
 أ
 

  

  

  

  

  

  

   ي ادبیات و علوم انسانیدانشکده

 شناسیگروه آموزشی باستان

  کارشناسی ارشدي نامه براي دریافت درجهپایان

  شناسی گرایش عمومیي باستاندر رشته

  عنوان:

هاي ساختاري و کالبدي، شیوه هاي معماري و هنر ادوار بررسی تحلیلی ویژگی

  مختلف در مسجد جمعه اردبیل

   :استاد راهنما

  دکتر حبیب شهبازي شیران

  :استاد مشاور

 دکتر بهروز افخمی

  :پژوهشگر

 معصومه بیدبرگ

  1396زمستان   

  

  



 ب
 

  

 دانشجو: بیدبرگ                                                      نام: معصومه   خانوادگی نام

بررسی تحلیلی ویژگی هاي ساختاري و کالبدي، شیوه هاي معماري و هنر ادوار مختلـف در   :نامـه پایان عنوان

 مسجد جمعه اردبیل

  شهبازي شیران دکتر حبیب راهنما: استاد 

 مشاور: دکتر بهروز افخمی استاد 

                          شناسیباستانرشته:                                            کارشناسی ارشد تحصیلی: مقطع 

    اردبیلی محقق دانشگاه:                                                                  عمومی گرایش: 

 159 صفحات: تعداد        30/11/1396 دفاع: تاریخ       م انسانیادبیات و علودانشکده:  

ز نیرخوردار بوده و از لحاظ معماري اي بها همواره از جایگاه ویژههاي درونی هر شهر، نیایشگاهدر میان اندام چکیده:

شده است. مسجد نه تنها محل عبادت، بلکه مکانی براي مدیریت ها در آن به کار گرفته ترین تکنیکپیشرفته بهترین و

تمامی اموري بود که مستقیم یا غیر مستقیم به دین ارتباط داشت و همچنین محلی براي تعلیم و تربیت و حتی محلی 

کارکرد هایی در سبک و هاي زمانه، تفاوتبراي آسایش مسافران و خورد و خوراك آنان بود. تحوالت زمان و دگرگونی

کند، اما مسجد، بنا به الزام مذهبی در تمامی کاروانسراها را ایجاب می ها وبناهاي دیگري چون مدارس، مقابر، کاخ

ترین و اصیل ترین بنا محسوب می شد. این بنا (جمعه مسجد) در کارکرد فیزیکی خود، مکانی جغرافیاي اسالمی، مهم

ي رمز و رازهاي معماري اسالمی کلیهگاه جلوه ،و تجلیات معنوي و عرفانی است براي عبادت، اما در کارکرد متافیزیکی

هاي مرتبط با بناي مسجد جامع اردبیل از آنجا که تقریبا اثرات مکتوب جامع و کامل چندانی در میان پژوهش. است

در این پژوهش؛ بررسی ما  یهاي معماري و هنر آن را مورد توجه قرار دهد، وجود ندارد، بنابراین هدف اصلکه شیوه

 يو براساس نیازها یتر و از زوایاي متفاوتعمیق يهاي معماري و هنر بناي مذکور از دیدشیوه هاي ساختاري،ویژگی

یافته نایران مصداق  يهاست که در صحنه تاریخ گذشت یجدید و به شکل يهاها و پژوهشاز یافته یجدید و با آگاه

تحلیلی است که  - از نوع کیفی و با رویکرد توصیفی ؛ايروش تحقیق در این پژوهش به صورت میدانی و کتابخانه است.

هاي جمعه مسجد مشخص شد. مسجد جمعه اردبیل به لحاظ هنر و معماري اهمیت چشمگیري دارد در پی آن ویژگی

ي دیلمی برپا شده و در د. این مسجد عظیم در دورهي بناهاي مهم در معماري اسالمی قرار داتوان آن را در زمرهو می

دوران سلجوقی، ایلخانی و قاجار تکامل یافته است. شکوه و جالل این مسجد بخاطر الحاقات عصر سلجوقی؛ یعنی 

اي و منفرد که در اصل متّصل به مسجد بوده، چهارطاقی است که بر باالي آن گنبد آجري قرار داشته، و مناره استوانه

 باشد.می

  .جمعه مسجد اردبیل، هنر و معماري، چهارطاقی، کالبد بنا، مصالحها: واژه کلید
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  مقدمه -1 - 1

ترین عنصر شهر به عنوان مهم از صدر اسالم بناهاي مذهبی بخصوص مساجد در ساختار شهر اسالمی    

شود؛ نه از این رو که اولین اسالمی با مسجد آغاز میدهد. معماري اي را به خود اختصاص میجایگاه ویژه

بناي ساخته شده در مدینه توسط مسلمانان، مسجد بود، بلکه به این دلیل که مسجد، تمامی کارکرد معماري 

  را در یک جا در خود دارد.

