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: چکیده

جایگاهی قرار گرفته که بسیاري از کشورها براي در دنیاي امروز اهمیت صنعت گردشگریدر چنان 

توسعه پایدار خود به این حوزه توجه جدي نشان می دهند، و با شناخت و سرمایه گذاري در این 

ابنیه تاریخی از جمله عناصري است که . بخش در صدد رسیدن به اهداف و مقاصد خود شده اند

ها در جهت رسیدن به اهداف مورد نظر اختنقشی بی بدیل در ساخت، رونق، و موفقیت این زیرس

هاي معماري هستند، باستانی که بیشتر در قالب ساختههاي یادمان. توسعه گردشگري بر عهده دارد

اهمیت . هر یک نشانه رفتارهاي فرهنگی و شیوه هاي زندگی پشینیان ما و توان تمدنی آن ها است

. ي گوناگون رفتار نیاکان ما در گذشته بستگی داردهاها به چگونگی درك جنبههر یک از این یادمان

نیل ی و راهکارهایی کارآمد به منظور بررس ،در این پژوهش، نقش بناهاي تاریخی در جذب توریسم

روش .تحلیلی استو توصیفی  روش تحقیق این مقاله به صورت. شودبه هدف پژوهش ارایه می

مانند بازدید از بناها در راستاي اهداف یدانی هاي م روشاي و صورت کتابخانه بهگردآوري اطالعات 

شود که شهر اردبیل با داشتن آثار و ابنیه برجسته در پایان این نتیجه حاصل می. است بودهپژوهش 

در صورتی . تاریخی و مذهبی به دالیلی نتوانسته در جذب گردشگران موفقیت چندانی به دست آورد

تواند فرصت مناسبی براي و متنوع تاریخی و فرهنگی و طببعی می که با داشتن جاذبه هاي متعدد

  . جذب گردشگران در این منطقه باشد

.اردبیل، گردشگري، بناهاي تاریخی، معماري، جاذبه، توریسم: واژگان کلیدي
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  مقدمه

آوردن تغییراتی شگرف در سیماي زمین،  هاي انسان است که همواره با به وجود گردشگري از مهمترین فعالیت

هایی که بررسی وضعیت نواحی و سرزمین. تحوالتی بنیادي در شرایط اقتصادي وآداب و رسوم به وجود آورده است

دهد تغییرات ناشی از گردشگري گیرند، نشان میهمه ساله و در فصل هاي مختلف مورد بازدید گردشگري قرار می

امروزه اهمیت این صنعت موجب شده . ر و مهم تر از گسترش فالیت هاي اقتصادي استدر آنها بسیار چشمگیر ت

معماري همواره نقش اساسی در . است تا پدیده هاي متعددي از دیدگاه گردشگري مورد تحلیل قرار بگیرند

دشگري امروزي، ها و کاروانسراها تا رسیدن به صنعت گرها تا خانهاز نخستین پیدایش جاذبه. گردشگري داشته است

گردشگري در بسیاري از کشورها نمادي  .(khaksar et al, 2010)د معماري و گردشگري در پیوندي پایدار بوده ان

توسعه این صنعت براي کشورهاي در حال توسعه که با . از هویت فرهنگی و از منابع مهم درآمد زدایی است

تک محصولی مواجه هستند از اهمیت ویژه اي برخوردار  معضالتی  چون بیکاري، محدودیت منابع ارزي و اقتصاد

. یکی از انگیزه هایی که گردشگران را به شهرها می کشاند وجود جاذبه هاي یادمانی و تاریخی در شهرهاست. است

ها و محله هاي از جمله عناصر مصادقی مانند شکل شهر، ساختار شهر، فضاها و ساخت و سازههاي عمومی، کاخ

  .)58: 1386بهزاد فر،(ه هویت تاریخی شهرها هستندتشکیل دهند

کیلومتر مربع، یک درصد مساحت کل کشور را  50هزار و  18استان اردبیل در شمال غربی فالت ایران، با بیش از 

