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  :چکیده

صفویان هنر، معماري و صنعت پیشرفت چشمگیري کرد. موقعیت اجتمـاعی و سیاسـی آذربایجـان در    در طول دو قرن حاکمیت 

ي ي صفویان باعث شد این منطقه از اهمیت زیادي برخوردار شود و همزمان با ظهور سلسـله ي ایلخانان مغول تا اواخر دورهدوره

شناختی ایـن بناهـا بـراي    ث گردید. شناسایی و بررسی باستانصفویه، در آذربایجان بناهاي متعددي با کارکردهاي گوناگون احدا

شود. هدف از انجام این پژوهش  بررسی و تحلیل تر هنر معماري این دوره مشخص میتر و عمیقیابی به یک شناخت کاملدست

باشـد.  هـا و غیـره مـی   ينـوآور ، ها، شناخت روندهاي تزیینیهاي هویتی آني صفویه، ویژگیمعماري اسالمی آذربایجان در دوره

باشـد، کـه در پـی    شناسی و تحقیقات میدانی مـی هاي باستاناي، بررسی اسناد و گزارشروش تحقیق بصورت مطالعات کتابخانه

ي صفویه در آذربایجان هستیم. اکثر ایـن بناهـا   مانده از دورههاي هویتی مهمترین بناهاي باقیتحلیل و بررسی و شناخت ویژگی

اند. در تحلیل این بناهـا کـه مقـابر، مسـاجد و کاروانسـراها      باشد، ساخته شدهي صفوي میانی که سبک رایج دورهبه سبک اصفه

الدین اردبیلی در این میان مهمترین این بناها بعنوان شاهکار معماري عصر صفویه شـناخته  ي شیخ صفیبقعههستند باید گفت: 

ي نظیـر اسـت. همچنـین نمونـه    نوع خود کـم  ري داده است و از این لحاظ دود جاشده است که سبک آذري و اصفهانی را در خ

باشـد. مسـاجد و   کشـد، مـی  هایی از هویت دینی و شیعی صفویان را به تصـویر مـی  بارزي از یک بنا که در جاي جاي خود نشانه

ي صفویه هستند که از ذربایجان در دورههایی از بهترین بناهاي آکاروانسراها نیز بعنوان بناهایی با ساخت الگوي کوهستانی نمونه

  .گذاشته است مستقیمی تأثیر هابنا این بر ساخت و کالبد سرد اقلیماست. همچنین  معماري بومی آذربایجان نشأت گرفته
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    مقدمه ـ1ـ1

ها، آداب و سنن مردمانی که به فرهنگ اي است ازشود مجموعهآن تمدن ایرانی اطالق می آنچه امروز به     

هاي این ثرترین کانونؤاند و آذربایجان همواره از می از یک پیکر، در رشد و بالندگی آن کوشیدهیعنوان جز

ي نخست پیرنیا نیز معتقد است: سرزمین آذربایجان در معماري ایران در رده رود چنانکهتمدن به شمار می

ي معماري ایران (پارسی، آذري و اصفهانی) از آنجا سرچشمه گرفته است اهمیت جاي دارد؛ چرا که سه شیوه

   ).206: 1383(پیرنیا، 

شود. اهمیت ایران محسوب می) یک نقطه عطف در تاریخ 1501ـ  907به سلطنت رسیدن شاه اسماعیل (    

از جمله شعر، خوشنویسی، نقاشی و موسیقی بود. شاید  معماري نزد شاه اسماعیل بسیار کمتر از هنرهاي دیگر

ینات پرکار و ریز معرق رقابت نزدیکی با یهاي سیاسی مانعی براي توجه به این مقوله بوده است. تزبآشو

رسد که هیچ تالشی براي تقلید از آثار عظیم و نطور به نظر میبهترین کارهاي عصر قبلی داشتند، اما ای

عمل نیامده است ه معروف در قرون قبل بخصوص آثار احداث شده در مشهد و سمرقند ب يبلندپروازانه

  .)252 ـ253: 1390(جکسون و الکهارت، 

ماري چندان قوي نبود و شاه چنانکه گفته شد در اوایل حکومت صفویان زمانی که تبریز پایتخت آنان بود مع    

ي توان گفت: دلیل ضعف معماري آذربایجان در دورهرو میي چندانی به معماري نداشت از ایناسماعیل عالقه

تواند باشد. بعد از شاه اسماعیل، شاه طهماسب پادشاه شد و قزوین را به پایتختی صفوي نیز همین نکته می

-ایتخت دولت صفوي انتخاب کرد.دورهسلطنت رسید و اصفهان را بعنوان پبرگزید. پس از او نیز شاه عباس به 

باشد؛ در این زمان بود که زیباترین بناهاي صفوي را در ي شکوه معماري صفویان میي شاه عباس دوره
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 مشهد، کرمانشاه عباس در شهرهاي دیگري همچون شیراز،  .و به زیباترین شکل تزیین نمودند هان ساختنداصف

-ي شیخ صفیبایجان نیز بناهایی ساخت ولی هرگز به زیبایی و شکوه بناهاي اصفهان نبود؛ هرچند بقعهو آذر

ي صفویه بیشتر از ساخت بناهاي جدید ما شاهد مرمت و در دوره الدین اردبیلی در این میان استثناست.