هر ي اردبیل از شاهکارهاي معماري قرن است. مسجد جمعه در بافت قدیمی و تاریخی شمسجد جمعه    

ي باستانی واقع است. الراس یک تپهالدین و عبداهللا شاه روي خطهاي پیر شمساردبیل در محل تالقی محله

درخشد، تا چند دهه پیش، دقیقاً معلوم نبود بنایی که امروزه در قلب شهر اردبیل، چون نگینی بر انگشتر می

هایی که در این ها و حفاريراساس کاوشکه در چه تاریخی بنا شده و توسعه و تکامل یافته است. ولی ب

هاي معماري این بناي معظم چند دهه انجام شده، تا حدي توانسته است که به برخی از مجهوالت ویژگی

هاي بعضی از مورخین، ي اردبیل، بنا به استناد به نوشتهمسجد جمعه تري بدهد.اسالمی پاسخ روشن

ي سلجوقی شکل گرفته و تا هاي مختلف اسالمی به ویژه در دورهبازمانده مسجد عظیمی است که در دوره

تر تر و وسیعي سلجوقی و ایلخانی بسیار گستردهي صفوي معمور و آباد بوده است. مسجد دورهاوایل دوره

دار مسجد بزرگ را از بناي فعلی بوده و بناي موجود صرفاً گنبدخانه، ایوان، منار و بقایاي شبستان ستون

  شود.یشامل م

-هاي معماري، شناخت دورههاي آن من جمله ویژگیبراي درك کامل تاریخ بناي مسجد و سایر ویژگی    

هاي ساختمانی و بررسی دقیق عملکردهاي این بنا، باید گفت که مطالبی که وجود دارند ناکافی هستند. اگر 

با انجام  شود.ها مشاهده میآنرسند ولی نقائص فراوانی در چه در ظاهر این مطالب جامع به نظر می
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توانیم هاي اطراف آن، حداقل میهاي دقیق و مطالعات اساسی در سطح تپه جمعه مسجد و زمینبررسی

  ها و زوایاي تاریک تاریخ گذشته این منطقه را روشن نماییم.برخی از ناروشنی

ي بناي مسجد جمعه اردبیل، تاریخچهشناختی اردبیل، ي مطالعات باستانجغرافیاي تاریخی و پیشینه    

هاي ساختاري و هاي معماري و هنر ادوار مختلف در مسجد جمعه اردبیل و بررسی تحلیلی ویژگیشیوه

  هایی هستند که در این پژوهش کار خواهند شد.  کالبدي مسجد؛ بخش

  بیان مسئله -2 - 1

گار پیش از تاریخ تاکنون مورد که از روزهاي مهم هنر و فنون تمدن بشري است معماري یکی از شاخه    

هاي مختلف انسانی قرار گرفته و در تکامل و گسترش آن، سعی وافر به عمل آمده است توجه گروه

ي خود پیوسته نقش بسیار مهم و ي چندین هزار سالههنر و معماري با پیشینه .)11:  1391(محمدي، 

یان کشور ایران با سابقه طوالنی و درخشان سهم عظیم و حساسی در جوامع انسانی داشته است و در این م

ها ثابت کرده تر، این هنر به عهده داشته و دارد. مطالعات و بررسیمؤثري در پیشبرد هرچه بهتر و سازنده

رسد که در گردد؛ به نظر میي معماري در ایران به حدود هزاره  هشتم ق. م. بازمیاست که قدمت و پیشینه

ري اد خصوصاً علل مذهبی تغییرات و تحوالت بسیتاکنون هنر معماري در رابطه با عوامل متعدآن روزگار 

ها سبب پیشرفت و شکوفایی معماري شده است (احمدي، را به خود دیده که طبعاً تمامی این دگرگونی

ن از ارزشی هایی است که در مقایسه با معماري دیگر کشورهاي جها). معماري ایران داراي ویژگی2: 1395

هایی چون طراحی تناسب، محاسبات دقیق، فرم درست پوشش، رعایت ویژگی«بخصوص برخوردار است: 

هاي بلند و باالخره تزیینات گوناگون که هر یک هاي رفیع و ستونمسائل فنی و علمی در ساختمان، ایوان

عماران ایرانی با بکارگیري ). م1: 1391(کیانی، » در عین سادگی معرّف شکوه معماري این سرزمین است

ساختن بناهاي ایرانی به کار گرفتند. استاد پیرنیا  ترها، تالش خود را در جهت هرچه باشکوهاین ویژگی
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هنر و معماري ایران داراي اصولی چون: مردم واري، پرهیز از بیهودگی، نیارش، خود بسندگی «معتقد است: 

  ).28: 1396(پیرنیا، » و درون گرایی است

اي برخوردار بوده و از لحاظ ها همواره از جایگاه ویژههاي درونی هر شهر، نیایشگاهدر میان اندام«    

ها در آن به کار گرفته شده است. با ورود اسالم به این سرزمین ترین تکنیکپیشرفته معماري نیز بهترین و

اگر شهري فاقد مسجد جمعه یا  احداث مسجد بیش از هر بناي دیگر مورد توجه قرار گرفت تا جایی که

   ).2: 1391(کیانی، » توانست به عنوان یک شهر معرّفی گرددآدینه بود نمی

مسجد نه تنها محل عبادت، بلکه مکانی براي مدیریت تمامی اموري بود که مستقیم یا غیر مستقیم به      

آسایش مسافران و خورد و  دین ارتباط داشت و همچنین محلی براي تعلیم و تربیت و حتی محلی براي

هایی در سبک و کارکرد بناهاي دیگري چون هاي زمانه، تفاوتخوراك آنان بود. تحوالت زمان و دگرگونی

کند، اما مسجد، بنا به الزام مذهبی در تمامی جغرافیاي ها و کاروانسراها را ایجاب میمدارس، مقابر، کاخ

شد. این بنا (جمعه مسجد) در کارکرد فیزیکی خود، مکانی یترین بنا محسوب مترین و اصیلاسالمی، مهم

ي رمز و رازهاي کلیهگاه است براي عبادت، اما در کارکرد متافیزیکی و تجلیات معنوي و عرفانی جلوه

  ).2: 1395معماري اسالمی است (شهبازي شیران، 

 1315خرداد ماه  28در  248ثبت مسجد جامع اردبیل در بافت تاریخی و قدیمی شهر اردبیل با شماره     

ي ین و عبداهللا شاه روي یک تپهالدشمس هاي پیرثبت ملی گردیده است. مسجد در محل تالقی محله

  باستانی واقع است.

