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There is a significant example of historical castles in Iran in the region of 
Azerbaijan. One of the places that can be studied in terms of nature, politics, and 
cultural history of the region is the historical complex of Maku Castle with its 
especial rock-cut architecture which still remains untouched due to its 
impassability; therfore many of its architectural structures are still under the 
erosive debris layers of the upstream cliffs. The castle area starts from Qeh 
Mountain, under which the castle is located, and continues to Taleghani Street in 
the new city of Maku. In the past, this castle included the main texture of the city 
with fences, tall towers and fortifications, military barracks and residential and 
service centers. The aim of this study was to introduce the historical complex of 
the castle (Maku city) as one of the rare examples of cut-rock architecture in the 
world and because of its location in Iran and that its role in historical periods has 
been of great importance. In this research, which is based on field research and 
historical studies and the results of an archeological excavation, the historical and 
geographical features and architecture of the castle have been discussed. 
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 پژوهشی مقالۀ    

 مجموعۀ قلعۀ ماکو   ی شناخت و معرف 

 ) ی غرب   جان ی (استان آذربا 
 

 2یعباس  قاسم   ،1*یرازاني  مهد

 

 ، ایران زیتبر،  زیتبری  اسالم  هنر  دانشگاه  ،یفرهنگ  آثار  حفاظتة  دانشکد  ار،یاستاد.  1
 ی، تبریز، ایران خیتاري  هابافت  و  هیابني  ای اح  و  مرمت  ارشد  کارشناس  .2

 

 خالصه   اطالعات مقاله 

 1398/ 10/ 10 :افتیدر
 1399/ 20/ 10 :رشیپذ

 1399/ 09/ 12 :نیآنال انتشار
 

 

هاي تاریخی ایران در منطقۀ آذربایجان وجود دارد. یکی از نقاطی که در تاریخ نمونۀ شاخصی از قلعه 
العبوربودن، دلیل صعب مطالعه بوده و به طبیعی، سیاسی و فرهنگی منطقه در عرصۀ هنر معماري ایرانی قابل 

به شهر نخورده باقی مانده است، مجموعۀ تاریخی قلعۀ ماکو با برج و باروهاي مستحکم و مشرف دست هنوز 
شود، اما همچنان بخش بسیاري از ساختارهاي اي ایران محسوب می کنونی است که جزو معماري زیرصخره 

قیه که قلعه در زیر سایبان   هاي واریزة فرسایشی صخره قرار دارند. محدودة قلعه از کوهمعماري آن در زیر الیه 
شود و تا خیابان طالقانی شهر جدید ماکو ادامه دارد. این قلعه در گذشته بافت اصلی آن قرار دارد شروع می 

شده است. این شهر با حصارها، برج و باروهاي بلند، پادگان نظامی و مراکز اقامتی و خدماتی را شامل می 
ق  تاریخی  مجموعۀ  معرفی  با هدف  به پژوهش  ماکو)  (شهرستان  نمونه لعه  از  یکی  معماري عنوان  نادر  هاي 

هاي تاریخی از اهمیت راه ورود به ایران در دوره دلیل قرارگیري آن در شاه اي جهان انجام شده و به زیرصخره 
زیادي برخوردار بوده است. در این پژوهش که بر پایۀ تحقیقات میدانی و مطالعات تاریخی و نتایج یک فصل 

 هاي قلعه پرداخته شده است.هاي تاریخی و جغرافیایی و معماري سازه شناسی انجام شده، به ویژگی ستان با
 

 نوشته  خط  رنگ،  ،تزیینات، محراب، عهد ایلخانی :هادواژهیکل

 : مسئول ةسندینو

 ی رازان  يمهد
آثار    ار،ی استاد حفاظت  دانشکدة 
اسالم  ،یفرهنگ هنر    ز، یتبر  ی دانشگاه 
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 مقدمه 

گیري انواع مختلف  شرایط اقلیمی متنوع ایران موجب شکل 
هاي متعدد در قالب معماري مرسوم  ها و سکونتگاه استقرارگاه 

مبتنی بر استفاده از انواع مصالح ساختمانی، معماري دستکند  
است   شده  روزمینی)  و  زیرزمینی  انواع  (در  کند  صخره  یا 

 )Razani, Emami, Baghbanan, 2017  انواع با  رابطه  در   .(
هاي معماري مذکور با منابع متعدد و نوشتارهاي فراوانی  گونه 

بررسی  موضوع  اما  وجود  مواجه هستیم،  با  مقاله  این  در  شده 
ارتباط فراوان آن با معماري مرسوم مصالح ساخت با طبیعت نیز  

نزدیک م رابطه  ارتباط  این  البته  دارد؛  انند معماري  اي نزدیک 
از بسترهاي طبیعی به صخره  عنوان  کند و دستکند نیست که 

این  در  بلکه  شود،  استفاده  معماري  از  معماري  بخشی  گونه 
نامیم،  اي می استقرارگاهی که آن را با عنوان معماري زیرصخره 

تنها به  عنوان محافظ و سقفی طبیعی  از بستر طبیعی صخره 

توجهی، موضوع تعامل  جالب   شود که به نحو بسیار استفاده می 
از   براي حفاظت  و طبیعی  اقلیمی  از شرایط  بهینه  استفادة  و 

 دهد. معماري و همسازي معماري با اقلیم را نشان می 
غربی  شمال  ماکو،  شهرستان  غربی  شمال  ضلع  ترین در 

اي هاي بلند، صخره اي در میان صخره شهر ایران و در بستر دره 
زی  فضاي  که  دارد  وجود  به بزرگ  آن  فرورفتگی رین  صورت 

شناسی شکل یافته عمیقی مانند کالهک سنگی از منظر زمین 
قیه  صخره  از  بخش  این  به  محلی  اصطالح  در  که  است 

نظیر مانند سایبانی، بخش وسیعی از گویند. این صخرة بی می 
فضاهاي زیرین خود را که استقرارگاه بومیان محلی در طول 

هاي مختلف آثار تاریخی در دوره تاریخ بوده، دربرگرفته است. 
عنوان بافت قدیمی شهر در این محل شکل و معماري جالبی به 

mailto:m.razani@tabriziau.ac.ir
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مانده ترین و شاید آخرین بقایاي باقی گرفته که براساس مهم 
 گویند.آن را قلعۀ ماکو می 

عنوان بخش مهمی هاي مختلف تاریخی از قلعه به در دوره 
ش جمعیت، کمبود شده است، اما با افزای از شهر استفاده می 

کاهش  شاید  و  سیاسی  امنیت  افزایش  و  مسکونی  فضاهاي 
واریزه  از  ناشی  صخره امنیت  کالهک  به هاي  این اي،  تدریج 

بخش خالی از سکنه شده و بخش افزودة شهر فعلی ماکو در 
ها به این توجهی کنار آن ساخته شده است. امروزه با همۀ بی 

