
استان آذربایجان  -مجموعه قلعه ماکو و معرفی شناخت

 ایران، غربی
 

 2، قاسم عباسی1*مهدی رازانی

 

، دانشکده هنرهای کاربردی، دانشگاه هنر اسالمی . استادیار1

 تبریز.

 های تاریخیو احیاء ابنیه و بافت. کارشناس ارشد مرمت 2

  چکیده

های تاریخی ایران در منطقه نمونه شاخصی از قلعه

یکی از نقاطی که در تاریخ طبیعی،  .وجود داردآذربایجان 

در عرصه هنر معماري  منطقه سیاسی، تاریخی و فرهنگی

العبور بودن، هنوز مطالعه بوده و به جهت صعبایرانی قابل

مجموعه تاریخی قلعه جای مانده است نخورده بهبکر و دست

مستحکم و مشرف به شهر کنونی به  باروهای و اکو با برجم

شود. اما همچنان ای ایران محسوب میمثابه معماری زیر صخره

های واریزه بخش زیادی از ساختارهای معماری آن در زیر الیه

محدوده قلعه از کوه قیه که  فرسایشی صخره قرار دارند.

ا خیابان شده تقلعه در زیر سایبان آن قرار دارد شروع

ادامه دارد. این قلعه درگذشته  شهر جدید ماکو طالقانی

بافت اصلی شهر با حصارها، برج و باروهای بلند، پادگان 

این . ه استشدنظامی و مراکز اقامتی و خدماتی را شامل می

معرفی مجموعه تاریخی قلعه )شهرستان ماکو(  هدف باپژوهش 

ای جهان زیر صخره به عنوان یکی از نمونه های نادر معماری

به انجام رسیده است و به علت قرار گیری آن در شاه راه 

های تاریخی از اهمیت زیادی ورود به ایران در دوره

ایه تحقیقات پبر که این پژوهشدر ست برخوردار بوده ا

 نتایج یک فصل باستان شناسی مطالعات تاریخی و میدانی و

 به انجام رسیده است به ویزگیهای تاریخی و جغرافیایی و 

 های قلعه پرداخته شده است.معماری سازه
 

شهرستان ، قلعه قبانای، معماری صخره  کلمات کلیدی: 

 ، معماری سنگی، حمام تاریخیماکو

 مقدمه-1

گیری انواع مختلف شرایط اقلیمی متنوع ایران موجب شکل

های متعدد در قالب معماری مرسوم سکونتگاهها و استقرارگاه

مبتنی بر استفاده از انواع مصالح ساختمانی، معماری 

کند)در انواع زیر زمینی و روزمینی( گشته  دستکند یا صخره

های و در رابطه با انواع گونه (1396)رازانی و دیگران، است

معماری مذکور با منابع متعدد و نوشتارهای قابل توجهی 



هستیم، اما موضوع مورد بررسی در این مقاله با  مواجه

ساخت با وجود ارتباط بسیار زیادش با معماری مرسوم مصالح

طبیعت نیز ارتباط نزدیکی دارد و این ارتباط نزدیک 

کند و دستکند نیست که از بسترهای همانند معماری صخره

عنوان بخشی از معماری استفاده شود بلکه در این طبیعی به

معماری استقرارگاهی که آن را با عنوان معماری زیر  گونه

عنوان محافظ نامیم از بستر طبیعی صخره تنها بهای میصخره

گردد که خود به نحو بسیار جالب و سقفی طبیعی استفاده می

توجهی از موضوع تعامل و استفاده بهینه از شرایط اقلیمی 

با اقلیم   و طبیعی برای حفاظت از معماری و همسازی معماری

 .دهدرا نشان می

 شهر ترینغربی شمال ماکو، شهرستانغربی  شمال ضلع در

ی بزرگ ایصخره ی بلندهامیان صخره در ایدره و در بستر ایران

 عمیقیصورت فرورفتگی وجود دارد که فضای زیرین آن به

 درشناسی شکل یافته است از منظر زمین سنگی همانند کالهک

 صخره این. گویندمی قیه به این بخش از صخره محلی اصطالح

های زیرین خود فضا از وسیعی بخش سایبانی، همچون نظیربی

 دربومیان محلی در طول تاریخ بوده را  گاهرا که استقرار

 معماری و تاریخی آثارهای مختلف و در دوره است برگرفته

در این محل شکل گرفته که  شهر قدیمی بافت عنوانبه جالبی

بر اساس مهمترین و شاید آخرین بقایای باقی مانده آن را 

 . گویندمیقلعه ماکو 

به عنوان بخش مهمی از  های مختلف تاریخی از قلعهدر دوره

کمبود  ،ولی با افزایش جمعیت ،شده استاستفاده میشهر 

شاید کاهش  و باال رفتن امنیت سیاسی و های مسکونیفضا

این بخش  تدریج به ایهای کالهک صخرهامنیت ناشی از واریزه

شهر فعلی ماکو در کنار  بخش افزوده خالی از سکنه شده و

هایی توجهیبی امروزه با توجه به تمامی. ه استآن ساخته شد

هایی از ارگ که به این محدوده از شهر شده است هنوز قسمت

است )افتخاری مانده باقی های واقع در پیرامونو خانه

و خونش ی شناسباستانهای کاوشاساس بر. (18: 1381بیات، 

توان این می قلعه ماکوتاریخی مجموعه  درکتیبه های موجود 

های میانی دوره اسالمی بر سدهتاریخی اثر را متعلق به 

این مقاله با استفاده از روش  اساس شواهد نسبت داد. 

هاي پیمایشی محیط با حضور در فعالیت اساس تحقیق میدانی بر

های مختلف در وضعیت فعلی محل و مستندنگاری اجزا و بخش

مجموعه قلعه ماکو و همچنین بهره گیری از مطالعات اسنادی 

های های باستان شناسی و نوشتهبر آمده از یک فصل کاوش

های تاریخی ادبیات موجود انجام شده است و به معرفی ویژگی

از این رو  مجموعه قلعه ماکو پرداخته است.معماری 

پرداختن به موضوع قلعه ماکو و روشن سازی بخشی از تاریخ 

تواند در معرفی این گونه تعامل معماری و طبیعت آن می

 مثمر باشد.
  
