؟ های در موقعیتهای استان اردبیل عوامل مکان گزینی قلعه  -0

 ؟فازهای مهم قلعه ها در دورهای مختلف چطور بوده است -:

 در محدوده مورد مطالعه شامل چه مواردی است؟ قلعه هایمهمترین یافته های مرتبط با  -3

 های تحقيقفرضيه -ب

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

ن شده لذا تبییاز این معبر میسر میبرزند، ورثان و غیره با مناطق مرکزی فلات ایران، همچون ری و قزوین 

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

 شناسی استان اردبیل می باشد. 

فراهم بودن پنج شاخصه ماده، انرژی، فضا، زمان و تنوع ملزومات استقرار در محوطه قلعه ها، موقعیت  -0

 راتژیک منطقه ای و فرا منطقه ای مهمترین عوامل مکان گزینی قلعه ها می باشد. است

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

توسعه،  ثمخلتف تاریخ در دوره های مختلف تاریخی ارتباطی و انباشت ثروت در کنار عوامل پیش گفته باع

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

ایلخانان مغول به منطقه همزمان بوده و بعد از آن نیز محوطه هرچند به صورت بسیار ضعیفی حیات در 

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

قلاع استحکاماتی، کاروانسراها، راه نشان ها و پل ها مهمترین یافته های در ارتباط با جاده های تجاری  -3

 و مواصلاتی در منطقه می باشند. و قلاع در جهت حفظ تامین امنیت این مناطق طراحی و ساخته شده اند.

  

 

 

 

 تحقيق: اهميت و ضرورت- 3-1



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

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

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

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

  .باشد می ساخته اند. معماران قلعه همه تلاش خود را در جهت غیر قابل نفوذ بودن را به کار می گرفتند

 

 بيان اهداف تحقيق )شامل هدف کلي و اهداف اختصاصي تحقيق و شرح خدمات(  4-1

الجیشی آن ها  و موقعیت مناسب جغرافیای تاریخی دوره اسلامی در ارتباط با قلعه ها ، شرایط سوقدر متون 

گاه قلعه ها  از منظر ارتباطی این قلعه ها اشارات گوناگونی وجود دارد. با وجود اهمیت موضوع، متاسفانه هیچ

اب ر نگرفته است. تحقیق حاضر بشناسان مورد بحث و بررسی قراشناسی توسط پژوهشگران و باستانباستان

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

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

 دوره اسلامی منطقه ضروری است. 

 جمله مهمترین اهداف پژوهش حاضر شامل3 از

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

 بررسی و تطبیق یافته های باستان شناختی و منابع تاریخی. -0

 مقایسه وتبیین و شناخت سفالهای دوره پیش از تاریخ، دوره تاریخی و دوره اسلامی منطقه. -:

نگاری استان اردبیل  در دوره های مختلف بر اساس مطالعات باستان شناسی قلعه تبیین تسلسل گاه  -3

 ها

تبیین عوامل زیست محیطی علل انتخاب مکان و مکان گزینی قلعه ها بر پایه مطالعات زیست بوم  -7

 شناختی 

 اتبیین عوامل زیست بوم شناختی کنت وات )ماده، فضا، زمان، تنوع و انرژی( در مکان گزینی قلعه ه -0

 های جغرافیایی در مطالعات باستان شناسیتبیین نقش متغیر -1

 بوم شناسی در مطالعات باستان شناسیهای زیستتبیین نقش متغیر -3



بررسي سابقه مطالعات و تحقيقات در موضوع طرح در ایران یا مناطق ) پيشينه تحقيق- 5-1

 :(عليلي با طرح فدیگر همراه باذکرمنابع اساسي و همچنين چگونگي ارتباط تحقيقات قب

های پارتی های گورخمرهشناختی از قبیل کاوشهای باستانها و پژوهشقبل از انقلاب اسلامی معدود کاوش

(، بررسی  1:71ی رود ارس ) حریرچیان و کردوانی، های حوزه(، بررسی1:11فرد در گرمی مغان ) کامبخش

، بررسی هیات (Demorgan 1905:267-305) های ژاک دمرگان فرانسوی در ارتفاعات نمین زنیو گمانه

، ( Berney, 1979) شهر به سرپرستی چارلز برنی در شهرستان مشکین1110باستانشناسی انگلیسی سال 

 1113و 1111، 1111، 1101،1103بررسی باستانشناسی هیات آلمانی طی چندین فصل متمادی در سالهای 

شرقی )در مناطقی چون دشت جلفا، مرند، تبریز، مراغه، میانه، سراب، اردبیل، مناطق مختلف آذربایجان در

( صورت پذیرفته بود؛ که عموما مربوط به مطالعات دوران  Kroll 1984:12-14گرمی، اهر و مشکین شهر() 

از انقلاب محدود به سه فصل مطالعات باستان شناسی دوران اسلامی  اردبیل در پیش  شد.پیش از اسلام می