ه بناهاي ودن قسمتی از بنا ببازسازي بناها هستیم. صفویان در آذربایجان نیز به مرمت و بازسازي و گاه افز

رود. در میان بناهاي الدین اردبیلی از مهمترین این بناها به شمار میي شیخ صفیقدیمی پرداختند که بقعه

الدین از مهمترین بناهاي این دوره به ي شیخ صفیباشد؛ بقعهمی غیرهه شامل مسجد، مدرسه، مقبره و مذهبی ک

- رسد ولی آن قسمت از بنا که در دورهي این بنا به قرن هشتم ه.ق. میاولیه رود. هرچند تاریخ احداثشمار می

باشد؛ هایی که در آن صورت گرفته جزو شاهکارهاي معماري اسالمی میي صفوي به آن افزوده شده یا مرمت

باس هر ي اصفهانی را در خود جاي داده است. شاه طهماسب و شاه عي آذري و شیوهي پیرنیا شیوهکه به گفته

شاهان صفوي ارادت خاصی  ي شیخ صفی را دادند.هایی از مقبرهکدام دستور ساخت الحاقاتی و مرمت قسمت

ین آن همت یبه جد خود شیخ صفی داشتند به همین دلیل به ساخت بناهاي جدید در بقعه، مرمت و تز

کنند و به زادگاه اجدادشان توجه خواستند هویت خود را احیا می گماشتند. پادشاهان صفوي شاید با این کار

الدین رفت و ي جد خود شیخ صفیبه زیارت مقبره ه.ق. 1021شاه عباس در سال  دادند.اي نشان میویژه

ي شیخ صفی از آن نجا هدیه کرد و متعاقب آن تغییرات زیادي در بقعهه آهاي سلطنتی را باي از چینیمجموعه

ین آن منحصراً یین مجدد دارالحفاظ بود که در تزیید. اقدام اصلی شاه عباس تززمان به بعد به نام او به انجام رس

هاي صفویه رایج بود استفاده شده است نات گچبري و نقاشی که عموماً در کاخهاي تذهیب، تزییاز شیوه

ت اعم از: ینایالدین اردبیلی در زمان صفویه به زیباترین تزي شیخ صفی). بقعه287: 1390(جکسون و الکهارت، 
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 غیرهکاري، تذهیب، طالکاري و  نگاري، منبتبري، مقرنس کاري، کتیبه، گچرنگو هفت کاشیکاري معرق

  شود. آراسته گردید، که جزو شاهکارهاي معماري عصر صفویه محسوب می

باالیی  ي صفوي آذربایجان برخی مساجد نیز وجود دارند که داراي ارزش هنريدر میان بناهاي مذهبی دوره    

الگوي رنیا معتقد است این مساجد ستوندار پی اند.باشند که با عنوان مساجد ستوندار چوبی شناخته شدهمی

نیز ین مساجد ترین اباشند. در اینجا تعدادي از مهمستون و عالی قاپو می د چهلنهاي صفوي مانساخت کاخ

  .د شدبررسی خواه

صفویه کاروانسراها از اهمیت زیادي برخوردارند که در آذربایجان نیز  يدر میان بناهاي غیرمذهبی دوره    

  .ه خواهد شدپرداخت نیزها اند که به بررسی آناین بناها ساخته شده ينمونه

صفویه، با  يآذربایجان در دوره بناهاي مذهبی و غیرمذهبی  ترینمهم ما در این پژوهش به تحلیل و بررسی    

    خواهیم پرداخت. غیرهها و ینی، نوآوريیها، روندهاي تزتی آنهاي هویبیان ویژگی

    بیان مسأله:  -2 - 1

کند که شامل بندي میشیوه طبقه چهاري ایرانی ، معماري اسالمی را به شناسی معمار نیا در کتاب سبکپیر         

ي آذري باید گفت: مورد شیوهدر . )132: 1383(پیرنیا،  باشدي خراسانی، رازي، آذري و اصفهانی  میشیوه

ي معماري ایران، (پارسی، ي نخست اهمیت جاي دارد. چرا که سه شیوهآذربایجان در معماري ایران، در رده

هاي آران را ها کوهآذري و اصفهانی) از آنجا سرچشمه گرفته و به سراسر کشور رسیده است. هنگامیکه آریایی