هاي واقع در رگ و خانه هایی از ا محدوده از شهر، هنوز قسمت 
). Eftekhari Bayat, 2002, P. 18مانده است ( پیرامون باقی  

کاوش  باستان براساس  کتیبه هاي  خوانش  و  هاي شناسی 
توان این اثر را متعلق موجود در مجموعۀ تاریخی قلعۀ ماکو می 

داد. به سده  نسبت  براساس شواهد  هاي میانی دورة اسالمی 
با   مقاله  براساس این  میدانی  تحقیق  روش  از  استفاده 

هاي پیمایشی محیط با حضور در محل و مستندنگاري فعالیت 
هاي مختلف در وضعیت فعلی مجموعۀ قلعۀ ماکو اجزا و بخش 

گیري از مطالعات اسنادي برآمده از یک فصل و همچنین بهره 
هاي تاریخی ادبیات موجود شناسی و نوشته هاي باستان کاوش 

ماکو  هاي معماري مجموعه قلعه و به معرفی ویژگی   انجام شده 
این  از  است؛  قلعه پرداخته  موضوع  به  پرداختن  و  رو  ماکو 

تاریخ آن می روشن  از  این کردن بخشی  گونه تواند در معرفی 
 تعامل معماري و طبیعت مفید باشد.

 طبیعی   - مثابۀ میراث فرهنگی اي به معماري زیرصخره 
صورت سنگی یا خشتی در زیر به اي از معماري که  به گونه 

لبه صخره  و  برآمده  می هاي  ساخته  سکونتگاه دار  هاي شود، 
می   1سنگی  ( گفته  همین   ).American Heritageشود  در 

شدة هاي حفاري توانند شامل بخش ها می راستا، این سکونتگاه 
افزودة معماري نیز باشند. سابقۀ صخره به همراه بخش  هاي 

چند  معماري  نوع  به این  ایران  در  هزارساله  دقیق ین  طور 
تقسیم  و حتی  نیست  آن صورت مشخص  از  بندي صحیحی 

مهم  از  اما  است،  در نگرفته  سکونت  براي  دالیل  ترین 
توان اي در مناطق کوهستانی می ساختارهاي معماري صخره 

 به موارد زیر اشاره کرد:
طول  در  دمایی  شدید  تغییرات  از  ماندن  امان  در  الف) 

 ز و در فصول مختلف سال؛رو شبانه 
عنوان سقفی طبیعی براي ب) استفاده از صخرة برآمده به 

 هاي نزوالت آسمانی به مناطق مسکونی؛جلوگیري آسیب 

در  مقاوم  چندان  ساختمانی  مصالح  به  نیازنداشتن  ج) 
 مقابل نزوالت؛

براي کندن هزینه د) سادگی و کم  عملیات حفاري  بودن 
 سترس؛یک تودة سنگی با ابزار درد 

و  دشمنان  حملۀ  با  مقابله  براي  امن  فضاي  ایجاد  ه) 
 ها.حیوانات و حفاظت از دام 

صخره  ساختار  به  توجه  غرب با  شمال  مناطق  اغلب  اي 
اي متعددي وجود دارد. هاي صخره کشور، در این منطقه قلعه 

توان به مصطفی قلعه سی واقع در ها می از جمله این نوع قلعه 
دم واقع در ارومیه بازرگان، قلعۀ دم   -اکو پنج کیلومتري جادة م 

به اشنویه بعد از بخش باالنج و نرسیده به درة قاسملو، قلعۀ 
 33جوق واقع در نزدیکی روستاي قلعۀ جوق واقع در کیلومتر  

) ، قلعۀ 99، ص.  1377مهاباد (محمدزاده زنگنه،    - جاده بوکان 
گردشت  روستاي  در  واقع  قاالسی)  (کردشت  کردشت 

)، قلعۀ بسطام در Khamachi, 1992, P. 245جلفا (  شهرستان 
کیلومتري غرب شهر قرة   6مجاورت شمال روستاي بسطام در  

این Kleiss, 2001, P. 92ضیاءالدین ( قلعه مورد مطالعه  ) و 
پژوهش یعنی قلعۀ قبان ماکو واقع در بافت قدیمی شهر ماکو 

ماکو   ). اما ویژگی مهم قلعۀ79، ص.  1352اشاره کرد (دهخدا،  
کند، هاي شمال غربی کشور متمایز می که آن را از دیگر قلعه 

تر استقرارگاهی محل قرارگیري آن است که به عبارتی دقیق 
زیرصخره صخره  یا  می اي  محسوب  (شکل  اي  از 1شود   .(
می نمونه  آن  خارجی  مشابه  میساورده هاي  معماري  به  توان 

 )Mesa Verde همچن و  آمریکا  کلورادو  جنوب  در  ین ) 
) در کشور مالی The Dogon Villagesهاي دونوگون ( دهکده 

کیلومتر با   150اي به طول اي صخره اشاره کرد که در منطقه 
 ) اسکریپت  بندرگاها  قرار Bandiagara Escarpmentنام   (

رسد هستۀ مرکزي شهر ). به نظر می 3و    2اند (شکل  گرفته 
نیز بر بنیان همین قلعه تشکیل شده  از   امروزي ماکو  است. 

هاي ابتدایی همیشه در معرض تهاجم و حملۀ آنجا که انسان 
آمد که محل حیوانات درنده، دشمنان و دزدان بودند، الزم می 

تهاجمات  این  برابر  در  که  شود  ساخته  طوري  آنان  تجمع 
محفوظ بمانند. این نیاز به امنیت شهرنشینان را وادار کرد تا 

ها، کنار رودها و داخل ، تپه ها محل تجمع خود را بر باالي کوه 
بلند، دریاچه  حصارهاي  و  دیوارها  کشیدن  با  و  بسازند  ها 

 ).Zoka, 1995, P. 6ها را از بین ببرند ( دسترسی به این محل 
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  یغرب جانیآذربا استان يماکو شهر در ماکو قلعه يارصخرهیز يمعمار. 1 شکل

 Archive of documents of the Cultural Heritage Organization of West Azerbaijan Province: عبمن
 
 
 

 
  ساوردهیم يارصخرهیز يمعمار. 2 شکل

 http://www.jqjacobs.net/southwest/images/cliff_palace_large.jpg: منبع
 

http://www.jqjacobs.net/southwest/images/cliff_palace_large.jpg
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 ی مال کشور در پتیاسکر  بندرگاها به موسوم  يهاصخره در دونوگون دهکدة. 3 شکل

 https://www.amusingplanet.com/2018/07/the-dogon-villages-of-bandiagara.html: منبع
 

جالب  نام کتۀ  دربارة  ماکو  توجه  تاریخی  قلعۀ  گذاري 
هاي  اشتباه در پژوهش ها این قلعه به این است که طی سال 