ي بناهاي نادر شهرت دارد، در زمره "جمعه مسجد"تر آن در بین اهالی به مسجد جامع اردبیل که نام عام    

ل و چگونگی انهدام این بناي مکعبی ی است. هنوز درمورد پیدایش و سیر تحوو استثنایی دوره اسالم

مطالعات اساسی صورت نگرفته است. هنوز ارتباط بناي موجود با شبکه وسیعی که منهدم شده به روشنی 
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ه و گنبدخانه و ایوانی که بعدها بداند چرا از یک مجموعه فقط بقایاي گنبد مخرومعلوم نیست و کسی نمی

ییر شکل داده و به شبستان سرپوشیده تبدیل شده و منار تک مهجور افتاده، چیز دیگري بر جاي نیست. تغ

اي از صاحب نظران درمورد کاربرد آن به عنوان مسجد تردید دارند؛ به طوري که، ژاك دمورگان حتی پاره

ه طرحی از منار سلجوقی، آن را ئپندارد و با ارادر اوایل قرن حاضر ضمن بازدید از این بنا، آن را قصري می

  ).1338کند (دمورگان، مقبره برجی شکلی فرض می

- هایی در این مسجد صورت گرفته و توانسته برخی از ویژگیدر چند دهه اخیر حفریات و کاوش    

-هاي محققان و حفریات باستانها و نوشتهبا توجه به روایتهاي معماري این مسجد را به ما بشناساند. 

توان استنباط کرد که: بناي اولیه این مسجد تاریخی را به صدر اسالم یعنی زمان ها، میشناسی و نتایج آن

دهند که در طی ادوار مختلف، چندین بار ویران و مجددأ بازسازي خالفت حضرت علی (ع) نسبت می

  ، سلجوقی، ایلخانی و قاجاري است.شده است و داراي عناصر معماري دیلمی

هاي ها و ابعاد این مسجد بررسیرسد درمورد تمام ویژگیوجود همه این اطالعات، باز هم به نظر می با    

هاي معماري و هنري، چندان در رغم آن همه شایستگیو این مسجد علی کاملی صورت نگرفته است

سی این هدف اصلی و اسا شناسی قرار نگرفته است.هاي باستانگستره دید و بررسی محققان و کاوش

هاي ساختاري و کالبدي، معماري و هنر این بناي تاریخی در ادوار مختلف است پژوهش، شناسایی ویژگی

باشد، شناسایی و ي هنر و معماري ادوار مختلف در اردبیل میو باتوجه به اینکه این مسجد بازتاب کننده

یشتر این بناي تاریخی (مسجد تواند کمک مؤثري به شناخت هر چه بهاي این مسجد، میمطالعه ویژگی

  بناهاي دوران اسالمی ایران باشد.جمعه ي اردبیل) به عنوان یکی از 

  هاي) پژوهش:سؤال (سؤال -3 - 1

  هاي ساختمان آن صورت گرفته است؟چه تغییراتی در ساختن مسجد از آغاز پیدایش در دوره -1 -3 -1



۶ 
 

مسجد  ي (چهارطاقی)هگنبدخاناي ساسانی بنا شده است؟ و آیا این مسجد بر روي آتشکده -2 - 3 -1

  گیرد؟ساسانی نشأت می يهساسانی و یا از بناهاي متداول آتشکد يهاز معماري دور

  هاي بومی برخوردار است؟از ویژگی و کالبد این مسجد معماري آیا -3 -3 -1

اردبیل بر مبناي الگوي  يهجمعمسجد  يهعلّت غایی و واقعیت بنیادي طرّاحی خلّاقان -4 - 3 -1

هاي سنّتی شوند، منطبق و و ایوان، در شکل سلجوقی آن، و بدون این که متوسل به بازنمایی فرم یاقطچهار

  بوده است؟ يآفرینشگر يمهم و نیرو يهمرتبط با چه مؤلّف

  هاي) پژوهش:فرضیه (فرضیه -4 - 1

هاي مسجد اولیه، ساخته شده و در عصر روي خرابهاین مسجد اولین بار در قرن چهارم بر  - 1 -4 -1

هاي فروریخته مسجد، بازسازي گشته و در عصر سلجوقی توسعه یافته است. در عصر ایلخانی قسمت

  قاجار مسجد تیرپوش اضافه گشته است.

آتشکده را  هـ . ق. 35سانی ساخته شده که در قرن اي از زمان سااین مسجد بر روي آتشکده -2 -4 -1

  هاي زمان ساسانی می باشد.بدیل به مسجد کرده بودند. پالن مسجد نیز بر گرفته از آتشکدهت

هاي بومی و محلی متناسب با نوع آب و هوا و ي اردبیل از ویژگیمعماري مسجد جمعه - 3 -4 -1

  مصالح در اختیار برخوردار است.