 



 طبیعی -ای به مثابه میراث فرهنگیمعماری زیر صخره -3

و یا در تعاریف به گونه ای از معماری که به صورت سنگی 

شوند  های برآمده و لبه دار ساخته میخشتی در زیر صخره

در همین (. American Heritage)شوداطالق می 1سکونتگاه های سنگی

های حفاری شده توانند شامل بخشراستا این سکونتگاه های می

صخره به همراه بخش های افزوده معماری نیز باشند. سابقه 

ه در ریان به طور دقیق این نوع معماری چندین هزار سال

مشخص نیست و حتی تقسیم بندی صحیحی از آن صورت نگرفته 

توان برای از مهمترین دالیلی که میتوان گفت است اما می

ای در مناطق کوهستانی به سکونت در ساختارهای معماری صخره

 آنها اشاره نمود عبارتند از:

تغییرات شدید دمایی در طول در امان ماندن از الف(  

 شبانه روز و در طی فصول مختلف سال، 

استفاده از صخره بر آمده به عنوان سقفی طبیعی برای ب( 

 به مناطق مسکونی های نزوالت آسمانیجلوگیری آسیب

چندان مقاوم در مقابل ج( عدم نیاز به مصالح ساختمانی 

 نزوالت 

حفاری، برای کندن د(سادگی و کم هزینه بودن انجام عملیات 

 یک توده سنگی با ابزار در دسترس،

ان و ذ( ایجاد فضای امن برای مقابله با حمله دشمن

  ها حیوانات و حفاظت از دام

ای اغلب مناطق شمال غرب کشور، در با توجه به ساختار صخره

ای متعددی وجود دارد. ازجمله این های صخرهاین منطقه قلعه

پنج ه مصطفی قلعه سی واقع در توان بها مینوع قلعه

قلعه دم دم واقع در   بازرگان -کیلومتری جاده ماکو

ارومیه به اشنویه بعد از بخش باالنج و نرسیده به دره 

واقع در نزدیکی روستای قلعه جوق قلعه جوق واقع  قاسملو

، )محمد زاده زنگنه مهاباد -جاده بوکان 33کیلومتر  در

روستای شت قاالسی( واقع در ، قلعه کردشت )کرد(99: 1377

(، قلعه بسطام 245: 1371 خاماچی،شهرستان جلفا ) گردشت

کیلومتری غرب  6در  بسطامدر مجاورت شمالی روستای واقع 

( و قلعه مورد مطالعه 92 :1380 کالیس،) قره ضیاءالدینشهر 

این پژوهش یعنی قلعه قبان ماکو واقع در بافت قدیمی شهر 

( اشاره کرد. اما ویژگی مهم قلعه 79:1352، دهخداماکو )

های شمال غربی کشور متمایز ماکو که آن را از دیگر قلعه

به عبارتی دقیقتر محل قرارگیری آن است که  .کندمی

شکل ) محسوب میگرددای ای یا زیر صخرهاستقرارگاهی صخره

توان به معماری میسا یم های مشابه خارجی آننمونه از. (1

 هایدهکدهو همچنین  ،آمریکاجنوب کلورادو در  (Mesa Verde)ورده 

که  در  .اشاره کرد  ( در کشور مالیThe Dogon Villagesدونوگون )

                                                           
1 - Cliff dwelling 



 بندرگاهاکیلومتر  با نام  150ای به طول منطقه صخره

به   .(3-2شکل ) ( قرار گرفته اندBandiagara Escarpment) اسکریپت

امروزی ماکو نیز بر بنیان  هسته مرکزی شهررسد نظر می

های ابتدایی ، ازآنجاکه انسانهمین قلعه تشکیل شده است

ی حیوانات درنده، دشمنان و دائمًا در معرض تهاجم و حمله

آمد که محل تجمع آنان طوری ساخته دزدان بودند، الزم می

شود که در برابر این تهاجمات محفوظ بمانند. این نیاز به 

شینان را وادار کرد تا محل تجمع خود امنیت بود که شهرن

ها ها، کنار رودها و داخل دریاچهها، تپهرا بر باالی کوه

بسازند و با کشیدن دیوارها و حصارهای بلند، 

  (.6 :1374)ذکاء،  دسترس نمایندغیرقابل
 

 
در شهر ماکو استان ماکو ای قلعه معماری زیر صخره -1شکل 

 میراث فرهنگی ماکو( ) ماخذ: آرشیوآذربایجان غربی

 
 معماری زیر صخره ای میسا ورده  -2شکل 

 (http://www.jqjacobs.net/southwest/images/cliff_palace_large.jpg)ماخذ: 



  

 های موسوم به بندرگاهادونوگون در صخره دهکده -3شکل 

 اسکریپت در کشور مالی

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

آن قلعه تاریخی ماکو نکته جالب توجه در مورد نام گذاری 

های اشتباه در پژوهشبه است که در طی سالیان این قلعه

ه به نام قلعه قاپان مشهور بودعمومی  افکارپیشین و در 

ین در هم .شناختی نداردتند باستانمس گونههیچ که این اسم

اولین فصل در موجود در قلعه ی قرائت سه کتیبهراستا 

دهد که احتماالً نشان می شناسی محلهای روشمند باستانپژوهش

عیان و یا مفهومی با مشهوریت قلعه در دوران  ،نام قلعه

در منابعی دیگر آمده . (23: 1395)حیدری،  ته استخود داش

 :1369)افشار سیستانی، است گراز به معنای  قباناست که 

به  .در طول تاریخ ماكو به اسامي مختلف یادشده است (.957

 بوده از ماده كیارسان "شاروان"روایتي اسم ماكو در قدیم 

ماكو  همچنین، از نامكه امروزه به نام سیاوش معروف است. 