هاي ها و نهانخانهسپار شوند، سر راه خود ستاوندهاي چوبین و شبستانپشت سر گذاشتند تا به جنوب ایران ره

اي بنام ي تازهها شیوهدور بسته و کوشکی آذربایجان را پسندیدند و آن را به انشان و پارس بردند و با آن

اي نو در ي شیوهبار دومی که آذربایجان پدید آورنده .)206: 1383پدید آوردند (پیرنیا،  "ي پارسیشیوه"
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هاي معماري مرکز ایران و جنوب با معماري ایران شد پس از یورش خونین مغوالن بود که از آمیزش ویژگی

ي معماري پدید آمد که این بار نام هایی که از روزگاران کهن، بومی آذربایجان شده بود، شیوهها و روشسنت

   .)45: 1385(خیري، وجود آمدباي معماري ارزشمندي از آن هگرفت و پدیده "ي آذريشیوه"

توان عنوان کرد که معماري اسالمی آذربایجان از این زمان (مغول) قوت با توجه به مطالب گفته شده می    

توان اینچنین بیان کرد؛ که چون آذربایجان خاستگاه اصلی گرفت و بنام آذري مشهور شد و دلیل آن را می

ز و مراغه) پایتخت آنان بود، معماري در این دوره در آذربایجان مغوالن و دو مورد از شهرهاي آن (تبری

ي صفویه نیز بار دیگر این تأثیر در دوره هاي بعدي به قوت خود باقی ماند.پیشرفت چشمگیري کرد و در دوره

چون:  هاییهاي چوبی آذربایجان بعد از یک قرن سرمشق ستاوندها و عمارتادامه پیدا کرده و چهلستون تأثر و

ي آغاز و شکل گیري سبک و قاپو و چهلستون اصفهان قرار گرفت و مقدمهچهلستون قزوین، عمارت عالی

  .)45: 1385ي اصفهانی گردید (خیري، شیوه

اند. در این دوره با حمایت شاهان قرن دهم و یازدهم هجري را دوران شکوفایی هنر اسالمی در ایران دانسته    

ز جمله: معماري به حد اعالي توسعه و تکامل رسید. در این عهد سبک معماري قدیم صفوي، انواع هنرها ا

. اغلب بناهاي این دوره به شکل ایران تجدید شد و در طرح، شکل و مصالح بناها جاي خود را باز کرد

خطاطی ایوانی ایجاد شد. استفاده از کاشی معرق و هفت رنگ براي تزیینات رونق فراوان یافت. همچنین  چهار

تمامی این  .)104ـ 105: 1374و خوشنویسی روي کاشی نیز در آرایش بناهاي مذهبی رایج شد (کیانی، 

، استفاده از کاشی معرق خوردبجز چهار ایوانی که در این منطقه کمتر به چشم می ه شدهایی که برشمردویژگی

  توان دید. ي صفویه میر دورهو هفت رنگ و خطاطی و خوشنویسی روي کاشی را در بناهاي آذربایجان د
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شان چندان قوي نبود و این به این است که معماري صفویان در آغاز حکومت ردبدان اشاره ک بایداي که نکته   

ي شاه هم جنگ و هم در دوره«ي آرتور پوپ: هاي گوناگون بود. و همچنین به گفتهدلیل درگیري در جنگ

ي وي به هنرهاي ظریفه شده بود صفویان را از توجه به معماري عالقهي او که باعث طهماسب خصلت زنانه

در این زمان صفویان مشغول  پایتخت صفویان تبریز بود و از آنجا که اولین ).207: 1382(پوپ،  »داشتباز می

جنگ بودند و از پرداختن به هنر از جمله معماري غافل بودند، یکی از دالیل ضعف معماري آذربایجان در 

تواند باشد. البته همانطور که کیانی هم اشاره دارد؛ با روي کار ویه نسبت به اصفهان همین دلیل میي صفدوره

آمدن شاه عباس اول، عصر زرین معماري صفوي آغاز شد. هرچند شاه عباس اصفهان را به پایتختی برگزید و 

ي دیگر از جمله آذربایجان نیز غافل نماند بهترین و زیباترین بناها را در اصفهان بنیان نهاد ولی از شهرها

ي هنر ي تاریخی اردبیل در مورد علل ترویج و توسعهبیوك جامعی در کتاب آثار و ابنیه. )105: 1374(کیانی، 

در عصر صفوي که اغلب مظاهر آن بصورت بناها و آثار اسالمی به یادگار چنین نظر دارد که در زمان صفویان 

باشند بستگی تام ها و کاروانسراها و غیره میمساجد و بقاع متبرکه، مدارس علوم دینیه، پلمانده و شامل صدها 