تر چهار ایوانی فرمی بسته يهنقش و ایوان در مقایسه با یاقطنظر به این که ترکیب چهار -4 -4 -1

  .اردبیل دارد يهتري با اقلیم سرد منطقاست، از این رو، تناسب بیش

  هدف (اهداف) پژوهش: -5 - 1

هاي ساختاري، معماري و هنر جمعه مسجد اردبیل در ادوار هدف اصلی این تحقیق بررسی ویژگی     

هاي این مسجد از طریق اطالعات را از ویژگی مختلف است و سعی شده است تا حداالمکان جامع ترین
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با آگاهی  شناسی، با استفاده از بررسی و بازدید از محوطه وهاي باستاناي، گزارش کاوشمطالعات کتابخانه

  و در اختیار محققان قرار بگیرد. هاي نو، گردآوري گرددها و یافتهها و پژوهشاز یافته

  ت پژوهش:یضرورت و اهم -6 - 1

اي است که پایانی ندارد؛ چرا اسالمی قدم گذاردن در ورطه - پژوهش در باب معماري و هنرهاي ایرانی     

که هنر در مرز و بوم ما ریشه در استعاره، نماد، نشانه، اعتقادات، عرفان، سنت، اقلیم، آداب و رسوم، 

گشاید، لذا پیش روي ما میت و جو و کنکاش را ریاضی، هندسه و نجوم دارد که هر کدام بابی تازه در جس

گیري هنر آن تا حدودي عوامل تأثیرگذار در شکلتوان حیح از فرهنگ حاکم در هر دوره میبا شناخت ص

دوران را بررسی نمود. فضا، بنا و شهر نیز از گذشته تا امروز و در آینده حتی، از زندگی روزمره غایب نبوده 

ترین هنر بشري با فضاي اطراف انسانی توان ترکیب اجتماعیو نخواهد بود به همین دلیل معماري را می

هاي علمی و ریاضی هایی هستند که با استفاده از هنر و مهارتدانست. این که شهرها پر از ساختمان

ها دهنده حضور پررنگ معماري در فضاي زندگی است، به ویژه زمانی که این مهارتاند، نشانطراحی شده

کنند. روبرت هیلن برند در نواز میشناسی را خلق و فضاي زندگی را چشمعناصر زیباییدر ترکیب با هم 

داند ي رمز و رازهاي معماري عرفانی اسالمی و قلب آن میکتاب معماري اسالمی خود مسجد را جلوه کلیه

افش و و معتقد است از همان ابتدا نقش نمادین آن براي مسلمانان آشکار بود. معماري مسجد در اهد

اي شکل گرفته تا از گیرد و حتی ساختار مسجد به گونهآفریند از باطن وحی قرآنی الهام میروحانیتی که می

  گر سازد.طریق رمز و تمثیل با روشی خیره کننده اسماء و صفات الوهیت را جلوه

بناي مسجد جامع  هاي مرتبط بااز آنجا که تقریبا اثرات مکتوب جامع و کامل چندانی در میان پژوهش   

ما در این  یاردبیل که شیوه هاي معماري و هنر آن را مورد توجه قرار دهد، وجود ندارد، بنابراین هدف اصل

تر و از عمیق يهاي معماري و هنر بناي مذکور از دیدو شیوه هاي ساختاري ویژگیپژوهش، بررسی 
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است که  یجدید و به شکل يهاها و پژوهشاز یافته یجدید و با آگاه يو براساس نیازها یزوایاي متفاوت

    یافته است.نایران مصداق  يهدر صحنه تاریخ گذشت

  ي پژوهش:پیشینه -7 - 1

معمار اهل فرانسه، انجام گرفته است. سیرو  "ماکسیم سیرو"اولین تحقیق علمی، در این بنا توسط      

پالن آن، به چاپ رسانیده و درمورد اصل بنا معتقد است گزارش علمی خود را از این بنا به همراه طرح و 

  هاي یک بناي زمان ساسانی ساخته شده است.ق، بر روي ویرانه ـ .که براي نخستین بار در قرن پنجم ه

نوشته دکتر حبیب شهبازي شیران،  "پی جویی و تحلیل اجزاء و عناصر معماري جمعه مسجد"کتاب     

مسجد جامع اردبیل /تاریخچه، توصیفات ساختمان و "نوشته بابا صفري، مقاله  "اردبیل در گذرگاه تاریخ"

، توسط مجموعه مقاالت همایش معماري مسجد: گذشته، حال، آیندهدر  1376، که در سال "معماري

محمود موسوي در دانشگاه هنر اصفهان به زیور طبع رسیده و دو مقاله نوشته شده توسط دکتر حبیب 

اریخ و روند تحوالت معماري مسجد جمعۀ اردبیل (نماد معماري ایرانی ت" ت عنوان:شهبازي شیران تح

، که به "بررسی معماري و تزیینات گنبد سلجوقی و محراب ایلخانی مسجد جامع اردبیل"و  "اسالمی)

کنفرانس بین المللی معماري، شهرسازي، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق "ترتیب در مجموعه مقاالت 

 "المللی معماري، عمران و شهرسازي در آغاز هزارة سومدومین همایش بین"و  "آینده، نگاه به گذشتههاي 

 اط با این بناي ارزشمند می باشد.ترین تحقیقات علمی انجام شده در ارتباند، از مهمبه چاپ رسیده

  :ژوهشپها) و روش مواد (داده -8 - 1

  شود:استفاده میبراي انجام این پژوهش از سه روش    
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هاي مورخان، سیاحان و برداري از نوشتهاي: در این روش با مطالعه و فیشکتابخانه - 1 -8 -1