مشهور بوده  پیشین و در افکار عمومی به نام قلعۀ قاپان  
شناختی ندارد.  گونه مستند باستان است که این اسم هیچ 

در همین راستا، قرائت سه کتیبه در قلعه در اولین فصل  
باستان پژوهش  روشمند  می هاي  نشان  دهد  شناسی محل 

با مشهوریت قلعه   یا مفهومی  نام قلعه، عیان  احتماالً  که 
). در  Heidari, 2016, P. 23در دوران خود داشته است ( 

است   گراز  معناي  به  قبان  که  است  آمده  دیگر  منابعی 
 )Afshar Sistani, 1970, P. 957  در طول تاریخ، ماکو به .(

قدیم   در  ماکو  اسم  روایتی  به  است.  آمده  اسامی مختلف 
«شاروان» از مادة کیارسان بوده که امروزه به نام سیاوش  

قبان،  معروف است. همچنین از ماکو با عنوان آرتاز، قلعۀ  
به  ارامنه  زبان  در  که  مکی  و  مرتع   روسا  محل  معناي 

نام   است،  زمستانی  آغل  و  ( برده گوسفند   Sadraeiاند 

Khoei, 1997, P. 86 .( 

 مطالعات جغرافیایی و تاریخی شهر و قلعۀ تاریخی ماکو 
منطقه  در  ماکو  شمال  شهرستان  در  کوهستانی  اي 

دقیقه    17و  درجه    44غرب ایران و نزدیک مرز ترکیه، بین  
  52درجه و    38دقیقۀ طول شرقی و    27درجه و    45تا  

دقیقۀ عرض شمالی و در ارتفاع    46درجه و    39دقیقه تا  
شده است. این  متري از سطح دریاهاي آزاد واقع    1411

شهرستان   به  غرب  از  ترکیه،  به  شمال  از  شهرستان 
به   شرق  از  و  شوط  شهرستان  به  جنوب  از  چالدران، 

ت و جمهوري خودمختار نخجوان محدود  شهرستان پلدش 
کیلومترمربع مساحت دارد و    1931شده است. همچنین  

کیلومتري از مرکز استان یعنی شهر ارومیه    277در فاصلۀ  
 .Hajizadeh and Rezazadeh, 2014, Pشده است (   واقع 

 آمده است.   4). موقعیت کلی شهرستان ماکو در شکل  43
از سرحدا  یکی  ماکو  قلعۀ  و  ایران،  شهر  ت سه کشور 

الملل و مورد توجه  هاي بین ترکیه و روسیه در زمان جنگ 
نیز همواره مورد هجوم دولت  روس  آن  از  قبل  و  بوده  ها 

سیاسی   و  جغرافیایی  موقعیت  است.  گرفته  قرار  عثمانی 
این شهر سبب قدرت یافتن خوانین ماکو و نقش آنها در  

اروپایی    تعامالت فرهنگی با کشورهاي همسایه و فرهنگ 
شکل  در  بسزایی  تأثیر  که  در  بوده  التقاطی  سبک  گیري 

خانه  زنگنه،  معماري  (محمدزاده  دارد  شهر  این  هاي 
). دستیابی به تاریخ پیدایش قلعۀ ماکو، یکی  3، ص.  1394

مجهول  دارد؛  از  وجود  آن  دربارة  که  است  مطالبی  ترین 
باستان  تا    1395شناسی سال  البته کاوش  در یک فصل، 

را نشان می   حدودي  تاریخی و  قدمت آن  از شواهد  دهد. 
برمی کتیبه  تاریخی  در  هاي  ماکو  که  پیش،    27آید  سدة 

اورارتوها،   حکومت  از  است.  داشته  درخشانی  تمدن 
شناسان  هایی وجود دارد که باستان ها، عالئم و نشانه کتیبه 

فرهاد   بام  سنگی  دخمۀ  و  بسطام  در  ایرانی  و  خارجی 
سه  در  سنگر  دست    (روستاي  به  ماکو)  شهر  کیلومتري 

رسانده  ثبت  به  و  شهر  آورده  این  صفویه  زمان  در  اند. 
هم به  اهمیت  دلیل  از  عثمانی  امپراتوري  با  مرزبودن 

زمان  العاده فوق  این  در  چنانچه  است.  بوده  برخوردار  اي 
هاي نظامی ماکو براي دولت صفوي و قلعۀ کاتور در  قلعه 

اه  عثمانی  دولت  براي  وان  داشته ایالت  خاصی  اند  میت 
 )Meshkini, 2004, P. 104 .( 
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   ماکو شهر ییایجغراف تیموقع. 4 شکل

 نگارنده : منبع

 
 
هجري قمري سلطان    1045بنا به اسناد تاریخی، در سال    
چهارم با هدف تخریب قالع نظامی ماکو، قرة مصطفی پاشا  مراد  

را که از سرداران معروف بود، مأمور خرابی قلعه کرد که تا حدي  
از مرگ سلطان مراد چهارم،   به تخریب قلعه شد. پس  موفق 

ها قالع مزبور را دوباره از نو بنا کردند. در دوران سلطنت  ایرانی 
هاي بعدي صفویه  جنگ   ق) و در ایام   1642  - 1611صفی ( شاه 

با دولت عثمانی، دوباره ماکو در صحنۀ قراردادهایی که میان  
صفی امضا شد، خودنمایی  نمایندگان سلطان مراد چهارم و شاه 

و  می  کشور  دو  متمادي ضامن حدود  مدت  قرارداد  این  کند. 
هاي ایران و عثمانی بوده  وگوهاي نمایندگان دولت شامل گفت 

موزة سلطنتی اتریش نگهداري و در همین    است. اصل قرارداد در 

براساس قرارداد مذکور،  قرارداد اسم قلعۀ ماکو دیده می  شود. 
مقرر شده بود که قلعۀ ماکو و قلعۀ کاتور که در ایالت وان ترکیه  

شده بود، نابود شود، اما ایرانیان از اجراي قرارداد  کنونی واقع  
ا از آنجا بیرون  خودداري کردند و تنها نیروي نظامی خویش ر 

کشیدند. بعد از فوت سلطان مراد چهارم نیز دوباره قلعۀ ماکو را  
عباس دوم آن قلعه را خراب و  مستحکم کردند. بعدها نیز شاه 

اي به یادگار در کوه کند؛ زیرا در آن زمان، ماکو در دست  کتیبه 
( مصطفی  داشت  قرار  دزد  و  شورشی  یاغی   Nusratبیگ 

Makoei, 1953, P. 12  در ادامه براساس تصویري که فالندن .(
میالدي) از قلعه ثبت کرده    1840خورشیدي (  1219در سال 
وضوح بقایاي ارگ در محدودة روستاي ماکو و باروهاي  است، به 
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آن در پایین و سمت چپ تصویر نمایان است و در میان تصویر  
نیز بافت معماري خشت و گلی روستا نشان داده شده است.  