به مناسبات  و شرایط مذهبی، اجتماعی و سیاسی آن عصر داشته و به عبارت دیگر بقول مورخ بزرگ 

رب و معاصر بودن با دو امپراطوري بزرگ در شرق و غ "ولوژي خاصئنیروي پویاي یک اید"مینورسکی 

هایی که ایران؛ حکومت بابر در هند و امپراطوري عثمانی که قصد رهبري جهان اسالم را در سر داشتند و رقابت

نمود و همچنین تثبیت کامل وحدت سیاسی و جغرافیایی ایران در تاریخ بعد از ظهور دین از هر جهت طلب می

اي بود که در خالقیت و شکوفایی هنر مدهمبین اسالم که به دست شاه اسماعیل صفوي حاصل شد، از عوامل ع

   ).71: 1374(جامعی،  اي را داشته استي اسالمی نقش عمدهو اندیشه و خلق آثار و ابنیه
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تقسیم کرد. در میان  غیرمذهبیتوان به دو گروه مذهبی و ي صفوي را میمعماري اسالمی آذربایجان در دوره    

ي اول توجه هر اهل هنر و معماري را به خود جلب ربایجان که در وهلهبناهاي مذهبی این دوره اولین بناي آذ

زیر بناي این که  مورخان از جمله پیرنیا معتقدند الدین اردبیلی است. بسیاري ازي شیخ صفیکند، بقعهمی

ي هشتم بنیان شده، ولی آن قسمتهایی  که مربوط به دوران صفوي است آشکارا جزو مجموعه در سده

: 1383ي اصفهانی را در خود جاي داده است (پیرنیا، ي آذري و شیوهرود که شیوهشاهکارهاي آن بشمار می

الدین با ي شیخ صفیرو بقعهالدین توجه خاصی داشتند. از اینپادشاهان صفوي به جد خود شیخ صفی .)239

شت چندین قرن چون نگینی بر حضور اساتید بزرگ عصر صفوي چنان به زیور هنر آراسته شد که پس از گذ

درخشد و یکی از موارد استثنایی این مجموعه در بین سایر آثار تاریخی تارك آثار تاریخی و فرهنگی کشور می

هاي هنري از ها اثر بدیع در مضامین مختلف رشتهي شیخ صفی حاوي دهکشور از این جهت است که بقعه

هاي زیبا و نفیس به خط خطاطان بزرگ بري کتیبهقرنس و گچکاري معرق، مترین نوع کاشیجمله: از عالی

کاري، تذهیب و هاي ارزنده، نقره) منبتغیرهالدین، مجید اسماعیل و ي صفوي (میرعماد، میرقوامدوره

ي معماري متینی برخوردار است که تجمع این باشد و از یک مجموعهمی غیرهبري و  طالکاري، نقاشی و تنگ

   ).71: 1374هاي تاریخی کشور است (جامعی، در مجموعه نظیرکمهنري در یک مجموعه، از موارد همه فضایل 

سازي پرداختند. مساجد زیادي در مانند دیگر شهرهاي ایران به مسجدي صفویه در آذربایجان نیز در دوره    

به دلیل داشتن شرایط خاص  ي آذربایجانخطه .)861: 1375(فائقی،  این دوره در آذربایجان ساخته شده است.

هاي خاص معماري مساجد ایران مانند ایوان و اقلیمی نمایانگر نوع معماري متناسب با این اقلیم بوده و ویژگی

خورد و فضاي حیاط مرکزي در این اقلیم با پوشش سقف و حیاط مرکزي کمتر در این منطقه به چشم می
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توان هاي موجود این معماري می). از نمونه18: 1386مرانی، شود (عاستفاده از ستون به شبستان تبدیل می

  ).50: 1385(خیري،  مساجد ستوندار شهرهاي بناب، مراغه، عجب شیر و گوگان را در آذربایجان شرقی نام برد

ترین این بناها بودند که اهمیت ها مهمکاروانسرا توان گفت:می نیز در آذربایجان غیرمذهبیدر مورد بناهاي    

  دهند.رت در این دوره را نشان میتجا

  پژوهش:هاي سؤال ـ3ـ 1

که هدف  شودهاي زیادي در ذهن ایجاد میبا توجه به مطالب گفته شده در مورد موضوع تحقیق سوال       

  هاست.هاي زیر از میان انبوه پرسشاین پژوهش پاسخگویی به سوال

  صفویه چیست؟ يآذربایجان در دوره یاسالم يهویتی معمار بارز يهاژگیـ وی1    

ریشه در معماري بومی صفویه  يآذربایجان در دوره یاسالم يمعمار هايها و شاخصویژگی ـ آیا2    