هایی که تا امروزه صورت گرفته، در ارتباط با عناصر ها و بررسیجهانگردان غربی و ایرانی، گزارش کاوش

  شود.اولیه گردآوري میهاي ساختاري مسجد جمعه اردبیل، اطالعات معماري، هنر و ویژگی

شود و با عکس برداري و بررسی میدانی: در این مرحله به بازدید از این محوطه پرداخته می - 2 -8 -1

  شود.تهیه پالن ازاین بنا، یکسري اطالعات گردآوري می

 هابندي و با تجزیه و تحلیل آنبررسی و تحلیل: در این مرحله اطالعات گردآوري شده طبقه -3 - 8 -1

اي، آوري شده از منابع کتابخانهو با مقایسه اطالعات به دست آمده از بازدیدهاي میدانی با اطالعات جمع

  گیرد.تجزیه و تحلیل نهایی انجام می
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  فصل دوم

  

  

  

  

  

ي جغرافیاي تاریخی و پیشینه

  شناسی اردبیلمطالعات باستان
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  پیشگفتار

- ي مطالعات باستانبررسی پیشنهو  شناخت جغرافیاي طبیعی و تاریخی اردبیلبررسی و در این فصل به     

  خواهیم پرداخت. شناسی این شهر در ادوار مختلف (از ظهور اسالم تا به امروز)

  جغرافیاي طبیعی و تاریخی اردبیل: -1 - 2

راین در ناحیه ي عرض شمالی قرار دارد. بنابایران سرزمینی است که در بیست و پنج تا چهل درجه    

ي جنوبی جنب استوایی و استوایی قرار گرفته است. سر حد شمالی ایران در امتداد کوه کپک داغ تا کناره

ي جنوبی آن خلیج فارس و دریاي عمان، مرز شرقی آن را دریاي خزر و رود ارس کشیده شده است. کناره

  ).7: 1380ورفرج، افغانستان و پاکستان، سر حدات غربی آن ترکیه و عراق است (پ

دقیقه تا  11درجه و  37کیلومتر مربع در شمال فالت ایران بین  18011استان اردبیل با مساحتی معادل    

دقیقه طول شرقی  55درجه  48دقیقه تا  19درجه و  47دقیقه عرض شمالی از خط استوا و  42درجه و  39

  ).25: 1377دل، است (زندههار گرینویچ در شمال غرب ایران واقع شده از نصف النّ

شهرستان؛ اردبیل، نمین، خلخال، مشکین شهر، گیوي، نیر، بیله سوار، گرمی و پارس آباد  9این استان با    

  کل مساحت کشور را به خود اختصاص می دهد. %09/1حدود 

آذربایجان را اردبیل از جانب شرق و شمال قسمتی از نوار مرزي ایران با همسایه شمالی یعنی جمهوري «   

کیلومتر با  25/28آباد در طولی حدود دهد. چهار شهرستان نمین، گرمی، بیله سوار و پارستشکیل می

  جمهوري آذربایجان هم مرزند و از دو نقطه اصالندوز و بیله سوار با یکدیگر ارتباط دارند.

جوار است. استان استان زنجان هماستان اردبیل از جانب غربی با آذربایجان شرقی و از طرف جنوب با    

هاي اردبیل و خلخال، همسایه شرقی این استان محسوب کیلومتر مرز مشترك با شهرستان 175گیالن نیز با 
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شود. آستارا و اردبیل در فالتی دایره مانند بین دو رشته کوه سبالن و باغرو قرار دارند و رشته کوه می

کند. وجود کوهستان سبالن با بلند این دو استان را از هم جدا میسخت گذر طالش (باغرو) مانند دیواري 

هاي جاري متر بلندي در غرب این شهرستان نه تنها در اعتدال هواي آن نقش اساسی دارد بلکه آب 4812

  ادي و تنعم مردم منطقه شده است.شده از این کوهستان سبب آب

شمالی آن تند است و تراکم برف در نواحی شمالی این کوه هاي هاي جنوبی سبالن مالیم ولی دامنهدامنه    

نواحی مشکین شهر پرآب تر از نواحی اردبیل است.  ،باشد و روي این اصلهاي جنوبی میتر از شیببیش

  هاي وسیع و سرسبز و خرّم دارد.هاي کوه سبالن ییالق مهم ایالت و طوایف شاهسون بوده و چراگاهدامنه

کند. بالیخلو از مغرب به مشرق جریان داشته و شهر اردبیل را به دو قسمت تقسیم میرودخانه فصلی     

هاي این رود از دامنه هاي جنوب شرقی کوه سبالن سرچشمه گرفته پس از عبور از شهر اردبیل با رودخانه

بنام قره  اتّصال یافته و ،نمایدقوري دریا و قوري چاي که از جنوب به شمال جلگه اردبیل را مشروب می

سازد و بعد با اهرچاي که از محال ارشق و مشکین شهر را مشروب می ،سو به سمت مغرب متوجه گشته

مغرب به مشرق در محال اهر جاري است متّصل گشته به سمت شمال پیچیده پس از طی مسافتی با 

وارد رود  سامبوران چاي که از کوه صلوات جاري شده و محال انگوت را مشروب می نماید پیوسته

  خروشان و وحشی ارس می شود.

