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  :چکیده
 یعرفان هایشهی. حضور اندستین دهیپوش یبر کس یرانیفرهنگ ا خیدر تار یگوناگون مذهب هایشهیوجوه اند ریثأت   

. ساخته است متأثرشكل و هم محتوا  را هم در یرانینفوذ داشته است که هنر ا یرانای فرهنگ مختلف وجوه بر چنانآن

دوچندان در  یتیّاهم انیشكل گرفت، شا یشهر یکه همزمان با ظهور مساجد در فضاها یمذهب یمعمار انیم نیدر ا

 رویاقوام پ نیدر ب یمذهب اماکنلزوم وجود فضاها و  ،گرید یها نیسرزم یمانند تمام به رانیاست. در ا نهیزم نیا

در هر شهر و روستایی مقابری  است. شده یاحساس م شیاین یبرا یگاهیعنوان جا به خ؛یمذاهب مختلف در طول تار

خته شده که از یک لحاظ مكان مذهبی و از طرف دیگر قبر شخص متوفی در آن دفن است. بعضی مقابر هم فقط اس

های شیوه ساخته شده است. تهویژه داش برای شخص عارف و صوفی که در بین مردمان آن عصر احترام و جایگاه

ها و باورهای مختلف ساخت این مقابر از نظر ساختاری تحت تأثیر عوامل مختلف فرهنگی و مادی، راهی همگام با آیین

ران است که به دلیل موقعیت خاص آن در قرون میانی دوره اسالمی های ایاز استان یكجامعه پیموده است. اردبیل ی

قرن  /هفتم وهشتم هـ.ق هایمربوط به سده لیادوار ساخت مقابر منطقه اردب نتریمهممرکز تصوف و عرفان بوده است. 

و توجه  جانیدر منطقه آذربا لخانانیحكومت ا تیدوره با توجه به مرکز نیا ی. طباشدیم سیزدهم و چهاردهم میالدی

 ایژهیو تیاز مراکز مهم تصوف، از اهم یكی عنوان به لیاردب یمتصوفه، منطقه خیمغول به عرفا و مشا نیخاص سالط

در چنین شهری با این نظر حائز توجّه ویژه است. اه فكری و مذهبی صفویان بود و از اردبیل پایگ. شودیبرخوردار م

به  ،و صوفیه و دیگر قشرهای مرتبط با مسائل فرهنگی فعالیّت داشته باشندکه داشت، باید علما موقعیّت چشمگیری 

ی تصوّف  اند و این شهر از مراکز عمده همین جهت شماری از دانشمندان و بزرگان آذربایجان به این شهر منسوب

مطالعه و بررسی بناهای رود. سه فاکتور باال یعنی، اردبیل، جریان عرفان و تصوّف و معماری فكر  آذربایجان به شمار می

بررسی و شناسایی اماکن مذهی و مقدّس اردبیل  هدف از این پژوهشها را در ذهن نگارنده تقویّت نمود.  مرتبط با آن

. در این راستا بناهایی مانند مجموعه شیخ صفی که خود شامل چندین بنای خواهد بوداز منظر جریان عرفان و تصوّف 

قدّس استان اردبیل که با جریان عرفان و تصوّف در ارتباط است، در کنار سایر امكان مقدّس مجزّا بوده و سایر اماکن م

روش تحقیق در این پژوهش  گیرند. از منظر ساختاری و در حدّ امكان از منظر برخی تزیینات مورد تحلیل قرار می

و  ایشناسی و به روش کتابخانهانهای باستتحلیلی و با استناد به منابع مكتوب تاریخی و داده -رویكرد توصیفی

 پرداخته خواهد شد.میدانی 

    .پراکنش ساختاری، عرفان و تصوف، پیران مقدس، مقابر اردبیل، :هاواژه کلید
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 مقدمه -5-5

. حضور ستین دهیپوش یبر کس رانیفرهنگ ا خیدر تار یگوناگون مذهب هایشهیوجوه اند ریثأت      

را هم در  یرانینفوذ داشته است که هنر ا یرانای فرهنگ مختلف وجوه بر چنانآن یعرفان هایشهیاند

 ناتییحان و معماران از تزااست که طر ییاز فاکتورها یكی یساخته است. معمار متأثرشكل و هم محتوا 

در بیشتر شهرها و روستاهای ایران  خود استفاده کردند. هایشهیاند انیب یو عناصر به کار رفته درآن برا

 عامل اصلی بوده است. های مذهبیها اندیشه یشتر آنامام زادگانی ساخته شده که در ببنای مقابر و 

های مربوط به پاسداشت مردگان ای از باورها و آیینعنوان جلوهساخت مقابر در معماری دوران اسالمی به

های له مساجد آغاز شد و تقریباً به موازات آن پیش رفت. شیوهجمتوأم با سایر بناهای مذهبی دیگر از

مختلف ساخت این مقابر از نظر ساختاری تحت تأثیر عوامل مختلف فرهنگی و مادی، راهی همگام با 

های هفتم و ترین ادوار ساخت این مقابر مربوط به سدهها و باورهای جامعه پیموده است. یكی از مهمآیین

باشد. طی این دوره با توجه به مرکزیت می سیزدهم و چهاردهم میالدیقرن  /یجری قمرهشتم هـ

ی حكومت ایلخانان در منطقه آذربایجان و توجه خاص سالطین مغول به عرفا و مشایخ متصوفه، منطقه

 شود.ای برخوردار میعنوان یكی از مراکز مهم تصوف، از اهمیت ویژهاردبیل به

در قرون میانی دوره اسالمی های ابران است که به دلیل موقعیت خاص آن از استاناز  یكیاردبیل 

هفتم  هایمربوط به سده لیادوار ساخت مقابر منطقه اردب نتریمهممرکز تصوف و عرفان بوده است. 