  داشته و اقلیم منطقه بر آن تأثیر گذاشته است؟ آذربایجان

  ؟دوره نیست ایناصفهان در  يصفویه به قوت معمار يآذربایجان در دوره یاسالم يچرا معمارـ 3    

  پژوهش:هاي فرضیه ـ4ـ 1

  توان به صورت ذیل مطرح نمود:در ارتباط با سواالتی که پیش روي داریم، فرضیاتی را می      

در  الگوي کوهستانیآذربایجان در این دوره استفاده از  یاسالم يبارز معمار يهاژگیاز جمله وی ـ1    

و کتیبه به دو شکل معرق و هفت رنگ در اغلب  یبناهاست و همچنین در مورد تزیینات استفاده فراوان از کاش

بر روي بناهاي آذربایجان دین و مذهب  باشد. نقشیم غیرهها و ایوان، گنبدها ،ابنیه مانند: دیوارها يقسمت ها

ي نخستین شاهان صفویه ایران بود که این دو جنبه اولیههاي فر شاهی و الوهیت از ویژگی  کامالً نمایان است.

   شود.الدین اردبیلی) دیده میي شیخ صفیي نیایشان (مقبرهدر مراسم و معماري مقبره
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هاي معماري آذربایجان بومی بوده و اقلیم نیز بر آن تأثیر گذاشته است، رسد بسیاري از ویژگیبه نظر میـ 2    

اند و کاروانسرا که به صورت کوهستانی ساخته شدند بخصوص مساجد چوبی که شبستانی این را از پالن بناها

  توان فهمید.می

  آذربایجان در این دوره موارد زیر باشد:  يرسد دلیل ضعف معماریـ به نظر م3    

جنگ شد که حکمرانان به یـ در اوایل حکومت صفویان، کشور با بحران جنگ روبرو بود و این باعث م    

  غافل شوند. ياز هنر و معمار يمشغول باشند و تا حدود

شاه طهماسب از قوت  يدر دوره يداشت و معمار يبیشتر يظریفه عالقه يـ شاه طهماسب به هنرها    

  برخوردار نبود. يزیاد

عنوان کند و از آنجا که شاه عباس اصفهان را به یم يشاه عباس پیشرفت چشمگیر يدر دوره يمعمارـ     

  کند.یدر شهر اصفهان بنا م يزیاد يمعمار يپایتخت خود برگزیده است شاهکارها

  پژوهش:  اهداف ـ5ـ 1

هاي صفویه، ویژگی ياسالمی آذربایجان در دوره يهدف ما از این پژوهش شناخت سبک و سیاق معمار    

 یتحلیل یبصورت بررس غیرهها و ي، نوآوریشناخت یزیبای ي، معیارهایتزیین يهویتی معماري، شناخت روندها

 يآذربایجان در دوره یاسالم يمکرر بتوانیم معمار يهاباشد. امید است با استناد به منابع معتبر و تالشیم

   آیندگان به یادگار بگذاریم. يبرا یکرده و اطالعات ارزشمند و دقیق يبازساز یرا به نحو درست يصفو

  ضرورت و اهمیت پژوهش ـ6ـ 1
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رود. همانطور که پیرنیا معتقد است: که شمار میه آذربایجان یکی از مهمترین مناطق ایران از نظر معماري ب    

  ي معماري ایران، (پارسی، آذري، اصفهانی) از آنجا سرچشمه گرفته و به سراسر کشور رسیده است.سه شیوه

رو آذربایجان باشد. از اینمعماري ایران میهاي تاریخ ترین دورهي صفویه بدون شک از درخشانسلسله       

ي نیز در این دوره بناهاي زیادي در خود جاي داده که نیاز به بررسی و تحلیل از زوایاي گوناگون دارد. درباره

ضرورت انجام این پژوهش باید گفت: تا به حال هیچ مقاله یا کتابی با این موضوع نگارش نشده است و یا اگر 

هاي حقیقی معماري اسالمی آذربایجان در الب پراکنده نوشته شده است که به ماهیت و ارزشبوده بصورت مط

- با انجام این پژوهش می هاي هویتی معماري و تحلیل و توصیف عمیق نپرداخته است.ي صفوي، نشانهدوره

ي براي اهل تفکر هاي بعدي تاریک تاریخ را روشن نمود، تا شاید چراغی براي پژوهشتوان این بخش از نکته

  باشد.