هاي سبالن، طالش و بزغوش است، که این هاي کوهستانچهره عمومی شهرستان اردبیل متأثر از بلندي    

  ).23 -24: 1384اده اصل و یوسفی، (گلمغانی ز» اندعوامل و موانع طبیعی باعث محصور شدن آن شده

-متفاوت، اقلیم و آب و هواي استان را تحت تأثیر خود قرار میهاي سه جریان آب و هوایی با ویژگی    

اي با ماهیت معتدل، جریان هواي سیبري و آسیاي مرکزي که ماهیتی بري و سرد دارد دهد؛ جریان مدیترانه

و از شمال و شمال شرقی وارد می شود و پس از عبور از دریاي خزر و جذب بخار آب، اردبیل را تحت 
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دل، دهد و در نهایت جریان اطلس شمالی یا اسکاندیناوي که داراي ماهیت سرد است (زندهتأثیر قرار می

1377 :31.(  

  ي اسالمی شهرستان اردبیل:شناختی دورهي مطالعات باستانپیشینه -2 - 2

 رسد. نام اردبیل براي اولینترین شهرهاي ایران است که قدمت آن به بیش از سی قرن میاردبیل از کهن    

دل ، هاي گلی سومریان در پنج هزار سال پیش به صورت آرتا (مقدس) ثبت شده است (زندهبار در لوحه

ي شهرها و قلعه شهرهاي حصاردار به دوران ). شهر اولیه حصار نیز داشته است و پیشینه2 :1377

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

رسد و افزودن تهاجم قوم خزر (از اقوام ترك) از این سمت، به عالوه سابقه عبور جاده سال پیش می

  ).27: 1384کند (امیري، ابریشم از این محدوده جغرافیایی، این گمان را بیشتر تأکید می

هرهاي مفتوحه با دگرگونی کلی روبرو با فتح ایران توسط مسلمانان؛ تاریخ اردبیل نیز همانند دیگر ش    

البلدان اشاره دارد به اینکه اردبیل در زمان حمله اعراب مقرّ مرزبان آذربایجان بود. در فتوح "بالذري"شد. 

هجري به صلح گشود. پس از چندي حذیقه به دستور عمر  22حذیقه بن یمان، سردار عرب، آن را در سال 

منصوب گشت. در زمان او مردم اردبیل علیه اعراب شورش کردند؛ عتبۀ عزل شد عتبۀ بن فرقد به جاي او 

ها پیروز شد و غنایم بسیاري از آنان گرفت. در بن فرقد چون به اردبیل رسید با شورشیان جنگید و بر آن

زمان خالفت حضرت علی (ع) والیت آذربایجان نخست با سعید بن ساریه خزاعی و سپس با اشعث بود. 

خواندند. او گروهی از اعراب اهل یت اشعث اکثر مردم آذربایجان اسالم آورده بودند و قرآن میدر زمان وال

عطاء و دیوان را در اردبیل سکونت داده و به آنان امر کرد که مردم این سامان را به اسالم دعوت کنند. 

وي مسجدي در  اشعث اردبیل را پایتخت خود ساخت و در مدت حکومت او اردبیل آباد شد؛ به دستور

  ).163 - 7:  1346اردبیل بنا کردند و این مسجد بعداً توسعه یافت (بالذري، 
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هجري؛ یعنی در زمان هشام ابن عبدالملک، خلیفه اموي، خزرها از راه دربند گذشته به  107در سال     

د و تمام استان بیلقان در کنار رود ارس حمله بردند و سپس از ارس گذشته به سوي ایران عازم شدن

آذربایجان را گرفته غارت کردند و اردبیل را ویرانه ساختند. در اواخر قرن دوم هجري که آذربایجان 

دینان پدید آمد شد، یک نهضت ملّی، مذهبی و اشتراکی بنام خرّمهمچنان به دست خلفاي بغداد اداره می

  ).102: 1342(تعلیقات مینورسکی بر سفرنامه ابودلف، 

سته بود از این ادر نزدیکی اردبیل برخ "خرّم"اي بنام البلدان نوشته است: بابک از قریهمعجممؤلّف     

دین از خوردین گوید که خرّمالملک میاند. خواجه نظامدینان یا خرّمیان معروف گشتهجهت وي به خرّم

ی از مردم ایران بودند که دینان جمعاند. خرّمدین شهرت یافتهگرفته شده و بدین جهت این طایفه به خرّم

هاي زندگی درصد ترویج آیین مزدك برآمدند و تشکیالت وسیعی را در ایران بر اثر فشار اعراب و سختی

  ).33 -34: 1370وجود آوردند (صفري،  به

سال  22دینان رسید و در اردبیل و حوالی آن مدت هجري به پیشوایی خرّم 201بابک در حدود سال     

  ).1481: 1370با دولت عباسی طول کشید (یارشاطر، مبارزه او 

هجري توسط معتصم عباسی در سامرا کشته شد، پنجاه سال بعد از شکست  223سرانجام بابک در سال     

گذاري شد. مرکز ساجیان در آذربایجان سلسله ساجیان بنیان 317تا سال  276دین یعنی از سال بابک خرّم

هجري در اردبیل،  325به اردبیل انتقال یافت. اوالد محمد ابن ابی ساج  تا سال بعدا  نخست در مراغه بود

هایی که نام اردبیل دارد مربوط به این خاندان است کردند. نخستین سکّهبردع و مراغه حکمرانی می

  ).69: 1370(کسروي، 

کردند با این راغه حکمرانی میهجري در اردبیل، بردع و م 325اوالد محمد ابن ابی ساج با آنکه تا سال     