که در زبان  مكي و روسا ،قلعه قبان، آرتاز با عنوان

 است، محل مرتع گوسفند و آغل زمستاني ارامنه به معنای

  (.86: 1376)صدرایی خویی،  اندبردهنام

  تاریخی شهر و قلعه تاریخی ماکو و جغرافیاییمطالعات  -4

 و ای کوهستانی در شمال غرب ایرانشهرستان ماکو در منطقه

 27 درجه و 45 دقیقه تا 17درجه و 44بین ،نزدیک مرز ترکیه

 46 درجه و 39دقیقه تا  52 درجه و 38 دقیقه طول شرقی و

متری از سطح دریاهای  1411در ارتفاع  و دقیقه عرض شمالی

از  این شهرستان از شمال به ترکیه، شده است.آزاد واقع

از جنوب به شهرستان شوط و از ، غرب به شهرستان چالدران

نخجوان محدود ر جمهوری خودمختا شرق به شهرستان پلدشت و

 کیلومترمربع 1931 دارای این شهرستانشده است. همچنین، 

یعنی  کیلومتری از مرکز استان 277 در فاصله مساحت بوده و

. (43 :1393یگران، و د زادهی)حاج شده استواقع شهر ارومیه

 .شده استنشان داده 4شکل موقعیت کلی شهرستان ماکو در 

 ایران، کشور سه سرحدات از یکی عنوانبه ماکو قلعه و شهر

 هاروس موردتوجه الملل،بین هایجنگ زمان در روسیه و ترکیه

 عثمانی دولت هجوم مورد همواره آن از قبل و است بوده



 باعث شهر این سیاسی و جغرافیایی موقعیت. است قرارگرفته

 با فرهنگی تعامالت در هاآن نقش و ماکو خوانین یافتن قدرت

 به تأثیر که است بوده اروپایی فرهنگ و همسایه کشورهای

 این هایخانه معماری در التقاطی سبک گیریشکل در سزایی

دست یابی به  (.3 ،1394 زنگنه، زاده محمد) گذاردمی شهر

تاریخ پیدایش قلعه ماکو، یکی از مجهول ترین مطالبی است 

 که درباره آن وجود دارد البته انجام کاوش باستان شناسی،

در یک فصل تا حدودی زیادی از قدمت آن آگاه  1395سال 

آید ميهاي تاریخي چنان براز شواهد تاریخي و كتیبهساخت، 

سده پیش، تمدن درخشاني داشته و از حكومت  27كه ماكو در 

هایي وجود دارد كه عالئم و نشانه ها،یبهکت، اورارتوها

و دخمه سنگی در بسطام  شناسان خارجي و ایرانيتوسط باستان

( ماکوشهر سه کیلومتری در روستای سنگر )بام فرهاد 

به ثبت رسیده است. در زمان صفویه این شهر  و آمدهدستبه

عثمانی از اهمیت ی امپراتور مرز بودن بابه دلیل هم

اي برخوردار بوده است. چنانچه در این زمان العادهفوق

كاتور در  هاي نظامي ماكو براي دولت صفوي و قلعهقلعه

 اندایالت وان براي دولت عثماني اهمیت خاصي داشته

 .(104 :1389)مشکینی اصل، 

 
 )ماخذ: نویسندگان(. موقعیت جغرافیایی شهر ماکو 4شکل 

 

سلطان مراد  قمری هجری 1045در سال  ،بنا به اسناد تاریخی 

قره مصطفی پاشا را  ،قالع نظامی ماکو تخریب هدف باچهارم 

که تا  که از سرداران معروف بود، مأمور خرابی قلعه کرد

بعد از مرگ سلطان مراد  حدی موفق به تخریب قلعه گردید



 .ها قالع مزبور را دوباره از نو بنا کردندچهارم، ایرانی

و در ایام  .ه.ق(۱۶۴۲ – ۱۶۱۱ )در دوران سلطنت شاه صفی

صحنه  دوباره ماکو در ،ثمانیهای بعدی صفویه با دولت عجنگ

قراردادهایی که بین نمایندگان سلطان مراد چهارم و شاه 

کند. این قرارداد مدت صفی به امضا رسید خودنمایی می

متمادی ضامن حدود دو کشور بوده و شامل گفتگوهای 

های ایران و عثمانی بوده است. اصل نمایندگان دولت

شود و در همین اری میقرارداد در موزه سلطنتی اتریش نگهد

شود. طبق قرارداد قرارداد است که اسم قلعه ماکو دیده می

قلعه ماکو و قلعه کاتور که در که مقررشده بود مذکور، 

 امانابود گردند.  ،شده بودواقعترکیه کنونی ایالت وان 

و فقط نیروی  نموده ایرانیان از اجرای قرارداد خودداری

بعد از فوت سلطان  و ن کشیدندنظامی خویش را ازآنجا بیرو

دوباره قلعه ماکو را مستحکم نمودند. بعدها  ،مراد چهارم

ای به یادگار بهعباس دوم آن قلعه را خراب و کتیشاهنیز، 

ماکو در دست مصطفی  ،زیرا در آن زمان در کوه کنده است

 (.12:1373 بیگ یاغی شورشی و دزد قرار داشت )نصرت ماکوی:

 ۱۲۱9در ادامه بر اساس تصویری که اوژن فالندن در سال 

( از قلعه ثبت کرده است به وضوح میالدی ۱۸۴۰خورشیدی )

بقایای ارگ در محدوده روستای ماکو و باروهای آن در 

پایین و سمت چپ تصویر نمایان است و در میان تصویر نیز 

ل بافت معماری خشت و گلی روستا نشان داده شده و نکته قاب

توجه در این تصویر آن است که برخی از ابنیه ساختار دو 

اند به عالوه در انتهای تصویر قلعه ماکو با طبقه داشته

باروهایش در حالی که تکیه داده به صخره پیش آمده کامالً 

البته با (. 6و  5مشخص است به تصویر کشیده شده است)شکل 

گردد ی مشخص میهای امروزتطبق تقریبی طراحی فالندن با نقشه

که بخش بخش اعظمی از بقایای شهر قدیمی ماکو در زیر بافت 

کنونی قرار دارد و تنها بقایای دست نخورده از شهر دوره 

سال قبل  و در زمان محمد شاه قاجار  180قاجار  در حوالی 

.ه.ش.( در زیر قلعه کنونی و در بخش معماری زیر 1213-1227)

نا به نوشته فالندن ماکو حکومت ای قرار گرفته است. بصخره

نشین مناطق مرزی ایران بوده است و از حیث وسعت بسیار 

کوچک بوده و در نشیب کوهی که به شکل دایره است قرار 

گرفته است قسمت مرتفع شهر در صخره عمودی قرار دارد که 

چون به سمت پایین آید فرورفتگی خمیده ای به اندازه 

نویسید در ماید وی در ادامه مینپنجاه / شصت پا پیدا می

حقیقت چپنین به نظر می آید که روزی این فرورفتگی جدا 

برد از طرف دیگر خواهد شد و مردم را بزیر آوارهای خود می

به ما گفتند که باران با دوب برفها قطعات سنگها را با 

خود آورده و در نتیجه خانه ها را ویران می سازد لیکن 

شمشان بترسد و متزلزل شوند  دوباره مردم بدون اینکه چ



گویند خدا کریم منزل خود را در همین جا بنا کرده و می

 (.56، ص1356است )فالندن. 