در این تصویر آن است که برخی ابنیه ساختار دوطبقه    نکتۀ مهم 
به داشته  باروهایش  اند.  با  ماکو  قلعۀ  تصویر  انتهاي  در  عالوه 

آمده تکیه داده کامًال مشخص است،  که به صخره پیش درحالی 
(شکل   است  شده  کشیده  تصویر  تطبیق  6و    5به  با  البته  )؛ 

شود  می هاي امروزي مشخص  تقریبی طراحی فالندن با نقشه 
که بخش اعظمی از بقایاي شهر قدیمی ماکو در زیر بافت کنونی  

نخورده از شهر دورة قاجار در حوالی  قرار دارد و تنها بقایاي دست 
ش)    1227- 1213سال قبل و در زمان محمدشاه قاجار (   180

اي قرار گرفته  در زیر قلعۀ کنونی و در بخش معماري زیرصخره 
فالندن   نوشتۀ  به  بنا  مناطق مرزي  ماکو حکومت است.  نشین 

ایران بوده است و از حیث وسعت بسیار کوچک بوده و در نشیب  
کوهی که به شکل دایره است قرار گرفته است. قسمت مرتفع  

آید،  شهر در صخرة عمودي قرار دارد که چون به سمت پایین می 
شود. وي  اندازة پنجاه/ شصت پا پیدا می اي به فرورفتگی خمیده 

ادامه  می می   در  نظر  به  درحقیقت  این  نویسد،  روزي  آید 
برد.  فرورفتگی جدا خواهد شد و مردم را به زیر آوارهاي خود می 

ها را با خود  ها، قطعات سنگ از سوي دیگر باران با ذوب برف 
درنتیجه خانه  اما مردم بدون  آورده و  را ویران کرده است،  ها 

نزل خود را در  اینکه چشمشان بترسد و متزلزل شوند، دوباره م 
 ,Flandin, 1977گویند خدا کریم است ( جا بنا کرده و می همین 

P. 56 .( .

 

 

 
  ش 1219 سال در فالندن اوژن اثر قاجار، دورة به مربوط ریتصو. 5 شکل

 ) Flandin, 1977(: منبع

 
 

گرفته دربارة معماري و فازهاي  براساس مطالعات صورت 
توان گفت  استقراري بقایاي استحکامات محصور موجود می

ضلع شرقی قلعه احتماالً محل استقرار حاکمان محلی بوده  

و محل استقرار افراد عادي ساکن در قسمت پایین قلعه بوده  
 ).7است (شکل 
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 ) 100/1( ماکو قبان قلعۀ مجموعۀ یکل نقشۀ. 6 کلش

 Archive of documents of the Cultural Heritage Organization of West Azerbaijan Province: منبع

 

 
 )  100/1 اسیمق( ماکو قلعۀ یشرق  بخش يهااستقرارگاه پالن. 7 شکل

 1398 نگارنده،: منبع
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 ) 100/1 اسیمق( قرار دارد ماکو قبان قلعۀ  مجموعۀ یتیحاکم محلو  شده واقع  قلعه وسط در که قلعه ارگ. 9 و 8 شکل

 1398 نگارنده،: منبع
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 )  100/1 اسی(مق ماکو قبان قلعۀ  یخیتار بافت یغرب قسمت. 11 و 10 شکل

 1398 نگارنده،: منبع

 
 

صورت آن  مطالعات  از  حاکی  در  گرفته  قلعه  که  است 
هکتار در ابتدا شهر قدیمی ماکو بوده    250مساحتی بیش از  

است و باگذشت زمان و افزایش جمعیت و همچنین آوارهایی  

اثر ریزش سنگ از باالدست بر  اتفاق  که  پایین  ها به سمت 
هاي کوه  افتاده خالی از سکنه شده و شهر ماکو به دامنهمی

اتاق  وجود  است.  شده  و  منتقل  در  ها  فروریخته  دیوارهاي 



 مجموعۀ قلعۀ ماکو  یشناخت و معرف |  یو قاسم عباس یرازان  يمهد

 
116 

مهم  42ارتفاع   از  بخشمتري،  است.  ترین  قلعه  این  هاي 
پناه  عنوان جانها بهشواهد حاکی از آن است که از این اتاق 

می استفاده  غله  انبار  بلندترین  و  که  بخش  این  است.  شده 
متر طول    152رود، بیش از  نقطه در محل قلعه به شمار می

از شرق به غرب امتداد یافته   متر عرض داشته و   5و حدود  

هاي خوانین و تعدادي  است. در قسمت باروي قلعه نیز خانه
از مردم عادي شهر قرار داشته است. باروي شهر از باالي کوه  

شروع   دارد  قیه  امتداد  امروزه  طالقانی  خیابان  تا  و  شده 
)Heidari, 2016, P. 21 9) (شکل.( 

 
 

 
   ماکو شهر و یخیتار بافت ۀیاول هستۀ. 12 شکل

 Archive of documents of the Cultural Heritage Organization of West Azerbaijan Province: منبع

 
 

از  هرچند قلعۀ ماکو   قدمتی چند صدساله دارد و یکی 
گذشت   بعد  متأسفانه  است،  منطقه  تاریخی  ارزشمند  آثار 

به   1395توجهی مسئوالن مربوط تا سال  چندین سال و بی
ثبت ملی نرسیده بود و در صورت اشاره به آن در اسناد ملی  
و رسمی، همیشه به ثبت حمام تاریخی داخل مجموعه به  

شد، اما  اشاره می  25/12/1380به تاریخ    5072شماره ثبت  
با شماره  1365شهریور    8باالخره در   ، مجموعۀ قلعۀ ماکو 

به  31543ثبت   و  رسید  ملی  ثبت  از به  یکی  عنوان 

هاي تاریخی فرهنگی طبیعی کشور مورد توجه واقع  مجموعه 
هاي  توان نقطۀ عطفی در پروژهشد. تاریخ ثبت مجموعه را می

 ,Registered file, 2016( تمرمتی و حفاظتی مجموعه دانس

P. 3هایی که به این  توجهی). با وجود تمام این عوامل و بی
قسمت هنوز  است،  شده  شهر  از  و  محدوده  ارگ  از  هایی 

اند. در محدودة قلعه  هاي واقع در حومۀ قلعه پابرجا ماندهخانه
و برج و باروي آن، بناهاي تاریخی و با هویت زیادي از جمله 

هاي قدیمی وجود دارد.  بار، مسجد، کلیسا و خانهانحمام، آب

 محدوده تقریبی ماکو 

 باروي قدیمی

 محدوده تقریبی دژ ماکو 
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امروزه قلعه و فضاي اطراف آن خارج از محدودة طرح جامع  
 ). Eftekhari Bayat, 2002, P. 56شهري قرار دارد (