دانستند. این ضعف وقتی عارض حال در اواخر کار قدرت زیادي نداشتند و خود را تابع حکومت بغداد می

نمود،  "مونس المظفّر"هجري در اردبیل با  304در جنگی که به سال  "یوسف ابن ابی ساج"آنان شد که 
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، اردبیل بار دیگر "ساالریان"ه بغداد برده شد. با ظهور شکست خورد و با جمعی از افرادش اسیر گردید و ب

طوري که تواریخ هاي متناوبی بر آن روي آورد. هماندر مرکز تحوالت جدید قرار گرفت و عزّت و ذلّت

ي ساسانی، سرزمینی که بین سلسله جبال البرز و اند؛ پس از حمله اعراب به ایران و انقراض سلسلهنوشته

هاي و حکومت ها به تصرّف اعراب درنیامد و حکومت مرکزي نداشتنداست، مدتواقع  دریاي خزر

شد. در آنجا شخصی خوانده می "دیلمستان"کردند و قسمتی از این نواحی مستقلی در آنجا حکومت می

را که در ناحیه طارم  "شمیران"بنام محمد ابن مسافر که مرد جنگاوري بود، کم کم صاحب قدرت شد و دژ 

هاي دیگري را را به وجود آورد و قلعه "مسافران"یا  "کنگریان"بود، تصرف نموده و حکومت وسیعی بنام 

اند. نوشته "صعلوك"و  "وسودان"، "مرزبان"ها در تاریخ پسر داشت که نام آن 3متصرّف شد. محمد 

سعه آن برآمد و در مرزبان خود را جانشین پدر و حکمران متصرّفات او دانست و اندکی بعد به فکر تو

ها را به تصرّف خود هجري، به آذربایجان تاخت و تا آران و ارمنستان پیش رفته و آن 330همان سال، سال 

درآورد و حکومت وسیعی ترتیب داد و اردبیل را، که مرکز آذربایجان بود، مقرّ خود گردانید و پایتخت 

رو حکومت وي و جانشینانش بنام ساالریان ینگفتند، از امی "ساالر مرزبان"ساخت. چون مرزبان را 

ها را مسافریان نیز ولی از آنجا که او فرزند محمد ابن مسافر بود برخی از مورخان آن ،معروف گردید

  ).45 و 44 ،43: 1370اند (صفري، نوشته

به دست خلفاي هجري، آذربایجان مجدداً  317بعد از مرگ ابوالمسافر فتح ابن محمد االفشین در سال     

هاي خالفت عباسیان، تبریز عباسی افتاد. در اوایل خالفت عباسیان، مراغه و سپس اردبیل و از اواخر دوره

  ).1482: 1370در میان شهرهاي آذربایجان مقام اول را پیدا کرد (یارشاطر، 

، ر کرده است (حدودالعالممؤلف حدودالعالم از اردبیل با عبارت؛ شهر عظیم و مستقر بلوك آذربادگان ذک    

  ).159تا: بی



١۶ 
 

ي ابن حوقل این براساس نوشته  ابن حوقل طول و عرض شهر اردبیل را دوسوم فرسخ نوشته است.    

شهر در اوایل قرن چهارم در جنگ مرزبان با دیسم کرد به دستور مرزبان حصار شهر به دست بازرگانان و 

  ).84 و 83: 1366یل ویران شد (ابن حوقل، بزرگان اردب

ترین ایالت آذربایجان و مرکز قرارگاه ترین و مهمپس مسلّم است اردبیل در قرن چهارم هجري بزرگ   

ن در پشت کهن دژ بود. ارزاق آآباد نیز یک کهن دژ داشت و ربض هلشگریان بود و حصاري با چهار درواز

شد و مسجد جامع در چهار سوق ر منتهی میارزان بود و بازار آن شکل صلیب داشت و به چهار دروازه شه

  ).555: 1361خته شده بود (مقدسی، بازار باالي یک بلندي سا

حمالت گرجیان آسیب  از شهر اردبیل در اواخر عهد سلجوقیان و همزمان با تقویت دولت گرجستان،    

تن از مردم آن کشته شد  12000هجري توسط گرجیان غارت، و حدود  605بسیار دید. اردبیل در 

  ).1482: 1370(یارشاطر، 

- راه مستقیم به اردبیل از کوه«شود؛ مینورسکی در تعلیقاتی که بر کتاب سفرنامه ابودلف نوشته یادآور می    

که بعدا به نام ترکی گوکچه معروف  -اقع در مجاورت دریاچه سوان } ارمنستان وsianikهاي سیونیک {

 ،م)tamar) {1213- 1148اي است که سپاهیان گرجی تحت فرمان ملکه تمر {گذرد؛ این جادهمی –شد 

(تعلیقات مینورسکی بر سفرنامه » براي تأدیب شیخ اردبیل که مهاجم شناخته شده بود از آن گذشتند

  ).1342ابودلف، 

ها باشد. گرجیان در این دوران، که مدت آن در کتابحمله گرجیان از حوادث ناگوار این عهد می    

متجاوز از یک قرن نوشته شده، بالي بزرگی براي مسلمانان آذربایجان بویژه اردبیل بودند و از قتل و آزار 

به قتل و  منتهاو قساوت بیگري ن خرابی بسیار در این شهر کردند و با وحشیاآنان خوداري ننمودند. گرجی