 تیدوره با توجه به مرکز نیا ی. طباشدیم /قرن سیزدهم و چهاردهم میالدیجری قمریوهشتم هـ

 یمتصوفه، منطقه خیمغول به عرفا و مشا نیو توجه خاص سالط جانیمنطقه آذربادر  لخانانیحكومت ا

از  بعد در قبل و لی. اردبشودیبرخوردار م ایژهیو تیاز مراکز مهم تصوف، از اهم یكی عنوانبه لیاردب

و  افتی ایژهیاعتبار و ل،یاردب یخاندان صفو ،الدین صفی خیشبوده است با حضور  جانیاسالم مرکز آذربا
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 گاهیبا عنوان داراالمان از جا یصفو نیداراالرشاد و در زمان سالط مور،یزمان ت درشهر  نیا كهطوری به

عرفان و تصوف در  راتیمقابر تأث یژگیو نیتر . مهمدیبرخوردار گرد یو فرهنگ یاجتماع ،یاسیخاص س

 یها ویژگیاز  لیمنطقه اردب یمبناها اشاره کرد. طرح و نقشه ساخت مقابر دوره اسال نییو تز یریگ شكل

مكتب  یعرفان یها دگاهید ریفرد برخوردار است تحت تأث به  منحصر یو محل یبوم نیو همچن یعرفان

 یقیخود مستلزم تحق راتیتأث نیقرار دارد که شناخت ا یلیاردب الدین صفی خیو ش یالنیزاهد گ خیش

 الدین صفی خیمقبره ش یبر رو ییاهلل اهلل به خط بنا بهیجمله شكل گنبد و کت . ازباشد یجداگانه م

 ینوشتار ناتییتز ،یا اشكال شمسه و ستارههمچین تصوف و عرفان دارد.  میارتباط کامل با مفاه یلیاردب

دسته از مقابر،  کیگفت که  توانیلحاظ پالن و نوع مقابر م از نیز دارای ارتباط با این مفاهیم می باشند.

 یکه به صورت مدور و چندوجه باشند یم یبرج یها مقبره گریو گنبددار دارند و دسته د یر ضلعاچه

هستند.  انیبه صورت منفرد ساخته شده و از همه سمت نما لیشكل منطقه اردب یبرج قابرهستند. م

 جادیدر داخل خانقاه ا یفرد مذهب کیابتدا قبر روند ساخت بناهای آرامگاهی به این صورت بود که 

 یارتگاهیو ز یمجموعه معمار کیو به صورت  شد یبه آن افزوده م گریزمان قبور د مرور  و به شد یم

متناسب با نوع آب و هوا و مصالح  یمحل ای یبوم یها ویژگیاز  لیمقابر منطقه اردب ی. معمارشدیم لیتبد

پژوهش حاضر به بررسی مشخصات معماری و تزئینی مقابر مربوط به عارفان و برخوردار است.  اریدر اخت

 پردازد.می استان اردبیل پیران 

 مسئلهبیان  -5-2

مهم  نیبشر به وجود آمده که در ا ازیبا توجه به ن خیاست که در طول تار ییازجمله هنرها یمعمار      

 نیدر ا یریچشمگ یها شرفتیمختلف به پ یها روش یریکارگ هنرمندان معمار در ادوار گوناگون با به

 ،یاقتصاد ،یاعاجتم طیازجمله شرا یبناها به عوامل شرفتی. در واقع گسترش و پاند افتهیدست  نهیزم

 ای یمذهب یمعمار انیم نیدارد. در ا یبستگ ینیدر هر سرزم جیرا یها و نوع افكار حكومت یاسیس

 نیدوچندان در ا یتیّاهم انیشكل گرفت، شا یشهر یکه همزمان با ظهور مساجد در فضاها یاسالم

اقوام  نیدر ب یمذهب اماکنلزوم وجود فضاها و  گر،ید یها نیسرزم یمانند تمام به رانیاست. در ا نهیزم
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در هر شهر و  است. شده یاحساس م شیاین یبرا یگاهیعنوان جا به خ؛یمذاهب مختلف در طول تار رویپ

شخص متوفی در آن ته شده که از یک لحاظ مكان مذهبی و از طرف دیگر قبر خاروستایی مقابری س

دفن است. بعضی مقابر هم فقط برای شخص عارف و صوفی که در بین مردمان آن عصر احترام و جایگاه 

 ویژه داشت ساخته شده است.

از اسالم  های ایران است که قدمت آن طبق کاوش های باستان شناسی به قبلیكی از استان اردبیل

خان کوه ، برخی از مورّها گزارشبنابر رسد و در دوره اسالمی هم یكی از شهرهای مذهبی ایران بود. می

 نیز اکنون که است داشته معنوی و دینی فرهنگ در درخشان یا سابقهسبالن معبد عابدان روزگار بوده و 

. شود یم شناخته آنان نام به روستاها و مناطق از برخی و مانده یباق زمان آن موبدان قبور و باستانی آثار

ین و امامزاده مامزاده صدرالدّا و صالح امامزاده چون امامزادگانی از برخی اسالمی دوّم و اوّل ی سده در

ت را به وجود معنویّ معرفت و های ینهزمبه این شهر مهاجرت کرده د اعرابی و دیگر بزرگواران سید محمّ

. از سوی اند دادهی در ایجاد فضای معرفتی به خود اختصاص سهم مهمّ ،که ذکر گردید گونه همانآوردند و 

 دیگر ای ینهزم اردبیل طبیعی یها ویژگیدل انگیز و دیگر  یها باغو  ها ییالق دیگر آب و هوای دلپذیر و

اردبیل تا قرن ششم  که آنعالوه بر  آورد. وجود به معنوی یها دل و عرفانی استعداد و تقوا رشد برای

 فرهنگ و اقتصاد ی ینهزم در ای یژهوآذربایجان بود و از جایگاه  ی منطقهشهر  ینتر مهمهجری قمری 

 .شد یمع علماء، دانشمندان، عرفا و صوفیه شناخته مرکز تجمّ عنوان بهو  برخوردار بود

و در زمان حمداهلل مستوفی اهالی اردبیل میالدی چهاردهم قرن هشتم هجری قمری/ در قرن 

نهضت تشیّع از اردبیل بروز نمود و همین نهضت  میالدی ، ولی در قرن پانزدهمشدند میشافعی محسوب 