  ي پژوهش:پیشینه ـ7ـ 1

هاي اي با عنوان بررسی تحلیلی معماري اسالمی آذربایجان (ایران) و نشانهتاکنون هیچ گونه کتاب یا مقاله    

هاي ها و مقالهي صفوي نوشته نشده است اما کلیاتی در رابطه با قسمتی از موضوع در کتابهویتی آن در دوره

اند و هیچ گونه تحلیل و وتاه اشاره کردهوجود دارد. این مطالب هم فقط به بخشی از موضوع، بصورت کزیادي 

   ي صفوي انجام نداده اند.هاي هویتی آن در دورهي معماري اسالمی آذربایجان و نشانهبررسی درباره

سبک شناسی "پیرنیا با نام کتاب آرتور پوپ و همچنین کتاب  "معماري ایران"براي مثال: در رابطه با    

تاریخ هنر معماري ایران "دهند. کتاب وجود دارد که مطالبی کلی در رابطه با معماري ایران می "معماري ایران

ي محمد یوسف کیانی نیز کتاب ارزشمندیست که اطالعاتی در رابطه با معماري نوشته "ي اسالمیدر دوره

  اسالمی ایران می دهد.
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  توان به موارد زیر اشاره کرد: تواند در روند پروژه، تأثیرگذار باشد میهایی که میاز دیگر کتاب    

ي: دکتر یعقوب ي جیان روبرتو اسکارچیا، ترجمه)، هنر صفوي، زند، قاجار، نوشته10ـ تاریخ هنر ایران (    

  .1376آژند، 

  .1369جامعی، ي بیوك ي تاریخی اردبیل، نوشتهـ نگاهی به آثار و ابنیه    

  .1385ي سیروس خیري، ي صفویه در آذربایجان، نوشتهـ معماري و تزیینات ستاوندهاي چوبی دوره    

  .1383ي مسعود عالم پوررجبی، ـ میراث فرهنگی و گردشگري آذربایجان شرقی، نوشته    

  .1379یوسف کیانی،  ي محمدي اسالمی)، نوشتهـ معماري ایران (دوره    

  .1387ي سید جمال ترابی طباطبایی، آثار باستانی استان اردبیل، نوشتهـ     

ي: تیمور قادري، ي صفوي، ویراستار: پیتر جکسون و لورنس الکهارت، ترجمهـ تاریخ ایران کمبریج، دوره     

1390.          

ي اصل و حسن زادهیغاني ملکه گلمالدین اردبیلی، نوشتهي شیخ صفیـ باستانشناسی و تاریخ هنر بقعه    

         1384یوسفی، 

  1379ي رئوف موسوي، ـ اردبیل در عصر صفویه، نوشته    

  .1376زاده، ي حسین سلطانـ تبریز خشتی استوار در معماري ایران، نوشته    

  .1389ي ناهید دهقان، هاي چوبی مساجد آذربایجان شرقی، نوشتهـ نگاره    

  .1373ي محمد یوسف کیانی و ولفرام کالیس، ران، نوشتهـ کاروانسراهاي ای    

 ها) و روش پژوهش:مواد (داده ـ8ـ 1

  باشد: روش کار در این پژوهش به این گونه می    
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ترین اطالعات در خصوص سبک و سیاق معماري اسالمی ترین و جامعدر این پروژه سعی شده است کامل    

از  غیرهها و آوريي تزیینی و زیبایی شناختی آن، نوي صفوي، روندهادر دورههاي هویتی آن آذربایجان و نشانه

  شناسی و تحقیقات میدانی، صورت پذیرد.هاي باستاناي، بررسی اسناد و گزارشطریق مطالعات کتابخانه

بسیاري  باشد. همچنین کهنگی اطالعاتاي در بسیاري موارد ناکافی و ناقص میناگفته نماند اطالعات کتابخانه

  باشد.اي از مشکالت اساسی این پروژه میاز منابع کتابخانه

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 



١٣ 
 

 

  

  مفصل دو

  

جغرافیاي طبیعی و تاریخی 

  آذربایجان
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  پیشگفتار

اش از افت و خیزهاي حوادث در طول تاریخ برکنار سرزمین آذربایجان به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی    

همسایگی با شوروي سابق، امپراطوري عثمانی و عراق یکی از پر رفت و آمدترین نبوده است. همچنین به دلیل 

هاي گوناگون بوده و توجه بسیاري ها و تمدنهاي اقوام و بازرگانان و حامالن فرهنگو حادثه بارترین گذرگاه

ادي سرزمین از اشغالگران خارجی و غارتگران داخلی را به خود جلب کرده است. و بدین ترتیب طی قرون متم

ها و روستاهاي آن ویران شده و افراد ي متعددي قرار گرفته و بارها شهرهاآذربایجان، از هر سو هدف یورش

اند ولی قهرمانان، دالوران و مردم سلحشور آذربایجان هیچگاه میدان نبرد را به دشمن زیادي به هالکت رسیده

  اند.پرافتخارشان ادامه دادهواگذار نکرده و در روند تکامل تاریخی خود به حیات 

 ي صفوي، آذربایجان در پیش از تاریخ و دوران تاریخی تا دورهآذربایجاني ي جغرافیادر این فصل درباره    