مساجد را ویران ساختند. هر جا مالی سراغ گرفتند صاحبش را کشتند و  کشتار پرداختند. بسیاري از بناها و
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ها بر این مال به یغما بردند و ثروت این شهر بزرگ را به یکباره به گرجستان انتقال دادند. گرجیان مدت

الدین خوارزمشاه که از مغول گریخته بود و به آذربایجان ان جاللرفتار وحشیانه خود ادامه دادند تا سلط

هاي سختی به آنان وارد ساخت و شرقی قدرتی به همراه رسانیده بود، شکستآمده بود و در قسمت شمال

تا تفلیس پیش رفت و فکر تصرّف آذربایجان را از مخیله آنان دور ساخت. اردبیل مدتی بعد از حمله 

هجري به ایران حمله  616حمله و غارت خانمان سوز مغوالن قرار گرفت. چنگیز در سال  گرجیان، مورد

کرد و چون سلطان محمد خوارزمشاه شکست خورد و فراري شد، والیات ایران یکی پس از دیگري در 

لشگریان  ،هجري 618و  617هاي مقابل این سیل خروشان تاب مقاومت نیاورده، سقوط کردند. بین سال

جا را مورد تاخت و تاز خود قرار دادند و به تدریج به سمت اردبیل ل به آذربایجان رسیدند و آنمغو

سرازیر گشتند. اردبیل در این زمان برج و باروي محکمی داشت و مردان دلیر آن نیز به شجاعت معروف 

ها افتاد و با خاك مغولولی بار سوم شهر بدست  ،ها را دفع کردندبودند. دلیران اردبیل دوبار حمالت مغول

: 1370کسی زنده نماند (صفري،  هایی که قبال فرار کرده بودندشمار آن، جز آنیکسان گردید و از سکنه بی

  .)58 و 57 ،56، 55، 54

. اما با ظهور شیخ مرکز آذربایجان شددر عهد ایلخانان مغول، تبریز ترقی بسیار کرد و به جاي  اردبیل،     

سردودمان خاندان صفوي اردبیل داراالرشاد شد و در زمان شاهان صفوي اهمیتی نوین یافت الدین صفی

  ).1482: 1370(یارشاطر، 

الصفا کند کتاب صفّوةترین سندي که در خصوص شجره شیخ صفی و خاندان صفویان بحث میقدیمی    

ي صفوي در کتب مختلفی که در دورهیا مواهب السنیه فی المناقب الصفویه است. این کتاب در تمام آثار و 

ي تحریر درآمده، به عنوان یک منبع معتبر و موثق مورد ترجمه احوال و اقوال و کرامات شیخ صفی به رشته

رسد اما استفاده قرار گرفته است. در این کتاب خاندان صفویه با بیست واسطه به امام موسی الکاظم (ع) می
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 - 42 :1384، و یوسفی باشد (گلمغانی زاده اصلالدین اسحاق میخ صفیبدون تردید جد خاندان صفوي شی

41.(  

-رهبري در کلخوران، که قریه .ق. هـ 650 ذربایجان، یعنی در سالآدرعهد تسلّط مغول بر  "شیخ صفی"    

- هاي قدیم دراین حدود زندگی میغربی اردبیل، دیده به جهان گشود. اجداد او از زمانشمال در اي است

اش در روستاي کلخوران واقع است، به کار الدین که مقبرهالدین جبرائیل، پدر شیخ صفیکردند. شیخ امین

فراغت اشتغال داشت و از این راه ثروتی تحصیل کرد و به کرم و سخاوت شهرت داشت او با دختر 

مادر باتقوا، که در  الدین اسحاق از اینوصلت کرد و شیخ صفی "جمال باروقی"صاحب عصمتی از خاندان 

ذکر شده است، متولد گردید در حالی که سه پسر و یک  "دولتی"هاي نامی ایران اسمش کتاب شخصیت

 ،61: 1370اشت (بابا صفري، الدین هنگام مرگ پدرش شش سال ددختر نیز قبل ازاو تولد یافته بود. صفی

  ).63 و 62

نویسد: هاي خود را داشت. ابن بزّاز اردبیلی میویژگیشیخ صفی پیش از رسیدن به مقامات معنوي،     

 ،الدین در جوانی از بابت زیبایی در حسن صورت چنان بود که او را یوسف ثانی لقب داده بودند و...صفی«

رمید و این حسن بریدند ولی دل مبارك او از ایشان میها میبه سن بلوغ نرسیده زنان در عشق او دست

اي بود که اولیاءاهللا وي را پیر ترك خواندندي و جماعت طالبان او را زرین لوغ به مرتبهصورت در دوران ب

الدین از همان خردسالی، روحی ناآرام و جستجوگر براي ). صفی640:1377(حلبی، » گفتندمحاسن می

وقات خود را تر ااردبیل، بیش یافتن مرشدي داشت که او را در رسیدن به مقصود یاري و هدایت کند. او در

الدین اردبیلی از مریدان در خانقاه شیخ فرج اردبیلی از مریدان ابوالقاسم جنید بغدادي و یا در مزار محیی

گري به کوه سبالن برد. در زمان او، عالقمندان به طی طریقت صوفیالدین سهروردي به سر میشیخ شهاب

هاي آن کوه، مردان خدا به عبادت و ریاضت  روزگار رفتند و مشهور بود که در دامنهدر نزدیک اردبیل می

  کوش بود به کوه سبالن رفت ولی در آنجا کسی که بتواند گذراندند. شیخ صفی که در طلب مرشد سختمی
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mosque in Ardebil so that can be considered the architectural and artistic 
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