موجب تشكیل دولت جدید ایران واقع گردید و در عهد این دولت مذهب شیعه، مقام مذهب حاکمه را 

قزوینی اهالی اردبیل را  حمداهللدّ سالطین شیعه نبود؛ زیرا احراز نمود. از قرار معلوم شیخ صفی الدّین ج

 ی سلسله. شاید شاه اسماعیل که از اوالد شیخ مذکور و مؤسّس خواند میشافعی و مرید شیخ صفی الدّین 

اعالم نموده و علم تشیّع را برافراشت. شاه اسماعیل هم که در سال  )ع(صفویّه است، خود را از اوالد علی
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 ی دورهوفات یافت، در اردبیل مدفون گردید. به این مالحظه شهر در  میالدی 1564/ مریهجری ق039

معتبری وقف شهر  ی کتابخانهشاه عبّاس کبیر  که چناناوالد شاه اسماعیل تا یک درجه دارای اهمیّت بود؛ 

سكویچ درآمد و قسمت بزرگ پابه تصرّف  میالدی  1161هجری قمری/ 1643کرد. اردبیل در سال 

عمومی  ی کتابخانهغنیمت جنگ به سن پطرزبورگ ارسال گردید و تا به امروز در  عنوان بهکتابخانه 

 محفوظ است.

توجّه ویژه است. در چنین شهری با  حائزاردبیل پایگاه فكری و مذهبی صفویان بود و از این نظر 

فرهنگی فعالیّت  مسائلدیگر قشرهای مرتبط با  موقعیّت چشمگیری که داشت، باید علما و صوفیه و

و این شهر  اند منسوبداشته باشند به همین جهت شماری از دانشمندان و بزرگان آذربایجان به این شهر 

. در کتب متصوّفه به اسامی تنی چند از مشایخ اردبیلی رود میتصوّف آذربایجان به شمار  ی عمدهاز مراکز 

 عنوان به ها آنمردم شهرتی داشتند و خاک جای  ی تودهود و بعدها در میان که در زمان خ خوریم برمی

سه فاکتور باال یعنی، اردبیل، جریان عرفان و تصوّف و معماری .  شد میمقدّس و متبرّک تلقّی  های مكان

بررسی و  نگارنده به رو ازاینرا در ذهن نگارنده تقویّت نمود.  ها آنفكر مطالعه و بررسی بناهای مرتبط با 

شناسایی اماکن مذهبی و مقدّس اردبیل از منظر جریان عرفان و تصوّف پرداخته است. در این راستا 

بناهایی مانند مجموعه شیخ صفی که خود شامل چندین بنای مجزّا بوده و سایر اماکن مقدّس استان 

ی شیخ بقعهس مانند اردبیل که با جریان عرفان و تصوّف در ارتباط است، در کنار سایر امكان مقدّ

شیخ حیدر در مشگین شهر از منظر ساختاری و در حدّ امكان از منظر  ی بقعهدر کلخوران و  جبرائیل

 .گیرند میبرخی تزیینات مورد تحلیل قرار 

 ( پژوهشیها سؤالسؤال )  -5-9

 خصوصیّات فضایی اماکن مقدّس استان اردبیل در ارتباط با جریان تصوّف چیست؟ نیتر مهم -1

و پراکنش اماکن مقدّس در استان اردبیل به چه  یریگ شكلعرفان و تصوّف در  یها انیجرتأثیرات  -6

 صورت است؟

 ؟ها چه کسانی بودند و بانی آن بوددر کدام دوره  اماکن مقدس بیشتررشد  -3
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 ( پژوهشیها هیفرض) ی هیفرض -5-4

نظم هندسی در طرّاحی، تكرار و ریتم، پویایی و حرکت، هماهنگی و تعادل، سادگی در عین  -1

از نقوش طبیعی و  یریگ بهرههای قدسی، در تزیینات، همجواری ها رنگ، تنوّع یکنندگ دعوتپیچیدگی، 

شاخص  یها ویژگیورودی تا حضور در بقعه از اصول مشترک و  مراتب سلسلههندسی در تزیینات و 

این که و مذهبی زیكی و معنایی اماکن متبرّیدر ساختار فطرّاحی و برترین تجلّی معماری قدسی است که 

 .ظاهر شده استاستان 

ین موقعیّت جغرافیایی و اقلیم اردبیل در گسترش یافتن جریان عرفان و تصوّف در ا رسد یمبه نظر  -6

برخی  یریگ شكلاستان مؤثّر بوده است. به تبع این گسترش برخی الزامات مرتبط با این جریان در 

 اشكال معماری مانند خانقاه، چلّه خانه و ... مؤثّر بوده است.

ن این بناها اارذگصفویه بود و مردم عادی بنیانها بیشتر در دروه  و فزونی آرامگاه رسد تنوعر میظبه ن-3

 بودند.

 هدف )اهداف( پژوهش -5-1

 بررسی و شناسایی اماکن مقدّس استان اردبیل مرتبط با جریان عرفان و تصوّف. -1

 تحلیل عناصر ساختاری بناهای مقدّس استان اردبیل از منظر عرفان و تصوّف. -6

 تحلیل علل پراکنش اماکن مقدّس مرتبط با جریان عرفان و تصوّف در استان اردبیل. -3

 ضرورت و اهمّیت پژوهش -5-6

اردبیل در طول تاریخ، همواره از مرکز معنویّت و عرفان بوده است. پس از ورود اسالم به ایران، این 

بسیاری از بزرگان صفویّه، همچون شیخ فرج  کهن دیار مهد رویش تصوّف و عرفان اسالمی گردید.