  ایم.ي تحریر درآوردهرا به رشتهطالبی م

  جغرافیاي طبیعی آذربایجان (ایران) ـ1 ـ2

ي جنب ي عرض شمالی قرار دارد. بنابراین در ناحیهبیست و پنج تا چهل درجه ایران سرزمینی است که در    

ي جنوبی دریاي خزر و رود ارس استوایی قرار گرفته است. سرحد شمالی ایران در امتداد کوه کپک داغ تا کناره

ي جنوبی آن خلیج فارس و دریاي عمان، مرز شرقی آن را افغانستان و پاکستان، سرحد کشیده شده است، کناره

بیشتر از وسعت این خطه از خاك ایران بطور تقریبی،  ).7: 1380یه و عراق است (پورفرج، غربی آن ترک

  باشد.کیلومتر مربع می 110000
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غرب ایران عبارت است از: ي کوهستانی در شمالحدود و ثغور سرزمین آذربایجان، به عنوان یک منطقه    

زنجان ـ رشت، شرق؛ کوههاي تالش و غرب؛ ي ارس، جنوب؛ خط فرضی سنندج ـ ي رودخانهشمال؛ دره

واقع گشته  39، 46، 35، 58هاي جغرافیایی این سرزمین در بین عرض ).11: 1363ارتفاعات زاگرس (جعفري، 

شود و هاي آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل را شامل میکه استان .)17: 1368است (رئیس نیا، 

ي البرز در نظر گرفته شده و در دارد. در بعضی تقسیمات، این منطقه ادامه ايشناسی پیچیدهساختمان زمین

). فالت آذربایجان از نظر 7: 1384پور، ي ایران مرکزي محسوب شده است (عزیزيبیشتر تقسیمات، ادامه

هاي تارتفاع، یکنواخت نبوده و وجود ارتفاعات منفرد مثل سهند و سبالن و رشته ارتفاعات طالش، در کنار دش

هاي بارش این هاي سینوپتیکی مختلف در طول سال از سوي دیگر بر ویژگیثیر سیستمأوسیع از یک سو و ت

متر و  1800). ارتفاع متوسط این سرزمین در حدود 59: 1378صراف و ذولفقاري، گذارد (ساريثیر میأمنطقه ت

هاي ). رشته کوه11: 1376(یداللهی،  متر است 1500تا  900ها حدود ارتفاع متوسط آن بدون احتساب کوه

ها، فرورفتگی عمیقی که رود آیند. این رشته کوههاي قفقاز به شمار میي رشته کوهشمال غربی ایران، دنباله

ي متمایز اند از چند رشتهغربی ایران مرکبهاي شمالسازد. کوهها جاري است، از یکدیگر جدا میارس در آن

  ).9: 1384اند (عزیزي پور، شرقی امتداد یافتهغربی به جنوبها مختلف و از شمالشناسی آنکه ساختمان زمین

  ي آذربایجان وجه تسمیهـ 2 ـ2

ي آن وجوه زیر اظهار شده غربی ایران است. در وجه تسمیهآذربادگان یا آذربایغان بخش شمالآذربایجان یا    

اند؛ یعنی، زمین آتش. این نام بخاطر یکی از این دو چیز ثبت کرده» آتروپاتینه«است: آذربایجان را در زمان قدیم 

هاي آتشفشانی بوده است. اند و یا اینکه آذربایجان شامل کوهاست: یا آتش پرستان از آذربایجان ظاهر شده
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بایجان بوده است، با آذرشود آذر پادشاه همچنین گفته می .دکننبه اسود بن سام بن نوح منسوب می آذربایجان را

یا » آتروپاتین«ي استرابن، آذربایجان از بن مقفع نقل شده است. به گفتهابن بیور اسف. این دو وصف از  نام  آذر

: 1394نام یکی از سرداران فارسی اسکندر مشتق شده است( سلطانی طالب قشالقی و جمالی، » آتروپاتسین«

2.(  

  نام شهرهاي قدیم آذربایجان ـ3 ـ2

  توان به موارد زیر اشاره کرد:ترین شهرهاي قدیم آذربایجان میجمله مهم با استناد به کتب تایخی، از    

اردویل (اردبیل)، مراغه، تبریز، خوي، ارمیه، مرند، میانج (میانه)، طوج، سلمان، موقان (مغان)، اهر، سراو     

(نزدیک تبریز)، زنور، خلخال، اشنویه. این شهرهایی (سراب)، گرمرود، خیاو، داخرقان (دهخوارقان)، خسروشاه 

اند که امروزه قابل شناسایی ها را نیز آوردهنویسان نام برخی شهرکه برشمردیم همگی معروف هستند. جغرافی