 
باستان و  تطبیقی  تاریخی  قلعۀ بررسی  شناسی 

 ماکو 
باستان این شهرستان اولین کاوش  در  شناسی هدفمند 

انجام شد. نتایج فصل    1395ماکو) در مهر و آبان  (قلعۀ قبان  
مؤسسۀ  همکاري  با  که  قبان  قلعۀ  کاوش  نخست 

بهباستان هنوز  گرفت،  صورت  ارمنستان  صورت شناسی 
هاي  رسمی منتشر نشده است. از سوي دیگر، در اثر بررسی

از کاوش فوق میدانی حاصل  بررسی  هاي  آن  از  هاي  و پس 
یبه (یکی به زبان فارسی و چهار  نگارندگان، درمجموع پنج کت

شد که در ادامه به شرح آنها  کتیبه به زبان ارمنی) شناسایی  
هاي ارمنی درمجموع دو  پرداخته شده است. از میان کتیبه

کتیبه خوانده شده و در این مقاله تصویر هر چهار کتیبه و 
 شده ارائه شده است.ترجمۀ کتیبۀ خوانده

کتیبه  در  ترجمۀ  موجود  بههاي  قلعه،  کتیبۀ  این  جز 
است؛   نگرفته  قرار  مدنظر  تاکنون  صفوي  دوران  به  مربوط 

کتیبه به در ویژه  فراوان  اهمیت  وجود  با  قلعه  ارمنی  هاي 
شناخت این حوزة فرهنگی تاکنون قرائت نشده بود. کتیبۀ 

متري قرار گرفته   3مربوط به دورة صفوي که در ارتفاع حدود  
ابعاد   انتیمتر بوده و در داخل یک س  100×80است، داراي 

کادر مستطیل شکل در هفت بیت قرار گرفته است. بیش از 
این ترجمه کتیبۀ فوق را نخستین بار نصرت ماکوي در کتاب  
تاریخ انقالب آذربایجان و خوانین ماکو خوانده است (نصرت 

). پس از آن نیز دقیقاً قرائت فوق را 4، ص.  1373ماکویی،  
یادگ کتاب  در  آذربایجان  صدرایی  استان  در  صفوي  ارهاي 

).  Sadraei Khoei, 2005, PP. 84-85غربی منتشر گردید (
شناسی بار دیگر متن کتیبه هاي باستانها و کاوشدر بررسی 

داد  نشان  آن  نتیجۀ  که  شد  مطالعه  و  بررسی  نزدیک  از 
هاي قبلی کتیبه وجود تعارضاتی میان متن موجود و قرائت

این مقاله ارائه شده است، اما نکتۀ دارد که متن صحیح در  
توجه در بازخوانی مجدد کتیبه این است که نام قلعه در  قابل

ها نام قلعه به  که قرنکتیبۀ «عیان» ذکر شده است؛ درحالی
اشتباه یا به هر دلیل دیگري قاپان یا قپان در منابع ثبت شده  

  توان گفت، و هنوز استفاده نشده است. دربارة عیان نیز می
هاي دیگري نیز در شمال  دهد، محلاگرچه معنی آشکار می

غرب کشور با این نام وجود دارند که حتی برخی از آنها مانند  
تپۀ عیان مربوط به هزارة اول قبل از میالد هستند. در بخش  

تاریخ   در  عیان  روستاي  سلماس،  شهرستان    17مرکزي 
سیده  به ثبت ملی ایران ر  7742با شماره ثبت    1381اسفند  

نکتۀ جالب دربارة کتیبه آن است که در   .)10است (شکل  
 يبرا  غنب  خیتارمصرع دوم بیت پنجم با استفاده از عبارت «

عباس با استفاده از  » تاریخ این اقدام را از طرف شاهبود  آن
کند و به علل مختلفی بار  مشخص می  1052  2حروف ابجد

از بیت آخر دوباره به  1052رت سنۀ  صودیگر تاریخ را بعد 
امر کمتر در کتیبه درج می این  هاي دوران صفوي  کند که 
شود. شاید به این دلیل که مردم منطقه و افرادي  دیده می

خوانند، نتوانند از کلمۀ غنب تاریخ اقدام  که بعد کتیبه را می
 را استخراج کنند.

 
 یا اهللا

 یا محمد یا علی
 المثل همه جهان بودقلعه که اسم او عیان بود، ضرب این 

 عباس شه آن که دولت و فَر هر روز ز روز او فزون بود 
 فرمود خرابی این مکان را چون خانه مکر مفسدان بود 

 باغات و قالع کوه و ارضش در عرض دوماه پر نشان بود
 دار دوران سنگش به همه طرف دوان بوداز ضربت تیشه 

 و بندة تاریخ غنب براي آن بود  سرکار غالم شه
 هر کار که کرد اکبر از صدق چون نقش به سنگ در جهان بود 

 [ه.ق] 1052سنۀ 

 
 است.   2و ب معادل    50، ن معادل  1000. براساس حروف ابجد غ معادل  2
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  ماکو قلعه در يصفو دورة بۀیکت. 13 شکل 

 Heidari, 2016: منبع

 
 

چهار کتیبۀ دیگر نیز وجود دارد که  جز کتیبۀ فوق  در قلعۀ ماکو  
شده از صلیب در ابعاد مختلف  هر سه به زبان ارمنی با نقوشی کنده 

متري    20) و همگی در ارتفاع تقریباً  11- 13اند (شکل  ساخته شده 

در   ارمنی  کتیبۀ  نخستین  دارند.  قرار  دسترس  از    80× 1/ 30دور 
س خوانشی  متر در جبهۀ شمالی قلعه کنده شده است. براسا سانتی 
. تازگی روي آنها صورت گرفته، متن آن به شرح زیر است. که به 

 

 
   ماکو قلعۀ در یارمن زبان به بهیکت نی تربزرگ . 14 شکل

 Heidari, 2016: منبع
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 ح،ی مس   یس ی ع   از   حفاظت  يبرا   شده،ه افراشت   مقدس  بی [صل 
 اش،ی مهربان   ما،  پادشاه   ادبود ی  يبرا   نی نورالد  يآقا   برادر  پسر 
 قلعه   نی ا   ییفرمانروا  ی سال  چند  او   و   ی ستودن  ي اورها ی   ، ی راست 

 دهی د  را   مکان   ن ی ا   که  ی کس .  است   گرفته  عهده  به   را   تی وال   و 
 که   آنان دارد،  خاطر به   را  اش خانواده  و  یمهربان   شه ی هم   است، 
 .نی آم   اند،زنده   که   آنان  و   اندمرده 