، پیر عبدالملکالدّین اردبیلی، پیر  دبیلی، تاجاردبیلی، شیخ ابوسعید اردبیلی، خواجه کمال الدّین عربشاه ار
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شمس الدّین، پیر زرگر، پیر مادر و پیران سحران و نیز شیخ صفی الدّین اسحق اردبیلی از دیگر عرفا و 

بناهای  .اند گذاشتهمختلف بر این دیار  یها عرصهپیران اردبیلی بودند که تأثیراتی بس گوناگون در 

مریدان و طرفداران خود، که از حاکمان و  ی لهیوس بهو شیوخ و سادات بزرگ، آرامگاهی این بزرگان دینی 

فوق پژوهشی مستقل به عمل نیامده  ی نهیزماز آنجا که در  ، ساخته شده است.اند بودهمردم  ی عامهیا 

 .رسد یمچنین پژوهشی ضروری به نظر  ی هیارااست، 

 پژوهش ی نهیشیپ -5-7

بررسی کرده، اثر مستقلی که به بررسی آراء و احوال عرفا و مشایخ اردبیل تا جایی که نگارنده تحقیق 

جداگانه به بحث از برخی  طور بهیه نشده است. امّا در آثار مختلف او نیز اکثر آثار معماری ایشان بپرازد، ار

ن پرداخته عرفای بزرگ اردبیل و نیز در برخی از مقاالت به بررسی موردی بناهای مربوط به عارفان و پیرا

 :شود یماشاره  ها آنبه برخی از  که شده است

خاندان صفوی را مورد بررسی قـرار داده و همچنـین    «ی الصفا صفوه»بزاز اردبیلی در بخشی از کتاب  ابن -

به بیان حاالت و کرامـات شـیخ صـفوی و نقـش او در اوضـاع اجتمـاعی و سیاسـی و فرهنگـی آن دوران         

(.1373کتاب در این زمینه است )ابن بزاز،  نیتر جامعین کتاب اوّلین و ا پرداخته است.

و مفـاهیم   موضـوعات ، ادبیات عرفـانی اسـت  مهم آثار  یكی از که کتاب مرصادالعباد نجم الدین رازی در -

 (.1317)نجم الدین رازی، اصلی عرفانی مطرح و تبیین گردیده است

کنبی با ترجمه مزدا موحد با موضوع معماری ایران در دوره  نوشته شیال« هنر و معماری صفویه»کتاب  -

در مقاالت مختلف کتاب سعی شده هنرهای  است. منتشر شده 1315صفحه، مصور، سال  621صفویه در 

ی صفویه، نیز آثار هنری و معماری در آن عهد معرفی شود. از مباحث این مجموعه  گوناگون در دوره

ی شاه اسماعیل اول در اردبیل، کاروانسراهای صفوی، بهرام میرزا  ره کرد: مقبرهها اشا توان به این نمونه می

 (.1315 پرداخته است )کنبی، هایش معرفی مجموعه نیز به و

طرح بازسـازی سـر   « اردبیلی الدین صفیای از هنر و معماری دوره صفویه مجموعه شیخ  گمشده»کتاب  -

بقعـه شـیخ   »صـفحه مصـور بـا موضـوع      172فه مصباحی در قاپو و احیای تزئینات آن توسط شكو در عالی
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-ایـران -معمـاری اسـالمی  »و « نگهـداری و مرمـت  -آثار تاریخی»، «نگهداری و مرمت-اردبیلی الدین صفی

 (.1311، مصباحی) است منتشر شدهپرداز  توسط نشر رسانه« اردبیل

شـیخ صـفوی و سـیادت     ی شـجره ی الدّین و تبارش( به معرفی تبار و احمد کسروی در کتاب )شیخ صف -

در قسمتی از تـاریخ نهـم ایـن کتـاب بـه       «اردبیل در گذرگاه تاریخ»خاندان صفویان پرداخته است. کتاب 

شاهان و پیران اردبیل پرداخته و سپس در فصل دیگری )خاندان صفوی( آثار مربـوط بـه ایـن خانـدان را     

 (.1379قرار داده است )صفری،  مورد بررسی

ضمن تعریف عرفان و  «عارفان در دارالرشاد اردبیل عرفان و»خود تحت عنوان  ی مقالهی در عادل موالی -

تصوّف در این منطقه، عارفان و صوفیان اوّلیّه و پیران اقطاب این شهر را مورد مطالعه قرار داده است 

 (. 1310)موالیی، 

باغ کلخوران  یا سازهبررسی معماری و »حبیب شهبازی شیران در مطالعات خودشان در کتابی با عنوان  -

مورد   یا سازهبه تفكیک ساختار بناهای موجود در داخل باغ کلخوران را به لحاظ معماری و  «اردبیل

 (. 1314تحلیل قرار داده است )شهبازی شیران، 

بررسی آرامگاه شاه اسماعیل اوّل در اردبیل از »با عنوان  یا مقالهحسن یوسفی و محمود طاوسی در  -

 ی هیارااثر بر اساس متون تاریخی موجود و بررسی میدانی آن جهت  ی مطالعه، به «یشناس باستانمنظر 

 (.1313یک تاریخ دقیق و روشن از بنا پرداخته است )یوسفی و طاوسی، 

 ( و روش پژوهشها دادهمواد ) -5-8

ش تحلیل تاریخی، اسنادی و میدانی )مصاحبه، مشاهده( خواهد بود؛ روش اجرای طرح در این پژوه

و  منابع اینترنتیدر این زمینه مطالعه خواهد گردید و با رجوع به  ییها کتاببه این صورت که ابتدا 

شده و  یبردار شیفاستفاده از نشریّات و مجلّاتی که در ارتباط با موضوع مورد پژوهش هستند، مطالب 

، ترتیب شده و با توجه به محتوای مطالب، دیآ یمدست  تحقیقات میدانی به ازسپس با اطّالعاتی که 

 خواهد شد. یبند فصل



 

 

 :فصل دوم

پیشینه تاریخی 

 اردبیل
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 اردبیل تسمیه وجه -2-5

ضمن بیان عقاید مختلف، معانی تقریباً  نظران صاحبدرباره نام اردبیل مورخان و زبان شناسان و 

دهد  یم. مؤلف برهان قاطع در خصوص نام اردبیل چنین توضیح اند گرفتهیكسان و گاه متفاوت در نظر 

بن لنطی بن یونان است و نام شهری است معروف، گویند آن شهر را زنجبیل، نام پسر ارمینیبر وزن »...