-ی هشتاد تک(. بعد از انقلاب تا قبل از دهه:1:7؛کارگر،:1:7کاوش در جمعه مسجد اردبیل است)سرفراز،

های سرپای شهر اردبیل از قبیل جمعه مسجد ) شناسی دوران اسلامی معطوف به بناهای باستانپژوهش

(بود. لیکن از این زمان به بعد  1:17دبیلی )موسوی، الدین ار( و مجموعه شیخ صفی1:03موسوی و مهریار، 

امی های شهر اسلهای نسبتاً منسجمی مربوط به دوران اسلامی در سطح استان از قبیل کاوشها و بررسیکاوش

(، 1:37(، کاوش خانه مروج ) یوسفی،  1:30نژاد، و مهاجری 1:30اولتان قالاسی در دشت مغان ) علیزاده، 

 1:37زاده، زنی کاروانسرای صفوی قانلی بلاغ ) قنبر(، گمانه 1:37لدین اردبیلی ) یوسفی، ابقعه شیخ صفی

 ( صورت گرفت. 1:33های قاجاری شهر اردبیل )میراث فرهنگی اردبیل، (، ساماندهی و مرمت حمام

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

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

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

 حوطه ها و قلعه های آن ارائه گردد.روشمند و صحیح می باشد تا بتواند گاهنگاری مناسب برای م
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-جغرافیا بستری است که فرهنگ در آن شکل گرفته است. امروزه اهمیت پژوهش و کاوش جغرافیا در باستان

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

ای و شناختی است. عنصر مکان در سطوح منطقههای باستانسر و کار دارند و جزئی از ذات پژوهش آنها

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



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

(. جغرافیای تاریخی ارتباط نزدیکی با باستان شناسی برقرار می کند. :3 :1:3های تاریخی است )ملازاده، 

ی العات باستان شناسی فراهم مشناخت جغرافیای تاریخی مناطق مختلف زمینه کاری بسیار مناسبی برای مط

کند و علاوه بر جهت دادن به مسیر تحقیق، در تحلیل داده ها راهگشا خواهد بود. همچنین باید افزود شناخت 

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

خی خواهد کرد. تطابق یافته های باستان شناختی  و تاریخی رهیافتی های باستان شناختی در دوره های تاری

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

ا، کنترل هی ژئوپولیتیک تاریخی، نقش جغرافیا و عوامل طبیعی بر متغیرهای تاریخی قدرتامروزه بحث درباره

های حاکمیت سرزمینی در طول ر بررسی روابط قدرت و کشمکشتها و در مقیاسی وسیعو مالکیت سرزمین

شناسی، جغرافیا و علوم اجتماعی است ای نظیر باستانتاریخ، محل چالش میان اندیشمندان علوم میان رشته

 (. 33 1:33)بای، 

تدار قشماری در خصوص تأثیر جغرافیای طبیعی بر سیاست و ادر کنار توجه به جغرافیای تاریخی، نظریات بی

ست ی این مسأله اها، نشان دهندهترین نظریهحاکمیتی در ژئوپولیتیک مطرح شده است. برآیند برخی از مهم

م( با تأکید 1113-1333ای دارد. فردریک راتزل )که محیط طبیعی بر سیاست جغرافیایی تأثیر درخور توجه

ها برای به دست آوردن فضا و کومتبر کسب فضای سرزمینی به عنوان رمز و راز بقای انسان، به نقش ح

(. در سویی دیگر پیوند این حوزه مطالعاتی با جغرافیای تاریخی که 3100 1:11سرزمین اشاره داشت )مویر، 

های سیاسی در طول م( آن را مطرح ساخت، بر اهمیت نظام1137-1110برای نخستین بار فرنان برودل )

 (.310 1:13تاریخ اشاره داشته است )فراستی، 

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

 باشد. می (
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-باستان هایهای میدانی )بررسی، شناسایی و مستندنگاری یافتهروش تحقیق در این نوشتار بر اساس پژوهش

 یای بویژه با استفاده از متون مورخان، جغرافیانویسان دورهکتابخانها و میدانی قلعه هشناسی(، مطالعات 

 اسلامی است. 

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

فلات  قفقاز و مرکز -دبیلجز با در نظرگرفتن تعاملات بین دو منطقه ار قلعه هاباشد. لذا مطالعه این ایران می

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



و شهرهای قفقاز است که در تعامل با منطقه مرکز فلات ایران شکل گرفته است. لذا با عنایت به این موضوع، 

 بیل، مشکین شهر، مغان، برزند، ورثان، باجروان و ... ضروری است. مروری بر جغرافیای تاریخی شهرهای ارد

 آنها نظری و عملياتيتعریف متغيرهای تحقيق و   8-1

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

 مبانی نظری باستان شناسی پهندشت و زیست بوم شناسی به بررسی ابعاد این موضوع خواهیم پرداخت. 