 اری بس   که   ن ی نورالد   ي آقا   همسر   ساخاتون،   بغداد :  تی حما   با
 باهوش  است،  دهید   را   بزرگش  سرور  مرگ  که  یکس   بود،  مهربان

 ].میالدي   1408.  است   داشته   نگه   را   قلعه   ة درواز  که   ، ی ستودن  و 
کتیبۀ دوم با نقش صلیب و متن به زبان ارمنی در کنار کتیبۀ 

شرح قبلی با کمی فاصله کنده شده است که شرح متن آن به  
 ).14زیر است (شکل  

 

 

 
   ماکو قلعۀ در  یارمن بۀیکت. 15 شکل

 Heidari, 2016: منبع

 
از تادئوس مقدس و  [ارباب ذکریا، پسر (فرزند) پتروس، 

ام ذکریا، پسر خواهر پدر، که حاکم قلعه داشتنی برادر دوست 
بوده، دروازة صخره را باز کرده است و این صلیب مقدس را، 

آید، ما را به خاطر بیاورد خانواده مهربانم کسی که اینجا می 
اند آمین و استاد، سازنده صلیب اند و آنان که زنده آنان که مرده 

 ). Heidari, 2016, P. 563(  را دعا گوید و به خاطر آورد]
به که  ارمنی  خط  به  کتیبه  (سومین  در  1398تازگی   (
ابعاد   داراي  ماکو کشف شده  قبان  متر سانتی  80×60قلعۀ 

متري کمی باالتر در باالي دو کتیبه   20است و در ارتفاع  
ها راه دسترسی به آنها  دلیل ریزش صخرهذکر شده است و به

در طی این چند قرن فرو ریخته و تصویربرداري و خوانش 
این دو کتیبۀ اخیر هنوز   آنها را مشکل کرده است. متأسفانه

خوانده و ترجمه نشده است، اما احتماالً محتوایی شبیه به  
(شکل   باشد  داشته  ارمنی  قبلی  کتیبۀ  کتیبۀ 15دو  از   .(

 چهارم تصویري در دست نیست.

 
 



 مجموعۀ قلعۀ ماکو  یشناخت و معرف |  یو قاسم عباس یرازان  يمهد

 
120 

 

 
  ماکو قبان قلعۀ در یارمن  زبان به يهانوشته  و بیصل نقش با بهیکت نیسوم. 16 شکل

 1398 ،یقاسم: منبع
 

 
پژوهش  فصل  اولین  باستان نتایج  روشمند  شناسی هاي 

می  نشان  اهمیت قلعه  دلیل  به  قلعه  این  محدودة  دهد، 
از دوران پیش   تاریخ تا ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک داخل  از 

رسد براساس ر می عصر حاضر مورد توجه بشر بوده است. به نظ 
هاي تاریخی فوق، احتماًال نام قلعه در دورة صفویه قرائت کتیبه 

دلیل مخروبه شدن و هاي بعدي به عیان بوده است و در دوره 
استفادة راهزنان و دزدان از آن، به قلعۀ قاپان تغییر نام داده 
است. احتماالً بتوان با خواندن دو کتیبۀ موجود نام واقعی قلعه 

 گردد، نمایان کرد.به تاریخی قبل از دورة صفوي برمی را که  

 معرفی ساختار معماري، مصالح، آثار و بقایاي قلعه
هاي کوهستانی از نظر ساخت و مصالح تنوع زیادي را قلعه 
که تعدادي از فضاهاي معماري در دل دهند. درحالی نشان می 

شده  کنده  و صخره  متداول  مصالح  با  دیگر  فضاهاي  اند، 
هاي شدند. مصالح مورد استفاده در قلعه ورت آزاد بنا می ص به 

به  از سنگ کوهستانی  دلیل فراوانی مصالح سنگی در محل، 
سنگ و در مواردي سنگ تراشیده شده است که با الشه، قلوه 

چین صورت خشکه مالط ساروج، گل آهک، گچ و در مواردي به 
در ) 17.  ص  ،1385  همکاران،   و  مالزاده  کاظم( اند  کارشده   .

 اند.ادامه عناصر کالبدي معماري قلعه معرفی شده 

 شالوده و پی ساختمان قلعه  
بعضی   طبیعی،  صخرة  روي  قلعه  بناشدن  به  توجه  با 

به و  چینی ساخته  و کرسی  پی  بدون وجود  شکلی  دیوارها 
صخره  بستر  از  شدهمستقیم  شروع  فرایند  ها  بنابراین  اند؛ 

قلعه  پی این  در  به روش سنتی  دیده میسازي  شود.  کمتر 
از  به آنها،  پی  بخش  در  دیوارها  بیشتر  پایداري  منظور 

بزرگسنگ  استفاده  هاي  بیشتر  مقاومت  با  و  و  تر  شده 
متر است. ضخامت    12متر تا    3همچنین ارتفاع دیوارها از  

متر از پی تا  سانتی 50متر و  2دیوار نیز در مجموعۀ قلعه از 
مصسانتی  80 است.  بهمتر شروع شده  قلعۀ  الح  در  کاررفته 

ماکو نیز شامل، سنگ و چوب، ماسه، خاك و آهک است که  
 ). 17شده است (شکل  در دورة قاجار آجر و فلزات نیز افزوده  
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   یعیطب صخرة يرو شدههساخت قلعه وارید  ریتصو و میترس. 17 شکل
 1398 نگارنده،: منبع

 

 
 . 18 شکل
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 جرزها و دیوارهاي ساختمان قلعه  
یعنی  جرزهاست؛  قلعه  این  در  کالبدي  عنصر  دومین 

سنگ ساختی،  دیوارهاي  پی  نظام  وجود  بدون  قلعه  چین 
از بستر صخره شروع و به ارتفاع  مستقیماً  افزایش  با  تدریج 

هاي پایینی  بخشدیوار از ضخامت آنها کاسته شده است. در  
سنگ بزرگدیوار،  سنگهاي  دیوارها،  باالي  در  و  هاي  تر 

و  کوچک  دیوارها  چرخش  با  گاهی  است.  گرفته  قرار  تر 
صخره از  تبعیت  به  باروها،  در  آنها  چیدمان  گردشدن  ها، 

بهسنگ  و  کرده  تغییر  نیز  زاویهها  روي همدیگر  صورت  دار 
عنوان اندود را به   اند. روي سطح دیوارها گل محلیقرار گرفته 

اند که به همۀ دیوارها نمایی کرمی رنگ داده است.  کشیده
اکنون رنگ دیوارها براثر نشست گرد و خاك و رطوبت،  هم
از به دیوارها  ضخامت  است.  گراییده  تیرگی  به  زمان  مرور 

می کاهش  باال  سمت  به  امر پایین  ظواهر  از  آنچه  یابد. 
مدتاً از مالط شفتۀ آهک  آید، در ساخت بناهاي قلعه عبرمی