 .(24 :1317)خلف تبریزی، « فیروز جدّ انوشیروان بنا کرده و از آن جهت فیروزگرد خوانندش

 ارمنی منابع در اردبیل .است آمده و اردَبیل اردُبیل اردویل، های صورت به مآخذ گوناگون در اردبیل

 شكل تغیر اردبیل به مرور به ویت ارته است معتقد مینورسكی است، آمده ارتاول سپس و آرتاوت صورت به

 نیست معلوم درستی به اردبیل معنای و اشتقاق: است آمده «اسالم المعارف دایره» در اگرچه است، یافته

 ویت و مقدس قانون و مقدس معنای به اَرته یا اَرِته از است ترکیبی نام این است معتقد مینورسكی اما

 او ترتیب این به رود، می کار به بید تنه یا بید معنای به و است وئتی  آن اوستایی صورت که( میانه پارسی)

 ویل یا بیل یا بِل دیگر درجای همچنین ایشان است، دانسته مقدّس قانون بید یا بید تنه را اردبیل معنای

 .(0: 130 هدایتی،) است دانسته خرزویل و انزبیل ازجمله اه مكان از بسیاری پسوند را

 که کند می نقل را ای افسانه محلی، مردمان قول از گذاریان نام علت و شهر بنای مورد در الکهارت،

 به دیو دو نبی سلیمان فرمان  به: است داشته وجود ای دریاچه درگذشته شهر کنونی محل در بنابرآن

 و ساختند خارج کنونی شهر شرقی شمال در معبر دو حفر با را دریاچه این های آب بیل و آرد های نام

 دیو دو این نام به شهر این نام نیز سبب همین به و داشتند برپا شده خشک ی دریاچه محل در را شهر

 قول از را آن یاقوت که داند می آرمین بن اردبیل از مأخوذ را اردبیل نام حمیری. شد خوانده اردُبیل

 .(1: 1301نوری،) است کرده ذکر یونان بن لنطی ابن ارمینی بن اردبیل صورت به سمعانی
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 پسوند) ویل یا بیل و پاکی و راستی درستی، معنای به آرد جزء دو از است ترکیبی اردبیل نام ظاهراً

 نیز مقدس شهر معنای به آرتاویال و آرتاویل های صورت به را ترکیب این جایگاه، معنای به( مكانی

 نیز آذربهمن و فیروزگرد بادفیروز، فیروز، اباذان پیروز، بادان فیروز، باذان را اردبیل قدیم نام. اند نوشته

 .(19 :1301 هدایتی،) داند می ساتراپنه را اردبیل قدیم نام خطا به ظاهراً الئاریوس اند، نوشته

 اردیبهشت،) کلمات مانند مقدس معنای به آرتا بخش دو از مرکب و آرتاویل را آن اصل کسروی

 شهر آن معنی توجیه این با و است دانسته شهر، معنای به بیل یا ویل و...( و اردشیر ارتاپت، آرداویراف،

 این نام است، قمری هجری ششم قرن به مربوط و بینید می را آن تصویر که ای سكه در. باشد می مقدس

 .(3 :1317 طباطبایی، ترابی) است شده نقر اردویل شهر،

 

 

 

 

 

 

 

 (3: 1387طباطبایی، ترابی  منبع:) : سکه مربوط به نام اردبیل1-1شکل 

 مس: جنس

 گرم 5/13: وزن

 متر سانتی 05/0: قطر

 محمد بن ابوبكر اعظم شاهنشاه المعظم السطان: متن سكه روی

 خمسمئه........ سنه: حاشیه سكه روی

 امیرالمؤمنین اهلل الناصرالدین اهلل رسول محمد اهلل اال اله ال: متن سكه پشت
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 اردویل به ضرب: حاشیه سكه پشت

 دامنه معنی به «بئل» و میانی و میان معنی به «اورتا» ی کلمه دو از مرکب شهر نام دیگر نظری بنابر      

 .(67:1314میری،)ا است

 -اشكانی ی دوره معروف ادبی های نمونه از رامین و ویس داستان در شهر این نام ذکر دیگر سوی از

 صورت به سومریان گلی های لوحه در اردبیل نام همچنین. رساند می پیش سال 6999 به را شهر دیرینگی

 و اسناد کنار در .رساند می سال 5999 تا و فوق رقم از بیش را شهر قدمت خود که است گردیده ثبت اَرَتا

 دوران به دار حصار شهرهای قلعه و شهرها ی پیشینه است داشته نیز حصار اولیه شهر شده، اشاره منابع

 از بیش به شهر قدمت که است آن اولی نظر پس. رسد می میالد از قبل نهم و هشتم قرون اورارتویی،

 ی جاده عبور ی سابقه عالوه به سمت، این از خزر قوم تهاجم موضوع افزودن و رسد می پیش سال 6999

 (.67 :1314 امیری،) کند می تأیید بیشتر را گمان این جغرافیایی، محدوده این از ابریشم

معنی رایجی » :کند. وی بر این باور است یمیكی از محققان در این خصوص نظر کامالً متفاوت بیان      

و اشا یک  Artaگیرد شهر پارسایی، ثروت و نیكویی است. در زبان اوستایی  یمدر نظر  Artavilleکه برای 

شود. این محقق اردبیل را از  یماوستایی در گونه دیگر این زبان به ش بدل  Rtمفهوم و یک ریشه دارند. 