 
.ش. 1219تصویر مربوط به دوره قاجار اثر اوژن فالندن در سال   -5شکل 

 (،1977فالندن، )

بر اساس مطالعات صورت گرفته در رابطه با معماری و  

میتوان  محصور موجود استحکاماتبقایای   استقراریفازهای 

بوده  حاکمان محلیگفت ضلع شرقی قلعه احتماال محل استقرار 

بوده قسمت پایین قلعه  در محل استقرار افراد عادی ساکن و

 .(9-6)شکل است

 
 نقشه کلی مجموعه قلعه قبان ماکو -6شکل 

 



 

 )مقیاسماکوپالن استقرارگاه های بخش شرقی قلعه  -7شکل 

 )ماخذ: آرشیو اداره میراث فرهنگی استان ماکو( (100/1

 

 
. ارگ قلعه که در وسط قلعه واقع شده محل حاکمتی مجموعه قلعه 8شکل

اداره میراث فرهنگی استان آرشیو )ماخذ:  (100/1 قبان ماکو)مقیاس

 ماکو(

 



 

 
 

 (100/1 )مقیاس قسمت غربی بافت تاریخی قلعه قبان ماکو . 8شکل

 )ماخذ: آرشیو اداره میراث فرهنگی استان ماکو(

 

در مساحتی قلعه مطالعات صورت گرفته حاکی از آن است که 

 ودر ابتدا شهر قدیمی ماکو بوده است هکتار  250بیش از 

]و همچنین آوارهایی که از باال باگذشت زمان و افزایش جمعیت، 

خالی از افتاده[ دست بر اثر ریزش سنگها به سمت پایین اتفاق می

. ه استهای کوه منتقل شدو شهر ماکو به دامنه هسکنه گردید

از  ،متری 42ها و دیوارهای فروریخته در ارتفاع وجود اتاق

شواهد حاکی از آن است که  و این قلعه است یهابخشترین مهم

پناه و انبار غله استفاده عنوان جانها بهاز این اتاق

ه بلندترین نقطه در محل قلعه به شده است. این بخش کمی

متر عرض داشته  5متر طول و حدود  152رود، بیش از شمار می

باروی قلعه  یافته است. در قسمت و از شرق به غرب امتداد

های خوانین و تعدادی از مردم عادی شهر قرار خانه نیز

شده وتا داشته است. باروی شهر از باالی کوه قیه شروع

)شکل (21: 1395 ،یدری)حامروزه امتداد داردابان طالقانی خی

9.) 



 
هسته اولیه بافت تاریخی و شهر ماکو )منبع: آرشیو میراث فرهنگی  9شکل 

 آذربایجان غربی(
قلعه ماکو هرچند قدمتی چند صدساله داشته و یکی از آثار 

، اما متأسفانه بعد گذشت چندین تاریخی منطقه استارزشمند 

به ثبت ملی  1395تا سال سال و عدم توجه مسئولین مربوطه 

نرسیده بود و در صورت اشاره به آن در اسناد ملی و رسمی، 

 5072همیشه به ثبت حمام تاریخی داخل مجموعه به شماره ثبت 

شد. اما باالخره در تاریخ اشاره می 25/12/1380مورخ 

به ثبت  31543، مجموعه قلعه ماکو با شماره ثبت 8/6/1395

های تاریخی فرهنگی یکی از مجموعهعنوان ملی رسیده و به

توجه واقع شد. تاریخ ثبت مجموعه را  طبیعی کشور مورد

مرمتی و حفاظتی مجموعه  یهاتوان نقطه عطفی در پروژهمی

تمام این عوامل و  باوجود(. 3: 1395)پرونده ثبتی،  دانست

هنوز  ،هایی که به این محدوده از شهر شده استتوجهیبی

پابرجا  قلعههای واقع در حومه هایی از ارگ و خانهقسمت

اند. در محدوده قلعه و برج و باروی آن، بناهای مانده

انبار، مسجد، تاریخی و با هویت زیادی ازجمله حمام، آب

های قدیمی وجود دارد. امروزه قلعه و فضای کلیسا و خانه

ر دارد اطراف آن خارج از محدوده طرح جامع شهری قرا

  (.56 :1381)افتخاری بیات، 

 

  ماکو شناسی قلعهبررسی تاریخی تطبیقی و باستان-5

 شناسی هدفمند در این شهرستان)قلعهاولین کاوش باستان

انجام شد. در فصل نخست  1395( در مهر و آبان قبان ماکو

شناسی که با همکاری موسسه باستان قبانکاوش قلعه 

نتایج آن هنوز به صورت رسمی  کهارمنستان انجام گرفت، 

منتشر نشده است. از طرفی در اثر بررسیهای میدانی حاصل 

های نگارندگان در از کاوشهای فوق الذکر و پس از آن بررسی

محدوده  
 تقریبی ماکو

بارو

ی 

قدیم

 ی 

محدوده تقریبی  
 دژ ماکو



کتیبه به زبان  4کتیبه )یکی به زبان فارسی و  5مجموع 

ارمنی( شناسایی شده است که در ادامه شرح آنها پرداخته 

کتیبه  2های ارمنی در مجموع تیبهشده است. از میان ک

خوانده شده و در این مقاله تصویر هر چهار کتیبه و ترجمه 

 کتیبه خوانده شده ارائه گردیده است.