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

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

اسلامی است که با مطالعات تطبیقی دو گروه منابع میتوان به نتایج مطلوب دست یافت. از این منظر پژوهش 

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

 بپردازد.  قلعه های استان گزینی 

 

 :بزار گردآوری اطلاعاتفنون و ا 11-1

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

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

 یده از متون مورخان، جغرافیانویسان دورهای در پژوهش حاضر با استفااسنادی و کتابخانهمیدانی، مطالعات 

 اسلامی انجام خواهد شد. 

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

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

 زم برای تحلیل را گرد آوری می کند.لا

 :فنون تجزیه و تحليل اطلاعات 11-1

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

های ها و پیوندشوند، زیرا کنشتداوم و تخریب استقرار های انسانی در بستر تحولات زیست بوم توجیه می

های بشر وجود دارد که با های محیطی، نوسانات آب و هوایی و فعالیتها و بسترعمیقی میان تحولات پهنه

-این شبکه درهم (.Rapp&Hill 1998: 86ها در تفاسیر باستان شناختی اجتناب ناپذیر است )توجه به آن

در مطالعات باستان شناختی نقش  کند کههای استقراری را تبیین میتنیده تعاملات انسان و محیط، الگو

در این نگرش مکان و فضا دو مقوله  .(Butzer,1980:419مهمی در شناخت روندهای فرهنگی دارد )



ای عینی بوده که در باستان شناسی در گردد. در این مفهوم مکان مقولهاساسی در مطالعات محسوب می

ابد. یغرافیایی منطقه ای و حتی بزرگتر عینیت میمقیاس خرد با محوطه باستانی و در سطح کلان با بستر ج

شود، خوانده می "بدون محوطه یا خارج از محوطه"برعکس فضا جنبه عینی ندارد. این نگرش که اصطلاحا 

(. مکان در حقیقت 10، 1:37کند که جنبه عینی ندارد )نیکنامی، به تفسیر و تبیین عواملی توجه می

نگی در آن شکل گرفته است؛ لذا در بررسی این مقوله سعی خواهد شد از ست که بستر های فرهجغرافیایی

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

 معرفي فصول طرح:  11-1

 تحقیق حاضر شامل شش فصل است.

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

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

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

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

استان در طول دوره اسلامی با استناد به متون جغرافیایی است. در بخش دوم یافته های حاصل تاریخی این 

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

 گردیده است.

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

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

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

 های باستان شناسی مرتبط با آن پرداخته است.

 گیری، حاصل سخن و پیشنهاد است.و در نهایت فصل پنجم این تحقیق شامل نتیجه
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استان اردبیل در شرق منطقه آذربایجان و در سمت غرب دریای خزر واقع گردیده است. مهمترین مناطق 

دشت مغان ودشت مشکین شهر و دشت اردبیل و منطقه خلخال می باشد. چهار گانه این استان شامل 

جغرافیای طبیعی این استان پتانسیل های زیست محیطی مناسبی در جهت استقرار جوامع انسانی ایجاد کرده 

 به اردبیل های استقراری دوران مختلف است. شهراستان از جمله مناطق غنی از آثار و محوطه است لذا این

 ادیاقتص مبادلات در ارتباطی راه چهار عنوان به همچنین و آذربایجان پایتخت ترینمهم و ترینقدیمی عنوان

 تاریخی ادوار طول در استان اردبیل الجیشی سوق و مکانی موقعیت. است شده یاد فرهنگی و سیاسی و

 .است آورده فراهم منطقه در راهی بین امکانات آن تبع به و مواصلاتی و تجاری مسیرهای عبور تعدد موجبات

 دو اسلامی با تکیه بر دوره در اردبیل شهر بقای و گیریشکل در تجاری راههای نقش مورد در پژوهش این

 پژوهش نای. است گرفته قرار بررسی مورد تاریخی مکتوب منابع و شناسی باستان هاییافته شامل منابع گروه

 متون و هاسفرنامه از گیری ها به صورت توصیفی و بهرهجمع آوری داده و اسنادی و تاریخی رویکرد با

 هایتحلیل برای منطقه شناسیباستان هایکاوش گزارش از استفاده همچنین و اسلامی دوران جغرافیایی

 و گیریشکل در تجاری راههای در این تحقیق نقش. پذیرفت خواهد انجام موضوع فراخور به توجه با مناسب

خی متون تاری شامل منابع گروه دو بر تکیه با تجاری مسیرهای مطالعه با اسلامی دوره در اهمیت منطقه بقای

 سوق عیتموق محیطی، جغرافیای شرایط چون عواملی کنار در تطبیقی رویکردی با و شناسی باستان هاییافته

 .است گرفته قرار بررسی مورد فرهنگی و سیاسی هایمرز منطقه، الجیشی

 

 فصل پنجم

 نتيجه گيری و پيشنهادات