داند. البته هر دو واژه ریشه اورارتویی و  یمیعنی جایگاه  illiبه معنی ایزد خورشید و آفتاب و  Ardiniواژه 

در زبان اورارتو فراوان هست و  illiی مختوم به ها ژهوامیتانی دارند. از آنجاکه  -به عبارت بهتر اورارتو

یی از این ها واژهتر است. نمونه  یمنطقگرفته این اشتقاق  یممنطقه اورارتو سرزمین فعلی اردبیل را در بر 

به معنی خورشید خود مظهر  Ardiniیعنی شهر آرگیشتی ذکر کرد.  Argishtilliتوان در واژه  یمدست را 

هم هست. بنابراین تنافر و تناقضی میان دو ریشه وجود ندارد. ایشان معتقد است که پارسایی و پاکی 

که  و از آنجا اند داشتهمیتانی  -یژه اردبیل ریشه مشترکی با مردم اورارتوو بهساکنین اولیه آذربایجان 

توان در مورد اردبیل به  یمآذربایجان سرزمین زرتشت بوده ریشه دوم را هم که با ریشه اول قرابت دارد 

 ها آنی مشترک ها واژهکار برد. وی نژاد کنونی اردبیل را با اورارتوها یكی دانسته و در این خصوص به 
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گشنسب؛ ترجمه موبد آذر Ataدر ترکی آذری و اورارتو به معنی پدر است و در اوستایی  Ataاشاره دارد: 

ن هند و اروپایی هیتی نیز معنی پدر دارد. این پژوهشگر در زبا Ata)روسی( و به معنی پدر آتاتس یا آتس

داند. در ضمن  یمدر فرانسه و بیل در واژه اردبیل را از آن نوع  Villeدر اورارتو،  illiشباهت ناشی از ریشه 

به معنی شهر و مكان بوده است؛ مثل پاالپات  Parو  Palی باستانی ایرانی ها زبانشود که در  یمیادآور 

شاپور سابق است و یا بمپور یعنی شهر بم. همچنین پور در زبان هندی  یجندر آجری که همان یعنی شه

و  Villeو  Parو  Palدر زبان ارمنی به معنی قلعه است. بنابراین میان ریشه  Polمعنی شهر را دارد و پل 

illi (61: 1314یوسفی،  و )گلمغانی زاده اصل« اشتراک معنی و لفظ وجود دارد. 

   تاریخ پیدایش اردبیل-2-2

گفت این شهر در چه تاریخ و  توان مینتاریخ بنا و پیدایش اردبیل بدرستى معلوم نیست و بطور قطع       

زبان نقل ه هاى گذشته زبان ب وجود آمده است. در خود شهر داستانى است که از نسله بدست چه کسى ب

را کوه گرفته است در زمان  سبب آنكه دور آنه ویند: سرزمین اردبیل، بگ میگردیده است و آن اینكه 

حدود که از  بسیار قدیم بر اثر ریزش برف و باران بشكل دریاچه وسیعى بوده است. روزى فرمانرواى آن

خود را در امكان خالى گذشت از مناظر دلرباى اطراف آن انبساط خاطرى یافت و آرزوى  کنار آن می

پهلوان بنام  -ل، با اطرافیان خویش در میان گذاشت. دو مردو بناى عمارتى در آن مح کردن آب آن

مسابقه قبول نمودند، ه کمر همت بربستند و کندن مجرائى را براى خالى کردن آب آن ب« بیل»و « ارده»

کندن ه دو در دو نقطه دور از هم، ب پاداشى از فرمانروا دریافت دارد. آن ،تا هریک بدین کار توفیق یابد

با خود اندیشید که مبادا تا وى  ،اتمام دیده ر کوه پرداختند. چون ارده کار خود را نزدیک بقسمتى از گدا

مجرا را بپایان برساند بیل کار را انجام دهد و در مسابقه پیروز گردد، این بود حیلتى کرد و کسى نزد او 

از ادامه آن باز دارد. بیل چون  اطالع او برساند و بیل راه دروغ توفیق ارده را در اتمام کار به فرستاد که ب

این خبر بشنید غصه مرگ شد و هنگامى که ارده از سرگذشت او آگاهى یافت از رفتار ناجوانمردانه خود 

زیر انداخت و با کشتن ه پشیمان گردید و با آنكه مجرى را کنده و خروج آب را دیده بود خود را از کوه ب
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رحال مجرى کنده شد و آب از آن طریق، که ه خت. بهخویش، خویشتن را از عذاب وجدان راحت سا

مشگین قرار دارد، خالى گردید و شهرى که در جاى آن ه بر سر راه شوسه اردبیل ب« دوجاق»امروز بنام 

 .(61: 1301، هدایتی) خوانده شد« بیل ارده»دو پهلوان ناکام  حكم فرمانروا، بیاد آنه بوجود آمد ب

بر  توان مینکلى خیالى دانست بطور قطع نیز ه را ب آن توان میناین یک داستان محلى است و با اینكه     

آن تكیه نمود. اما مورخان در باب چگونگى پیدایش این شهر بتناسب استنباطات و تحقیقات خود، یا 

آن دالیل و مدارک در دست  اند، و امروز هم آنها اشاره نكردهه اند و ب برمبناى دالیل و مدارکى که داشته

  اند. از جمله: نیست، مطالبى نوشته

گویند که در مبدأ حال که کاوس )از سلسله پادشاهان کیان( زمام »نوشته است « روضة الصفا»مؤلف      

بر « طوس نوذر»نهاد « کیخسرو بن سیاوش»حل و عقد مصالح عباد را در قبضه درایت و کفایت 

پسر صلبى کاوس بود، در این باب منازعت آغاز کرد و نزدیک بود که میان او و ، که «فریبرز»هواخواهى 

جدال و قتال انجامد و کارها بزیان رسد. عاقبت االمر قرار بر آن شد که از این دو ه گودرزیان مهم ب

و شوکتى بر شرفات آن دى دراز کمند تسخیر هیچ ها سالاردبیل را، که « بهمن دز»شاهزاده هرکدام که 

نیفتاده بود، فتح نماید بر سریر سرورى متمكن گردد. نخست فریبرز و طوس متوجه محاصره آن شدند و 

و  د. ناچار محروم و مأیوس بازگشتنداى بر آن مترتب نش هرچند کوشیدند و مقدمات ترتیب دادند نتیجه

بسان بنیان هرمان  چون پرتو مهابت شاهزاده جوانبخت کامكار بر آن قلعه و حصار افتاد ارکان آن، که