شده است، اما امروزه در مرمت از  با ماسه و خاك استفاده  
است استفاده    1،3،4موادي مانند، ماسه، سیمان، آهک تقریباً  

 ). 17-18هاي شود (شکلمی

 

 
  وارهاید يرو  گلکاه اندود و مالط ریتصو. 19 شکل

 1398 نگارنده،: منبع

 پوشش سقف 
سقف ماکو  قلعۀ  کالبدي  عنصر  با  سومین  است.  سازي 

واقع شدن قلعه در منطقۀ کوهستانی و فراوانی سنگ  توجه به  
از شیوه  استفادههاي سقفدر منطقه،  تیرپوش   زنی مسطح 

به شیوه  این  است.  سقفشده  پوشاندن  برجمنظور  ها،  هاي 
سکونتگاهدروازه و  باقیها  کاربرد  هاي  قلعه  سطح  بر  مانده 

سقف میدانی،  تحقیقات  براساس  زیر دارد.  روش  به  زنی 
می ارتفاع  استفاده  تا  دیوارها  ساخت  از  پس  که  است  شده 

هاي مشخص روي  موردنظر، تیرهاي چوبی اصلی را در فاصله

ي  چیدند. سپس عمود بر تیرهاي اصلی، تیرهامقطع دیوار می
باریک را که  بودند میفرعی  این بهچیدند، پس  تر  کمک  از 

نی،  شاخه  خاشاك،  و  خار  و  چوب  خشک،  و  باریک  هاي 
پوشاندند. در انتها با ریختن خاك  فضاهاي خالی سقف را می

هاي زیرین، ساختن سقف را به انتها  و سنگریزه روي بخش
از یک  می احتماالً  کاهرساندند.  نازك  پ الیۀ  روي  وشش  گل 

کردن پوشش سقف استفاده  منظور صاف و یکدستنهایی، به
 ). 19شده است (شکل می
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  تربزرگ  يهاسنگ يرو ترکوچک  يهاسنگ واری د ياجرا  ریتصو. 20 شکل

 1398 نگارنده،: منبع

 

 
  ماکو قلعۀ در يسازفسق یدست یطراح. 21 شکل

 1398 نگارنده،: منبع

 ها و مداخالت در قلعه مرمت 
امر مرمت و احیاي بناهاي تاریخی، در ایران در معنا و  
شکل امروزي خود تقریباً داراي عمري بیش از هفتاد سال  
است. از سوي دیگر، همواره اموري در مرمت و احیاي بناهاي  

این دانش بوده است که    تاریخی مدنظر متخصصان و اهالی 
داشته تالش  آن  توسعۀ  و  اجرا  موارد، بر  این  جمله  از  اند. 

طرح  در  مردمی  مشارکت  احیاي  موضوع  و  مرمت  هاي 
هایی از این  هاي تاریخی است. اگرچه نمونه ها و بافتمجموعه 

با  طرح  و  اجرا شده  بهسازي شهري  و  نوسازي  حوزة  در  ها 
هاي  ها هنوز تجربهحث بافتاند، در مبرو بودهموفقیت روبه
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(قاسمی است  داشته  امر، کمتر وجود  این  در  نژاد  درخشان 
 ).90، ص. 1387راینی و همکاران، 

 یسنگ  وارید  ياجرا  و  یبخشاستحکام  مرمت،  ، ییشناسا
  ی خیتار  شهر  ارگ  غرب  در  واقع  ی سنگ  يواحدها  ده،یدب یآس

 یتوجهیب  اثر  بر  قلعه  از  ییهاقسمت  و  قاجار  دورة  به  مربوط
  ساله   نیچند  ي هایبارندگو    قلعه  ساکنان  ياجبار  ۀیتخل  و

 شهرستان  شدنلیتبد  با  خوشبختانه   اما  بود،  شده  بیتخر
  قلعه   از  ی یها قسمت  ،1395  سال  در  آزاد  منطقۀ  به  ماکو
 از  يهابخش  در  یمرمت  اتیعمل  يگردیپ   و  کاوش  زمانهم

.  گرفت  صورت  همگون  مصالح  با  مرمت  قلعه  یغرب   ضلع  و  ارگ

هاي کیفیت بافت  بافت پیرامونی بنا، آثار تاریخی و نشانه  در
پابرجا مانده اولیه شهر، هنوز هم  اند. هرچند و معابر هستۀ 

خوبی نمایانگر  برند، بهاین آثار در وضعیت مطلوبی به سر نمی
با  این مجموعه  اولیه شهر هستند.  شکل و چگونگی هستۀ 

می علمی  و  اصولی  مرمت  و  اطرح  یکی  قطبتواند  هاي  ز 
گردشگري شمال غرب کشور باشد. این بناها براساس ارتفاع  

به   روي صخره  تاریخی  این  قرارگیري  قلعۀ  ترتیب هستند: 
ماکو در شمال غرب، مسجد زینبیه و حمام تاریخی در شمال  
پیرامونی   حصار  بقایاي  و  خان  صفرعلی  اربابی  خانۀ  شرقی 

 خورد.چشم می شهر ماکو نیز در انتهاي این دو محدوده به
 

 
  ش 1219 سال در فالندن اثر قاجار، دورة به مربوط ریتصو. 22 شکل

 Flandin 1977 : منبع
 



      1398 پاییز   |  3، شماره 40دوره  |  فصلنامه علمی اثر

 
125 

 
  غرب جهت از ماکو قبان قلعۀ دید. 23 شکل

 1398 نگارنده،: منبع

 

 ضرورت حفاظت و مرمت اصولی قلعه 
و   مطالعه  مورد  منطقۀ  توپوگرافی  شرایط  به  توجه  با 

هاي باالدست فرادیواره قلعۀ ماکو، مطالعات سیالب در  آبراهه 
این بخش مورد نیاز است و نباید از این موضوع و اقدامات  

به نیاز  بارشمورد  به  با توجه  هاي  هاي سالراحتی گذشت. 
بارش با  آن  تفاوت  و  دههاخیر  ماهاي  در  قبل  که  هاي  کو، 

سیل  آبراهه بیشتر  به  توجه  با  همچنین  و  هستند  هاي  آسا 
باالدست دیوارة آهکی قلعۀ ماکو که به خود دیواره منتهی 

هاي منتهی و متصل به دیوارة ماکو با  شوند، باید آبراههمی
تمهیدات و اقدامات فنی و مهندسی داده شوند. در این مورد  

برنامهمی با  امکاتوان  تدوین  و  با  ریزي  و  نیاز  مورد  نات 
دستگاه تخریب همکاري  از  مربوط  و  هاي  بعدي  هاي 

مطالعات   دربارة  کرد.  پیشگیري  از سیالب  ناشی  مخاطرات 
بخش شاید  و  بخش  این  در  آن  لزوم  و  هاي  پایداري شیب 