برزه،  ارجاق، ، تکلفه، توي، نوذر، میمند، اجن،اوجان بلخاب، انورآب نیستند، از جمله: بالسجان، باجروان،

  . )274-275: 1385سی، (مقد غیرهآباد، ورثان، دارمرزین و ينورنشوي، 

  ودهاي آذربایجان ـ ر4 ـ2

هاي ترکیه و کردستان سرچشمه گرفته و به هاي داخلی و نیز بعضی از کوهرودهاي آذربایجان از رشته کوه   

-که به دریاي خزر میي ارومیه و دریاي خزر تعلق دارند. از جمله رودهاي مهمی ي دریاچهیکی از دو حوضه

- ریزند، عبارت اند از: آبي ارومیه میاند از: رودهاي ارس و قزل اوزن، و رودهایی که به دریاچهریزند، عبارت

  ). 32: 1375باشند (فائقی، هایی که مشرف به این دریاچه میهاي تمام کوههاي دریافتی دامنه
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  آذربایجان در دوران پیش از تاریخـ 5 ـ2

ي زندگی انسان شناسی، سابقههاي باستانهاي کهن زندگی ایران است. کاوشآذربایجان یکی از کانونفالت     

برد. دورانی که انسان هنوز به ابزارسازي نپرداخته بود و در این سرزمین را تا دوران پارینه سنگی پیش می

یز غیره را با تکه سنگ هاي نوك تي گیاهان و نیازهاي ابزاري خود براي شکار حیوانات یا درآوردن ریشه

غرب ایران (کوهستانی بودن ). با توجه به موقعیت جغرافیایی شمال103: 1368کرد (رئیس نیا، برآورده می

اي، خالی از سکنه بوده و در طول قه از کشور در کمتر دورهطژي جغرافیاي آن، این منتمنطقه) و به لحاظ استرا

هاي مختلف بوده است (پورفرج، ف را شاهد و مرکز تجاري و فرهنگی دورههاي اقوام مختلتاریخ، مهاجرت

محل بزرگی از (آتش ـ اجاق) نمایان شده است. این » آویداغ«هاي زیرین غاري به نام در الیه ).35: 1380

: 1359اند(قلی یف، کردههاي این منطقه از آتش استفاده میدهد که در دوران پارینه سنگی انسانکشف نشان می

هاي فرهنگی بشر در منطقه است که ). عصر مفرغ قدیم در فالت آذربایجان، یکی از مهمترین دوره11-10

واردان، با تهاجمی گسترده، ساختار فرهنگی و اقتصادي جوامع چهارم ق.م. تازه يزمانی پایان هزاره يمحدوده

هاي سفالی رایج، این دوره با توجه به سنتي قبل، دستخوش تغییراتی بنیادین کردند. در را نسبت به دوره

هاي اجتماعی و روابط هایی از نواحی جنوبی قفقاز و نیز تغییراتی در کنششاهد روابط این منطقه با قسمت

  ).89-97: 1385(خطیب شهیدي و عمرانی،  سوي دیگر هستیم فرهنگی بین فالت ایران و همسایگان خود از

ق.م. پادشاهی اورارتو مشتمل  8و اوایل قرن  9غرب ایران در اواخر قرن در خصوص حدود جغرافیایی شمال   

غرب ایران که فرهنگ همگون آن در معماري و سفال آن تبلور یافته اي بود از شرق آناتولی تا شمالبر منطقه

 اند. با توجه اي متفاوتی را پشت سر گذاشتهق.م. رویداده 9است، در حالی که این دو منطقه پیش از اواخر قرن 
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Abstract: during the two century of Safavid ruling, the art, architecture and 

industry have remarkably developed. The socio-polotical situation of 

Azerbaijan during the Ilkhanid Period to the end of Safavid era has led to 

being important as by the rise of Safavid, large amount of monuments with 

different functions have built.the archaeological survey of these monuments 

aiming to get more complete and accurate knowledge is being done. The main 

goal of the current research is to investigating and analyzing the Islamic 

Architecture of Azerbaijan during the Safavid era. Its identical characteristic, 

identifying the decorating processes, innovations and etc. the research 

methodology is mainly based on the written documents alongside field survey 

to get knowledge on the identical characteristic of the Safavid period of 

Azerbaijan. Most of these monuments are made on Isfahani style which was 

regular during the Safavid era. Analyzing these monuments including tombs, 

mosques and caravansaries is worthy to note that of them the Sheikh Safi's 

shrine is the most important monument of the given period as masterpiece 

showing both the Isfahan and Azari Styles as is unique. This, has shows the 

monument showing the Islamic identity in its every detail. Mosques and 

caravansaries as a mountainous pattern monuments are the examples of the 

best monuments of Azerbaijan during the Safavid era originating from the 

local architecture showing the direct impact of the cold climate. 
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