جز های موجود در این قلعه بهترجمه کتیبهالزم به ذکر است 

 توجه نگرفته است کتیبه مربوط به دوران صفوی تاکنون مورد

رغم اهمیت فراوان در ارمنی قلعه علیهای الخصوص کتیبهعلی

کتیبه  شناخت این حوزه فرهنگی تاکنون قرائت نگردیده بود

متری قرار  3به دوره صفوی که در ارتفاع حدود  طمربو

در داخل یک  سانتیمتر بوده و100×80گرفته است دارای ابعاد

بیش از این  کادر مستطیل شکل در هفت بیت قرار گرفته است

توسط محمد رحیم نصرت برای نخستین بار فوق ترجمه کتیبه 

در کتاب تاریخ انقالب آذربایجان و خوانین ماکو ماکوی 

پس از آن دقیقا  و (4، ص1373)نصرت ماکویی، خوانده شده

قرائت فوق توسط علی صدرایی در کتاب یادگارهای صفوی در 

 .(84،85، صص1385)صدرایی استان آذربایجان غربی منتشر گردید

های باستان شناسی بار دیگر متن ها و کاوشبررسیدر طی 

کتیبه از نزدیک مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت که نتیجه 

و قرائت موجود ی میان متن تعارضاتاین بررسی نشان داد که 

وجود دارد  که متن صحیح در این مقاله  کتیبه های قبلی

دد ارائه گردیده است اما نکته قابل توجه در باز خوانی مج

کتیبه آن است نام قلعه در کتیبه "عیان" ذکر شده است در 

و یا به  به اشتباهها نام قلعه ها قرنحالی که برای سال

یا قپان در منایع ثبت گردیده و  پانقاهر دلیل دیگری 

گیرد. در رابطه با عیان نیز هنوز مورد استفاده قرار می

های محل دهد اماتوان گفت که اگر چه معنی آشکار میمی

دیگری نیز در شمال غرب کشور با این نام وجود دارند که 

هزاره اول  حتی برخی از آنها همانند تپه عیان مربوط به

قبل از میالد است و در شهرستان سلماس، بخش مرکزی، روستای 

به ثبت  ۷۷۴۲ ثبتبا شماره  ۱۳۸۱اسفند  ۱۷عیان در تاریخ 

الب در رابطه با نکته ج .(10)شکل ملی ایران رسیده است

کتیبه آن است که در مصرع دوم بیت پنجم با استفاده از 

تاریخ این اقدام را از  " برای آن بود[غنبتاریخ "عبارت ]

کند مشخص می 1052  2طرف شاه عباس با استفاده از حروف ابجد

بار دیگر تاریخ را بعد از بیت آخر  و به علل مختلفی

کند که این امر کمتر در درج می 1052دوباره به صورت سنه 

های دوران صفوی دیده میشود و شاید علت این امر کتیبه

تصور این بوده که مردم منطقه و افرادی که بعد کتیبه را 

میخوانند نتوانند از کلمه غنب تاریخ اقدام را استخراج 

 نمایند.
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 یا هللا

 یا محمد یا علی

ثل همه المضرب           ان بودعیاین قلعه که اسم او 

 جهان بود

هر روز ز روز او              رف   عباس  شه آن که دولت و

 فزون بود

چون خانه مکر                فرمود خرابی این مکان را 

 مفسدان بود

در عرض دوماه پر               قالع کوه و ارضش باغات و

 نشان بود

سنگش به همه طرف دوان دوران         از ضربت تیشه دار 

 بود

 تاریخ غنب برای آن بود          بنده  سر کار غالم شه و

چون نقش به سنگ در          هر کار که کرد اکبر از صدق

 جهان بود

 ]ه.ق[1052سنه 

 

 
 (1398قاسمی کتیبه دوره صفوی در قلعه ماکو عکس )ماخذ:  -10شکل     

 

کتیبه دیگر نیز وجود  چهاردر قلعه ماکو بجز کتیبه فوق 

از صلیب  به زبان ارمنی با نقوشی کنده شدههر سه دارد که 

و همگی در ارتفاع ( 13-11)شکلاندمختلف ساخته شده در ابعاد

نخستین کتیبه  .متری دور از دسترس قرار دارند 20تقریبا 

کنده در جبهه شمالی قلعه در سانتیمتر  80×30/1در  ارمنی

بر روی آنها صورت  خوانشی که اخیراً بر اساس  شده است

  .متن آنبه شرح زیر استگرفته 



 
)ماخذ: بزرگترین کتیبه به زبان ارمنی در قلعه ماکو  -11شکل 

 (1396حیدری

پسر  صلیب مقدس افراشته شده، برای حفاظت از عیسی مسیح،]

اش، برادر آقای نورالدین برای یادبود پادشاه ما، مهربانی

او چند سالی فرمانروایی این  ستودنی وراستی، یاورهای 

به عهده گرفته است. کسی که این مکان را را قلعه و والیت 

دیده است، همیشه مهربانی و خانواده اش را بخاطر دارد، 

 اند وآنان که زنده اند، آمین.آنان که مرده

ا حمایت: بغداد ساخاتون، همسر آقای نورالدین که بسیار ب

مرگ سرور بزرگش را دیده است، باهوش مهربان بود، کسی که 

 .[میالدی 1408 ستودنی، که دروازه قلعه را نگه داشته است. و

کتیبه دوم با نقش صلیب و  متن به زبان ارمنی  در کنار 

که شرح متن آن به  کتیبه قبلی با کمی فاصله کنده شده است

 (.12شرح زیر است)شکل 

 
 (1396)همان،کتیبه ارمنی در قلعه ماکو  -12شکل 

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

 حاکم که پدر، خواهر پسر ذکریا، ام داشتنی دوست برادر

 صلیب این و است کرده باز را صخره دروازه بوده، قلعه



 بیاورد به خاطر را ما ،می آید اینجا که کسی را، مقدس

 اندزنده که آنان و اند مرده که آنان مهربانم خانواده

 بخاطر رادعا گوید و صلیب، سازنده استاد، و .آمین

 (.1396،563 رضا حیدری)[آورد

در قلعه قبان  (1398) اخیراکه  به خط ارمنی کتیبهسومین 

و در  سانتیمتر است 80×60ابعاد دارای کشف شده ماکو 

 کمی باالتر در باالی دو کتیبه ذکر شده است متری 20ارتفاع 

و به علت ریزش صخره ها راه دسترسی به آنها در طی این 

چند قرن فروریخته و تصویر برداری و خوانش آنها را مشکل 

خوانده و هنوز این دو کتیبه اخیر  متاسفانه گردانده است

اما احتمااًل محتوایی شبیه به دو کتیبه  رجمه نشده استت

صویری در از کتیبه چهارم ت (13شکل قبلی ارمنی داشته باشد)

 دست نیست.

 
در  ارمنی های به زبانبا نقش صلیب و نوشته کتیبهسومین  – 13شکل 

 (1398)ماخذ تصویر : قاسمی قلعه قبان ماکو

 

 نشان قلعه شناسیباستان روشمند هایپژوهش فصل اولین نتایج

 و ژئوپلیتیک اهمیت دلیل به قلعه این یمحدوده که دهدمی

 حاضر عصر تا ازتاریخپیش دوران از داخل ژئواستراتژیک

قرائت رسد بر اساس به نظر می. است بوده بشر موردتوجه

نام قلعه در دوره  صدرالذکر احتماالً های تاریخی کتیبه

های بعدی به علت مخروبه صفویه عیان بوده است و در دوره

شدن و استفاده راهزنان و دزدان از آن به قلعه قاپان 

بتوان با خواندن دو کتیبه  احتماالتغییر نام داده است. 