دیگر درة شهر ماکو، نظر به اینکه هر سقوطی سبب تخریب  

سازه به  خسارت  پایینیا  مطاهاي  شد،  خواهد  لعات  دست 
پایداري دیواره و خطر سقوط سنگ امري ضروري است. براي  
این کار یا باید مانع سقوط سنگ شویم یا با ایجاد موانع در  

تخریب  سقوط  دیوارة  مسیر  از  هرچند  دهیم.  کاهش  را  ها 
سال در  سنگ  سقوط  بر  مبنی  گزارشی  اخیر  آهکی  هاي 

ن دست ها قبل نیز اتفاقاتی از ایشنیده نشده و در طول سال
هایی که روي سازند قرمز زیرین نیفتاده است، دربارة سنگ

اند، بارش باران و شل  در پایین دیوارة سنگی ماکو قرارگرفته 
ها سبب کاهش اصطکاك و ناپایداري شدن محل اتکاي سنگ

و درنتیجه سرازیرشدن آن به سمت شهر شده است؛ بنابراین 
صورت مطالعات  بر  مبنی  اقدامات  و  براي  مطالعات  گرفته 

سازي شهري در مقابل بالیاي طبیعی همچون سیل و ایمن 
 ).24زلزله ضروري است (شکل 
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  صخره يباال  از البیس لۀیوسبه  بیتخر و  يجار يآبشارها حجم سۀیمقا. 24 شکل

 1387 ،یرفاه اکبر: منبع

 
توان در شناخت و مراقبت  تداوم حیاط مجموعۀ قلعه ماکو را می 

سازه طرح  از  قالب  در  گردشگري  شرایط  بهبود  و  موجود  هاي 
سازي و احیاي آن دانست. با توجه به موارد ذکرشده این امر  باززنده

 طرح و پیگیري است. در پنج حوزة اصلی قابل
اول  از مرحلۀ  خطر  رفع  براي  اضطراري  اقدامات   :

منظور حفظ مجموعه بناها  ضعیت نامناسب مجموعۀ قلعه بهو
 در وضعیت موجود.

دوم  استحکام مرحلۀ  بخش :  احیاي  و  بنا  که بخشی  هاي 
 ارتباطی مستقیم با سازة اصلی دارند. 

هاي شدید به ضلع غربی بافت اصلی قلعه و نیز  با توجه به آسیب 
دورة قاجاریه (خانۀ  حمام تاریخی دورة صفویه و خانۀ تاریخی مربوط به  

زنی ضلع غربی دیوارهاي  بخشی موقت، شمع صفرعلی خان)، استحکام 
هاي داخل  آوري سنگ بافت اصلی و خانۀ تاریخی صفرعلی خان، جمع 

حمام و تثبیت دیوارهاي آن ضروري است. همچنین باید با مرمت ضلع  
صفرعلی  تاریخی  خانۀ  و  اصلی  بافت  دیوارهاي  تثبیت  غربی  خان، 

شده و  آوري  بندي موقت جمع هاي حمام، وسایل و ابزار استحکام دیوار 
وخاك، این اقدامات صورت  با مصالح همگون مانند سنگ، آهک و گچ 

 ). 25گرفته است (شکل  
هاي معماري ابنیۀ : مرمت و بازگرداندن ویژگیمرحلۀ سوم

بی  الحاقات  حذف  شامل  بازسازي موجود،  و  مرمت  و  ارزش 
 ر مجموعه. شده دهاي تخریببخش 
مانند  مرحلۀ چهارم  به مجموعه،  وابسته  تزئینات  مرمت   :
 هاي تزئینی.چینیها و سنگ کتیبه

شناسی مجموعه  شناسی و سنگ : مطالعۀ زمینمرحلۀ پنجم 
و  تخریب  اصلی  عامل  از  پایدار  حفاظت  براي  راهکار  ارائۀ  و 

 هاي سنگی عظیم.هاي باالدستی ناشی از ریزش صخرهواریزه

 
   يضرور حفاظت و تیتثب ازمندین يصفو  حمام  مجموعۀ. 25 شکل

 1398 نگارنده،: منبع

 

 گیري نتیجه   

در این پژوهش یکی از اعضاي خانوادة معماري ایران که 
تاکنون به آن توجهی نشده است، تا حدي مختصر معرفی  

ناگفته  هنوز  البته  دارد. شد؛  وجود  آن  دربارة  بسیاري  هاي 
دهد، اگرچه این قلعه در  لبد قلعه نشان میمطالعات دربارة کا

شکل   زمان  میطول  است،  شهري گرفته  ساختار  توان 
  ی مسکون  يفضاها  که  افتی  آنشده و منسجمی را در  طراحی 

 ياقتصاد   و  ی فرهنگ  ،ی اجتماع   ي الگوها   اساس   بر   چنان 
 خود  به   را   ی عموم  ي (فضاها   ي مرکز   هستۀ   دور   به   ساکنان،

بینی نکردن از بناها و پیش البته مراقبت ؛  )است   داده  اختصاص 
دوره  طول  در  آنها  از  حفاظت  عملیات  میراث نکردن  که  اي 

فرهنگی استان و منطقۀ آزاد ماکو متولی نگهداري آنها بودند، 
فراهم کرده  را  بیشتر  و موجبات تخریب  علت شده  بر  مزید 
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هاي غلط روي معماري مجموعۀ است. همچنین مسائل مرمت 
رویه، ناتمام و بدون توجه به هاي بی ه شکل بازسازي قلعه که ب 

اسناد و مدارك و مستندات تاریخی صورت گرفته است، کالبد 
زدایی تاریخی مواجه و سازة این بنا را با مشکل جدید هویت 

کرده است، اما با توجه به حجم فراوان آثار تاریخی موجود در 
ریزي دقیق به همراه کشور پهناور ایران، این امر نیازمند برنامه 

هاي دخیل در امر اصالح سیستم مدیریتی و سازمانی ارگان 
 سازي آثار تاریخی است.باززنده 

 

 ي سپاسگزار 
بررسی   هیئت  سرپرست  حیدري،  رضا  دکتر  آقاي  .از 

دلیل همکاري درخصوص شناختی شهرستان ماکو، بهباستان

باستان اطالعات  به  و  دسترسی  ماکو  قلعۀ  تصاویر  شناختی 
باستانترانشه  میهاي  سپاسگزاري  مجموعه  شود.  شناختی 

از زحمات لقمان حسامی به این  همچنین  واسطۀ کمک در 
 .پژوهش کمال قدردانی را داریم

 

 منابع مالی 
 منابع مالی این مطالعه توسط نویسندگان تهیه شده است. 

 

 تعارض منافع 

. تعارضی در منافع وجود ندارد گونهچیهبین نویسندگان 
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