وجود ه نزد کاوس بازآمد و اورنگ شاهى را به راسخ و راسى بود، از هم فرو ریخت و کیخسرو، دولتكام ب

 (.14: 1679، میرخواند بلخی« )همایون خویش مزین گردانید

« زد بهمن»داند و قلعه  اللّه مستوفى هم اردبیل را از کیخسرو و پسر سیاوش و نوه کیكاوس میحمد      

د این قلعه اکنون )یعنى نویس میکند و  خوانند بر سر کوه سبالن تصور مینیز می« دز روئین»را که گاهى 

»... هم رسیده و نوشته است که « قاموس االعالم ترکى»در زمان خود وى( خراب است. این روایت به 

ن کیخسرو و عمویش فریبرز طبق روایت تاریخ در ابتدا قلعه متینى در این شهر )اردبیل( بوده است. بی
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درباره سلطنت اختالف پیدا شد. قرار گذاشتند هرکس این قلعه را فتح کند سلطنت از آن او باشد. ابتدا 

را بگشایند. بعد کیخسرو و گودرز  ولى نتوانستند آن ؛مراهى طوس به سمت آن قلعه روى آوردند فریبرز به

محرری و صاحب وطابعی، « )بیل از همان زمان ایجاد گردیدجا رفتند و قلعه را فتح کردند و شهر ارد بدان

1392 :34.) 

و آمدن کیخسرو از  ره کرده و در باب پادشاهى کیكاوسفردوسى هم در شاهنامه باین داستان اشا     

توران بایران، و سخن گفتن گودرز و طوس درباره کیخسرو و فریبرز پیش کاوس شاه، چنین آغاز سخن 

 :(116: 1304، فردوسی) ایدنم می

  بباید شدن تا در اردبیل                دو فرزند ما را کنون با دو خیل

 همه ساله پرخاش اهریمن است            که آنجا دژ بهمن است مرزی  هب         

و  130ى بین ها سالکه در  بناى این شهر را به فیروز ساسانىدر معجم البلدان « یاقوت حموى»        

نامیده است. وى در کتاب خود « فیروزگرد»را ، نسبت داده و آنکرد میقبل از هجرت سلطنت  123

و « پیش از اسالم کرسى ناحیه بود»خوانده و گفته است که « مشهورترین شهرهاى آذربایجان»اردبیل را 

بوده است « باذان فیروز»به گویند اردبیل از بناهاى فیروز موسوم »در جاى دیگر اضافه کرده است که 

)حموی،  «)ولى( ابو سعید گوید یحتمل این شهر منسوب به اردبیل بن آرمینى بن لنطى بن یونان باشد

1306 :699) 

«. تاریخ بسیار قدیم اردبیل براى ما شناخته نیست»د نویس میباره  المعارف اسالمى در این دایرة

 کرد میمیالدى سلطنت  450 -413روز ساسانى که در فردوسى و یاقوت و بعضى دیگر معتقدند که فی

چنین  همدر دایرة المعارف عربى  «. را بنا نهاد و باذان فیروز، یا اباذان فیروز، یا فیروزگرد نام گذاشت آن

که در  ویند که انوشیروان ساسانى هنگامیگ میدر تاریخ این شهر بعضى مورخان »آمده است که 

ست که ا ود اردبیل را تعمیر کرد و ظاهر امر هم ایننم میساختن شهرهاى دیگر ه آذربایجان اقدام ب
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 :1327،موسوی بجنوردی« )عمیر آن اقدام کرده استه تاردبیل در آن تاریخ خراب بوده و این پادشاه ب

1171.) 

دانند و وجود آن را پیش از زمان زردشت برخى از محققین اردبیل را یک شهر کهن و تاریخى می 

یعنى مقدس « آرتا»بود که از دو جزء « آرتاویل»ایند. به عقیده این عده لفظ اردبیل در اصل نم میصور ت

یعنى شهر ترکیب مییافت و بدین عبارت اردبیل شهر مقدسى بود که احیانا رشد و تكوین اولیه « ویل»و 

 آئین زردشت در آن صورت گرفت. 

در شماره اول « اى از تاریخ اردبیل گوشه»به عنوان ای که  مرحوم سید جمال الدین صفوى در مقاله

، که آن کتاب در قرن «حدود العالم»صاحب اردبیل نوشته از قول نشریه فرهنگ  1361مورخ دیماه 

تشكیل شده که اردنام روز بیست و   اردویل از دو کلمه ارد و ویل»چهارم هجرى تألیف شده، گفته است 

معنى قانونى و مقدس و متشرع است ه ز فرشتگان زردشتى است و بپنجم از هر ماه و نیز نام یكى ا

چنانچه در کلمات اردیبهشت، اردشیر و اردویراف آمده و ویل که ریشه بسیار کهنه آریائى دارد و هنوز هم 

معنى شهر ه ردویل بمعنى شهر است، لذا اردبیل با تحریف از اه د بشو میهاى اروپائى استعمال  در زبان

 .(25: 1361)صفوی،  «خواهد بودمقدس 

  اردبیل و زردشت-2-9

از جمله مطالبى که در باب اردبیل قابل تأمل و رسیدگى است مسئله ظهور زردشت و ارتباط آن با 

ها و  موضوع نشأت زردشت و حیطه فعالیت داند که اصوالً باشد. خواننده دانشمند می این شهر می

ى که شده و اظهارنظرهائى که گردیده است، هنوز مبهمات زیادى دارد هاى اولیه او، با همه تحقیقات دعوت

عمل آید و در ه هاى سبالن ب  ترى در این منطقه و دامنههاى عمیق د که اگر بررسیشو میو تصور 

اند، تحقیق شود بدون تردید  مكنه مقدسه اسالمى دادهجاى خود را به ا ین نواحى، که غالباًهاى ا  آتشكده

ظن قوى زردشت در این ه مورد افزوده خواهد شد و هرآینه این فكر را، که باطالعات ما در اینبر قلمرو 

 ناحیت مبعوث گشته است، تأیید خواهد نمود.
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مورخین اتفاق نظر دارند که از زمان مادها، دشت مغان و اطراف آن، یعنى حوالى اردبیل، متعلق به 

ها بود و تعلیمات عالیه دینى و تربیت مبلغین مذهبى در پیشوایان درجه اول مذهبى و محل استقرار آن

شمار ه نویسان زردشت نیز از روحانیان عهد خود بزعم بعضى از تاریخه رفت. چون بگ میآنجا صورت 

در این منطقه تعلیم یافته و  ذرد که اگر در جاى دیگرى نیز متولد بوده طبعاًگ میآمد بخاطر چنین  می

هاى اولیه او نیز در دست آورده است و با این ترتیب دعوته ت غیبى خود را در آنجا بافكار دینى یا الهاما

هاى سبالن نخستین محل انتشار آن کیش باستانى بوده  این حوالى صورت گرفته و حدود اردبیل و دامنه

 است.