موجود نام واقعی قلعه که به تاریخی قبل از دوره صفوی 

 گردد را نمایان ساخت.برمی

 بقایای قلعه  آثار و ،مصالحمعرفی ساختار معماری، -5

 ساخت و مصالح تنوع زیادی را نظر کوهستانی از یهاقلعه

تعدادی از فضاهای معماری در دل  کهیدرحال دهند،نشان می

 با مصالح متداول و یگرفضاهای د اند،شده صخره کنده



 یهااستفاده در قلعه مصالح مورد شدند.صورت آزاد بنا میبه

از  عمدتاً  کوهستانی به جهت فراوانی مصالح سنگی در محل،

در مواردی سنگ تراشیده شده است که  سنگ وقلوه سنگ الشه،

 ینچصورت خشکهو در مواردی به چگ ،آهک گل وج،سار طبا مال

 در ادامه (17: 1385 دیگران، کاظم مالزاده و)اندکارشده

 گردند.معرفی می شرح بهمعماری قلعه عناصر کالبدی 

با توجه به بنا شدن قلعه بر  -شالوده و پی ساختمان قلعه

 و کرسی چینی دیوارها بدون وجود پیبعضی روی صخره طبیعی، 

؛ دنشومیشروع ها مستقیمًا از بستر صخرهو  ساخته شده

 کمتربه روش سنتی در این قلعه  زیساپیفرایند بنابراین 

 بخش پیدر  دیوارهامنظور پایداری بیشتر . بهشودمیدیده 

شده تر و با مقاومت بیشتر استفادههای بزرگ، از سنگهاآن

 و ضخامت است متر 12 متر تا  3از  دیوارهاهمچنین ارتفاع 

 80از پی شروع تاسانتی  50متر 2از مجموعه قلعه دیوار در 

 شامل،کار رفته در قلعه ماکو هب و مصالحاست  مترسانتی

و دوره قاجار آجر  و در آهکماسه ،خاک و چوب،  وسنگ 

 (.14 شکل)است شدهنیز افزوده فلزات

 

 
 

 طبیعی بر روی صخره قلعه ساخته شده دیوارترسیم و تصویر  -14شکل 

 (1398گاننگارند)ماخذ: 

دومین عنصر کالبدی در  -جرزهاو دیوارهای ساختمان قلعه

چین قلعه بدون وجود دیوارهای سنگیعنی  جرزهاستاین قلعه 

تدریج با نظام پی ساختی، مستقیمًا از بستر صخره شروع و به

شود. در افزایش ارتفاع دیوار از ضخامت آن کاسته می

، دیوارهای تر و در باالهای بزرگپایینی دیوار، سنگ هایبخش

تر قرارگرفته و گاهی با چرخش دیوارها و گرد های کوچکسنگ

ها ها، چیدمان سنگها در باروها؛ به تبعیت از صخرهشدن آن

دار بر روی همدیگر قرار صورت زاویهکند و بهنیز تغییر می

عنوان ل محلی را بهگ   بر روی سطح دیوارها   گیرند.می

به کلیه دیوارها نمایی کرمی رنگ داده  کهاند اندود کشیده

خاک و  و اکنون رنگ دیوارها براثر نشست گرداست. هم

ضخامت دیوارها  .مرورزمان به تیرگی گراییده استرطوبت، به

 امریابد. آنچه از ظواهر می کاهشباال پایین به سمت از 



ک با شفته آه مالطقلعه عمدتا از  بناهایید در ساخت آبرمی

ولی امروزه در مرمت از موادی است  شدهاستفادهماسه و خاک 

باشد استفاده می1،3،4تقریبًا  آهک ،مثل، ماسه، سیمان

 (.16-15- لاشکا)شودمی

 
 (1398قاسمی)ماخذ : عکس  دیوارهابر روی  گلکاه اندود و تصویر مالط -15شکل 

توان به کالبدی قلعه ماکو را میمین عنصر سو- پوشش سقف

واقع شدن قلعه در منطقه با توجه به سقف سازی اشاره کرد،

های کوهستانی و همچنین فراوانی سنگ در منطقه، از شیوه

منظور شده است. این شیوه بهسقف زنی مسطح تیرپوش استفاده

های ها و سکونتگاهها، دروازههای برجپوشاندن سقف

بر اساس تحقیقات  کاررفته است.طح قلعه بهمانده بر سباقی

شده است که پس از میدانی سقف زنی به روش زیر استفاده می

تیرهای چوبی اصلی را  ساخت دیوارها تا ارتفاع موردنظر،

چیدند. سپس عمود های مشخص بر روی مقطع دیوار میدر فاصله

تر بودند را بر تیرهای اصلی، تیرهای فرعی که باریک

های باریک و خشک، چوب و وسیله شاخهازاین بهچیدند، پسمی

پوشاندند. در فضاهای خالی سقف را مینی، خارو خاشاک، 

یزه بر روی بخش های زیرین، انتها با ریختن خاک و سنگر

الیه نازک رساندند. احتماالً از یکساختن سقف را به انتها می

منظور صاف و یکدست نمودن گل بر روی پوشش نهایی، بهکاه

 (.17)شکل  شده استپوشش سقف استفاده می
 



 
. تصویر اجرای دیوار سنگ های کوچکتر بر روی سنگ های بزرگتر 16شکل 

 (398قاسمی)ماخذ:

 
 گاننگارند ماخذ:طراحی دستی سقف سازی در قلعه ماکو عکس ) -17شکل 

1398) 