دشت مغان و بالهارود در جمهوري آذربایجان، از شرق به رشته   ،این استان از شمال به رود ارس.دهدتشکیل می

از جنوب به رشته کوه ها، دره ها و جلگه هاي به هم پیوستهاستان زنجان و  ،کوههاي طالش و بغرو در استان گیالن

راوان هاي ایران است که داراي آثار فاین شهر یکی از استان. شودمی از غرب به استان آذربایجان شرقی محدود

گردشگري تاریخی در استان اردبیل آنچنان که باید تقویت می شده نشده است و سهم .معماري و ابنبه تاریخی است

در این تحقیق نقش بناهاي تاریخی را در جذب . آن در جذب گردشگر در حوزه گردشگري معماري اندك است

به دلیل اینکه . تحقق  و توسعه پایدار ارائه نماییمتوریسم بررسی و راهکارهایی کارآمد به منظور به هدف رسیدن این 

هاي صنعت گردشگري و توریسم یکی ازدرآمدهاي اساسی براي هر کشور هست معرفی هر چه بیشتر قابلیت

  :گردشگري جاي جاي ایران امري ضروري است، بنابراین این مقاله اهداف زیر را دنبال می کند

  و یادمانی شهر اردبیل به عنوان یک قطب توریستی در شمال غرب کشور  شناسایی و معرفی جاذبه هاي تاریخی- 1

  توسعه اقتصادي و اجتماعی شهر  - 2

  روش تحقیق

اي و کنابخانه –روش پژوهش توصیفی و به صورت مطالعه اسناديو بنیادي است  يکاربردازلحاظ هدف،  قینتحقیا

  .باشدیمطالعات میدانی در راستاي دستیابی به اهداف مورد نظر م

  بیان نظري
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دور زدن، رفت و  Turnsبه معناي گششتن گرفته شده که در لغت التین  tourاز کلمه   tourismلغت گردشگري

در . برگشت بین مبدا و مقصد چرخش دارد، که از یونانی به اسپانیایی و فرانسه و در نهایت به انگلیسی راه یافته است

گیرد و سپس بازگشتی به محل فرهنگ و سفر گردشگري به سفري که در حین آن مسافري به مقصدي انجام می

. گردشگري به معناي مسافرت و تفریح براي سرگرمی معنا شده است در فرهنگ لغت النگمن. سکونت را در بر دارد

پاپلی یزدي؛ سقایی، (آمده است) لذت یا رضایت (در فرهنگ الروس گردشگري به معناي مسافرت براي تفریح 

ترین و سریع ترین صنایع در حال رشد جهان است که یک منبع مهم گردشگري از بزرگترین، وسیع). 19: 1392

گردشگري یکی از ابزارهاي رایج براي تحرك . رآمد، اشتغال و سرمایه که در بسیاري از کشورهاستافزایش د

ها را پرورش دهد بخشی از تواند آناقتصادي هاي بحرانی ارتقا سطح توسعه از طریق مشاغل و سرمایه هاست که می

متفاوت مقصد یا جذب گردشگر و آن برگرفته از اشکال گوناگون گردشگري است و بخشی به دلیل توانایی هاي 

  .فراهم آوردن نیازهاي آنان است

جهانگرد کسی است که به منظور تفریح، بازدید از نقاط دیدنی، معالجه، «اندجهانگرد را این چنین معرفی کرده 

مت مطالعه تجارت وورزش به کشوري غیر از کشور که در آن اقامت دارد، سفر کند، مشروط براینکه حداقل مدت اقا

دسته اول، یعنی گردشگري عام، : گیرندگردشگران در دو گروه جاي می. ماه بیشتر نباشد 6ساعت کمتر و از  24او از 

در این نوع گردشگري تفریح معانی اصلی . هاي سفر گردشگران باشدتواند بخش از برنامههاي معماري میجاذبه