در سن »... زردشت چنین گوید   زندگانىه مشیر الدوله، در تاریخ ایران باستانى، در مبحث مربوط ب

خداشناسى دعوت کند و ه به او یعنى زردشت امر شد که مردم را ب« یا تى دائى»سى سالگى در کنار رود 

است. وجه تسمیه « امروز کنند که رود مزبور ارس بعضى از علما تصور می»اید که نم میآنگاه اضافه 

ایان آئین زردشت در آنجا گرد قیده جمعى از محققین، بدان جهت است که سالى یكبار پیشوبه ع« مغان»

 دادند. چون معموالًهائى ترتیب می سمینارامعه امروزى، در باب مسائل دینى تعبیر جه آمدند و بمی

د ترتیب اجتماعات مذهبى موبدان شو میترین امكنه هر مذهب تشكیل سمینارهاى دینى در جوار مقدس

اردبیل و سبالن از نقاط بسیار مقدس دین باستانى د دلیل آن باشد که توان میزردشتى در این سامان 

محل بعثت و دعوت اولیه پیشواى آن بوده است و در نتیجه در نظر  آمده و احیاناً شمار مىه ایران ب

 .پیشوایان بزرگ آن کیش داراى چنین قداست و حرمتى گشته است

بر تعلق زردشت بدان  هاى بزرگ زردشتى را در شیز و فارس و خراسان دلیلى کسانى که آتشكده

اند که این معابد بیشتر در زمانى بوجود آمده است که  دانند شاید کمتر بدین مطلب توجه نمودهنواحى می

رواج مجدد آن دین همت گماشته و براى جلب ه ها حكومت اشكانیان، ب پادشاهان ساسانى، بعد از قرن

که کلیساهاى بزرگ عیسوى نیز اند. چنان ادهحمایت مغها و تحبیب مردم، آنرا کیش رسمى ایران قرار د

وجود آمد و در روم و استانبول و نقاط دیگرى که خیلى دورتر از مولد و ه بعد از خود حضرت مسیح )ع( ب



129 

 

محل بعثت او بودند احداث شد، همچنانكه مساجد بزرگ اسالمى نیز بعد از رحلت حضرت محمد )ص( و 

 حضرت بود، بنا گردید. تولد و بعثت آن، که محل  در نقاط دورتر از شهر مكه

 زمان زردشت زندگى میه ابوریحان بیرونى، که در قرن چهارم هجرى یعنى هزار سال نزدیكتر از ما ب

زادگاه زردشت را در دشت مغان ذکر نموده و مؤلف کتاب « آثار الباقیه عن القرون الخالیه»کرد، در 

زردشت »آورده این بیان را نیز از بندهش نقل کرده است که  که این قول را« تاریخ اردبیل و دانشمندان»

 توان میرودخانه درج یا درجا را »و در توضیح آن نوشته است که « در سواحل رود درج متولد شده

رودخانه دریاى کنونى دانست. )این( رود امروز از کوه ساواالن آذربایجان سرچشمه گرفته و به ارس داخل 

(. این توضیح خیلى نزدیک بقول شادروان مشیر الدوله در 17: 1347، یلى نجفىموسوى اردب« )دشو می

 داند.می« یا تى دائى»کتاب ایران باستانى است که در آن، محل بعثت زردشت را ساحل رود 

د قرائن و اماراتى بر این نظر باشد از جمله اعتقاد به مقدس بودن قله توان میمطالب دیگرى نیز 

هاى اطراف سبالن،  خصوص ساکنان دهستانه مردم است. توضیح آنكه سكنه اردبیل، بسبالن در بین 

قصد زیارت زحمت صعود بر ه اعتقاد دارند که یكى از انبیاء در آنجا مدفون است و گاهى بعضى از آنان ب

ع است و صر ما نیست بلكه از ازمنه بسیار قدیم شایه عایند. این عقیده مربوط بنم میآن قله را نیز تحمل 

گفته « تاج العروس فى شرح القاموس»در « زبیدى»اند، چنانكه  مورخان نیز در آثار خود بدان اشاره کرده

(. و 10: 1347، موسوى اردبیلى نجفى« )آن کوه از معالم صالحین و اماکن متبرکه و مزارات است»است 

 روند.آن میزیارت ه اند که مردم ب نویسندگان دیگر نیز بدان اشاره کرده نوشته

 مختصری از تاریخ اردبیل-2-4

  حمله اعراب به آذربایجان و سقوط اردبیل-2-4-5

ه بزرگترین واقعه تاریخى اردبیل، بعد از شكست ایرانیان در جنگ با اعراب، حمله مسلمین ب

 اند در این دوره اردبیل مرکز آذربایجان و مقر مرزبان این  نویسان آورده آذربایجان است. بطوریكه تاریخ
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purpose of this study is to investigate and identify the religious and holy places of Ardabil 

from the perspective of the flow of mysticism and Sufism. In this regard, buildings such as 

the Sheikh Safi complex, which itself consists of several separate buildings, and other holy 

places of Ardabil province associated with the flow of mysticism and Sufism, along with 

other holy possibilities are structurally and as far as possible from the perspective of some 

decorations analyzed. The methodology in this study is a descriptive-analytic approach 
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