 در قلعه  گرفتهانجاممداخالت  و هامرمت-9

 و معنا در تاریخی، بناهای احیای و مرمت امر ایران در

. است هفتادسال از بیش عمری دارای تقریباً  خود امروزی شکل

 تاریخی بناهای احیاء و مرمت در اموری همواره طرفی از

 بر تالش که است بوده دانش این اهالی و متخصصان مدنظر

 موضوع درموا این یجمله از. اندداشته آن یتوسعه و اجرا

 و هامجموعه احیای و مرمت هایطرح در مردمی مشارکت

 در هاطرح این از هایینمونه اگرچه. باشد تاریخی هایبافت

 روروبه موفقیت با و اجراشده شهری بهسازی و نوسازی یحوزه

 در درخشان هایتجربه هنوز هایبافت مبحث در ولی اند،بوده

 و راینی نژاد قاسمی) است داشته وجود ترکم امر، این

 (.90 ،1387 دیگران،

بخشی و اجرای دیوار سنگی شناسایی، مرمت، استحکام

 شهر تاریخیگ راواحدهای سنگی واقع در غرب  ،دیدهآسیب



توجهی های از قلعه براثر بیقسمتو  مربوط به دوره قاجار

های چندین ساله بارندگی تخلیه اجباری ساکنان قلعه،و

شدن شهرستان ماکو به منطقه تبدیلشبختانه شده بود خوتخریب

ردی گپی زمان کاوش وهای از قلعه همسمتق 1395آزاد در سال 

وضلع غربی قلعه های از ارگ نسبت به عملیات مرمتی در بخش

مرمت با مصالح همگون صورت گرفت. در بافت پیرامونی بنا، 

های کیفیت بافت و معابر هسته اولیه آثار تاریخی و نشانه

اند و هرچند این آثار در مانده شهر، هنوز هم پابرجا

خوبی نمایانگر شکل و برند، اما بهوضعیت مطلوبی به سر نمی

 این مجموعه بایک طرح و .هستندچگونگی هسته اولیه شهر 

گری شمال یکی از قطب های گردش دتوانمی ،مرمت اصولی وعلمی

این بناها بر اساس ارتفاع قرارگیری بر  غرب کشور باشد.

باشند: قلعه تاریخی ماکو در شمال ترتیب میاینروی صخره به

خانه شرقی  در شمال حمام تاریخی  وغرب، مسجد زینبیه 

حصار پیرامونی شهر ماکو نیز  بقایای وخان  صفرعلیاربابی 

  .(19-18)اشکال خورددر دو انتهای این محدوده به چشم می

  

از جهت غرب )ماخذ :  قبان ماکودید قلعه  -19-18اشکال 

 (1398نگارندگان 

  مرمت اصولی قلعه ضرورت حفاظت و-10

-آبراهه و مطالعه مورد منطقه توپوگرافی شرایط به توجه با
 این در سیالب مطالعات ماکو، قلعه دیواره فرا باالدست های

 مورد اقدامات و موضوع این از نباید و است نیاز مورد بخش

 و اخیر هایسال هایبارش به توجه با. کرد گذر براحتی نیاز

 سیل بیشتر که ماکو، در قبل هایدهه هایبارش با آن تفاوت

 باالدست هایآبراهه به توجه با همچنین و باشندمی آسا

 شوند،می دیواره خود به منتهی که ماکو قلعه آهکی دیواره

 با ماکو دیواره به متصل و منتهی هایآبراهه است الزم

 مورد این در. شوند داده مهندسی و فنی اقدامات و تمهیدات

 با و نیاز مورد امکانات تدوین و ریزی برنامه با توانمی

 مخاطرات و بعدی هایتخریب از مربوطه هایدستگاه همکاری

 شیب پایداری مطالعات خصوص در. کرد پیشگیری سیالب از ناشی



 شهر دره دیگر های بخش شاید و بخش این در آن لزوم و

 به خسارت یا تخریب باعث سقوطی هر اینکه نظربه ماکو،

 مطالعات خاطر همین به. شد خواهد دست پایین هایسازه

. نمایدمی ضروری امری سنگ سقوط خطر و دیواره پایداری

 با یا و شویم سنگ سقوط از مانع باید یا اینکار برای

 حداقل به یا و کاهش باعث سقوط مسیر در موانع ایجاد

 گزارشی آهکی دیواره از هرچند. باشیم هاتخریب رساندن

 در و است نشده شنیده اخیر هایسال در سنگ سقوط بر مبنی

 است نیفتاده دست این از اتفاقاتی نیز قبل سالیان طول

 در زیرین قرمز سازند روی بر که هاییسنگ خصوص در ولی

 شل و باران بارش اند، قرارگرفته ماکو سنگی دیواره پایین

 و پایداری عدم و اصطکاک کاهش باعث هاسنگ اتکای محل شدن

 بنابراین. است شده شهر سمت به آن شدن سرازیر نتیجه در

 جهت گرفته انجام مطالعات بر مبنی اقدامات و مطالعات

 زلزله و سیل همچون طبیعی بالیای مقابل در شهری سازی ایمن

 . (20)شکل است ضروری

 

  

 
مقایسه حجم آبشارهای جاری و تخریب به وسیله   -20شکل 

 (1387کبر رفاهی ا)سیالب از باالی صخره 

از  مراقبتدر شناخت و   ماکو را تداوم حیاط مجموعه قلعه

طرح گردشگری در قالب و بهبود شرایط  های موجودسازه

 شده باززنده سازي و احیا آن دانست با توجه به موارد ذکر

  .حوزه اصلی قابل طرح و پیگیری استپنج این امر در 

اقدامات اضطراری برای رفع خطر از وضعیت  :مرحله اول

نامناسب مجموعه قلعه جهت حفظ  مجموعه بناها در وضعیت 

 موجود 



های که ارتباط احیای بخشو بخشی بنا استحکام :مرحله دوم 

 در ارتباط هستندمستقیم با سازه اصلی 

 اصلی بافت غربی ضلع بر وارده شدید هایآسیب به توجه با

 مربوط تاریخی خانه و صفویه دوره تاریخی حمام نیز و قلعه

 موقت، بخشیاستحکام ،(خان صفرعلی خانه) قاجاریه دوره به

 تاریخی خانه و اصلی بافت دیوارهای غربی ضلع زنیشمع

 تثبیت و حمام داخل موجود هایسنگ آوریجمع خان، صفرعلی

 که است الزم موارد، این بر عالوه .است ضروری آن دیوارهای

 تاریخی خانه و اصلی بافت دیوارهای غربی ضلع مرمت با

 ابزار و وسایل حمام، دیوارهای تثبیت خان، صفرعلی

 مانند همگون مصالح با و شدهآوریجمع موقت بندی استحکام

 (21)شکل .پذیرد صورت اقدامات این وخاک،گچ و آهک سنگ،

ابنیه های معماری بازگرداندن ویژگیمرمت و  :مرحله سوم

بازسازی بخش مرمت و و  بی رازش شامل حذف الحاقاتموجود 

 شده در مجموعه.های تخریب

 

 
حفاظت ضروری و  تثبیتمجموعه حمام صفوی نیازمند  -21شکل

 (1398، از قاسمی عکس)

  

 

 ها نات وابسته به مجموعه مثل کتیبهیمرمت تزی :هارمچمرحله 

  های تزئینی.سنگ چینیو 

مجموعه و ارائه شناسی شناسی و سنگمطالعه زمین :مرحله پنجم

راهکار برای حفاظتپایدار از عامل اصلی تخریب و واریزه 

 های سنگی عظیم.ریزش صخرههای باال دستی ناشی از 

 

  گیرینتیجه-11 

 که ایران معماری خانوادۀ اعضای از یکی سعی شد پژوهش، این در
 .شود معرفی حدی مختصر تا است، گرفته قرار هیتوج بی مورد تاکنون
 وجود آن دربارۀ بسیاری هایناگفته هنوز که داشت اذعان باید



این دهد. می قلعه نشان کالبد بر روی شدهانجام مطالعاتد. دار

 توانمی است، گرفتهشکل زمان طول در که است ایقلعه اگرچه قلعه
 فضاهای که یافت آن در را منسجمی و شدهطراحی شهری ساختار
 اقتصادی فرهنگی و اجتماعی، الگوهای اساس بر چنان مسکونی
اختصاص  خود به را عمومی فضاهای)  مرکزی هستۀ دور به ساکنان،

است که عدم  ینکته هم ضرور ینذکر ا داده است( البته

ها حفاظت از آن یاتبینی نکردن عملمراقبت از بناها و پیش

 ماکوآزاد  منطقه و استان یفرهنگ یراثکه م یدر طول دورها

بر علت شده  موجبات  ید، مزبودندها آن ینگهدار متولی

مسائل  ینرا فراهم کرده است. عالوه بر ا یشترشانب یبتخر

که به شکل مجموعه قلعه  معماری ویهای غلط رمرمت

ناتمام و بدون توجه به اسناد و  ،رویههای بیبازسازی

صورت گرفته است، کالبد و  یخیمدارک و مستندات تار

مواجه  یخیتار ییزدا یتهو یدبنا را با مشکل جد نایسازه

موجود  تاریخی آثار یبا توجه به حجم باال یکنکرده است. ل

 ریزیبرنامهیک  یازمنددر کشور پهناور ایران این امر ن

 هایارگان یو سازمان یمدیریت یستمبه همراه اصالح س یقدق

اهد خو پذیرامکان ی،آثار تاریخ یدر امر باززنده ساز یلدخ

 بود.

 
 سپاسگزاری

 باستان بررسی هیئت سرپرست حیدری، رضا دکتر آقای از .

 به دسترسی خصوص در همکاری جهت ماکو، شهرستان شناختی

 هایترانشه تصاویر و ماکو قلعه شناختی باستان اطالعات

 از همچنین. گردد می سپاسگزاری مجموعه، شناختی باستان

 این نشستن ثمر به در کمک واسطة به حسامی لقمان زحمات

 .شودمی قدردانی کمال پژوهش
 

 منابع

به کوشش حسین  ( تاریخ ماکو،1381بیات، حسینقلی ) فتخاریا

 شیرازه.تهران:  احمدی،

( نگاهي به آذربایجان غربي، 1369افشار سیستاني، ایرج )

 موسسه انتشاراتي و آموزشي نسل دانش.تهران: جلد دوم، 
 قلعه قبانبناي ساختمان اصلي مجموعه  (.1395پرونده ثبتي )

آرشیو اسناد سازمان میراث فرهنگي استان  ،ماكو

 آذربایجان غربي 

دایره المعارف  (1393رضازاده) ینمحمدام فوزیه، زادهیحاج

وارستگان نوابغ  تهران:  ،روستاهای آذربایجان غربی ماکو

 سرآمد

 شناسی قلعه قبان ماکو،کاوش باستان (،1395)رضا  ،حیدری

 نشدهچاپ ،سازمان میراث فرهنگی استان آذربایجان غربی



ی مرکزی ایجاد ( مفهوم دژ و ارگ یا هسته1374ذکاء، یحیی )

شهرها در ایران، مجموعه مقاالت اولین دوره کنگره 

سازمان تهران: المللی معماری شهرسازی ایران، بم، بین

 میراث فرهنگی کشور

رازانی، مهدی. امامی، سید محمد امین.باغبانان. علی رضا، 

ای دامنه کوه تحلیل گونه شناسی معماری صخره (1395)

-40. صص2.ش.6های ایران شناسی، س. آتشفشانی سهند، پژوهش

60 . 

سازمان تهران: ( سیمای خوی، 1376صدرایی خویی، علی )

 تبلیغات اسالمی، مرکز چاپ و نشر

یادگارهای عصر صفوی در ( 1384لي )صدرایي خویی، ع

آذربایجان غربی )ماکو، چالدران، قره ضیاءالدین، 

( تهران: سلماس، ارومیه، نقده، مهاباد، میاندوآب، تکاب

 گنجینه هنر

(، سفرنامه اوژن فالندن به ایران، ترجمه 1356فالندن، اوژن )

 ،انتشارات اشراقی تهران: حسین نور صادقی،

( معماری ایران، دوره اسالمی، قالع، 1380)کالیس، ولفرام 

 .انتشارات سمت :ی منوچهر ستوده، تهرانترجمه

التقاط گرایی در معماری ( 1384چیانه، الهام ) محمد زاده

مطالعه موردی : خانه های خوانین ماکو در دوره ) ایران

همایش ملی معماری و شهرسازی بومی  اولین  (قاجاریه

اری و شهرسازی سفیران مهرازی، یزد، موسسه معم  ایران

 BOOMCONF01-https://www.civilica.com/Paper-، دانشگاه علم و هنر یزد

BOOMCONF01_204.html 
هاي آذربایجان ( بررسي و شناسایي پل1383مشكیني اصل، رضا )

-36ش. ، 25دوره.  ،مجله اثردر دوره صفویه و قاجاریه، 

 303-291صص  ، 37
( تاریخ .ق1373) ) نصرت الملک(یممحمدرحنصرت ماکویی، 

 خانه علمیه. :انقالب آذربایجان و خوانین ماکو، قم
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