این سفرها به صورت سازمان یافته یا در قالب تور برگزار می  .گیردمسافرت است،  و تنوع جاذبه مورد توجه قرار می

هاي خاص معماري هدف اصلی گردشگر بازدید از جاذبه: دسته دوم. شود، یا به صورت فردي، دوستانه یه خانوادگی

. بازید از سایت هاي تاریخی بناهاي مناطق واجد شرایط معماري سفرهاي آموزشی  معنایی و غیره است. است

مطالعات بناهابی تاریخی  واجد ارزش . گران این زمینه با اطالعات و درك باالیی از موضوع سفر خود هستندگردش

. این نوع گردشگري از شاخه هاي اصلی و تخصصی علمی است. معماري یکی از اصلی ترین اهداف این دسته است

 و همکاران، حمزه(ند اصفهان و شیراز شهرهاي زیادي در ایران وجود دارد که مقصد این نوع گردشگران است مان

1393 :52.(  

  گونه هاي گردشگري 

  :شخص به نام واتس اسمیت ازشش گونه گردشگري به صورت زیر نام می برد

هدف . این نوع گردشگی یه منظور مشاهده سبک زندگی افراد بومی و اقوام انجام می پذیرد: گردشگري قومی

شرکت در تجربه هاي آنان استگردشگري قومی شناخت اقوام مختلف و 

.گردشگري هنري  در پی شناخت هنرهاي ملل دیگر و آگاهی از آنان است: گردشگیر هنري

ها مکان ها و نیز نامیده می شود به بازدي از موزه» گردشگري میراث«این گونه گردشگري که : گردشگري تاریخی

.دشگري را به خود اختصاص داده استاي از گرابنیه تاریخی می پردازد و  امروزه بخشی عمده
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تاکید این نوع گردشگري بر جاذبه هاي طبعیی و محیطی در پناه بردن به آغوش طبعیت : گردشگري  طبعیت گرا

.زیبا و تحسین و درك و لذت بردن از جاذبه هاي طبیعی است

ي ورزشی، استفاده از چشمه توجه به این گونه از  گردشگري  معطوف به شرکت در فعالیت ها: گردشگرسی تفریحی

.هاي آب گرم معدنی حمام و برخورد هاي اجتماعی در یک محیط دلنشین و راحت است

ها سمینارها علمی تحقیقاتی و مشخصه این نوع گردشگري شرکت در کنفرانس ها گرد همایی: گردشگري کاري

  ).19: 1392پاپلی یزدي؛ سقایی، ( تخصصی است

شگرانآثار معماري و انگیزه گرد

عوامل متعددي برانگیزش گردشگران تاثیرگذار است تا گردشگر تصمیم به منطقه اي بگیرد و مقصد خود را انتخاب 

. از لحاظ انگیزش گردش، گردشگران را می توان به دو گروه گرشگران خاص و گردشگران عام دسته بندي کرد. کند

شود که به دنبال جایی براي شد از مردم تشکیل میگردشگران عام که شاید بزرگترین بخش بازار گردشگران با

استراحت و تجدید روحیه هستند و این نوع جهانگردي ویژه سپري کردن ایام تعطییالت است و فقط با سلیقه ها و 

  ).1486داس ویل،(ارزش هاي روز تغییر می کند 

مبی آورد و در آنها مسافر قدرتمند اما شکل جدید گردشگري خاص که به دنبال خود فرمول هایی نوین از مسافرت  

از موارد جالب توجه می توان از جهانگردي قومی،  . می تواند براساس نیازها و آرزوهایش یکی را انتخاب کند

هاي موجود و شناخته شده اي مانند تفریح و نام برد که در آنها عالوه بر محرك... فرهنگی، طبیعی، ماجراجویی و 

در آنجا مکان و مقصد مسافر بی تاثیر نیست،  . د را طیف عالیق ویژه و خصوصی سوق می دهدگی فرفرار از روزمره

تواند هر نوع هدفی داشته باشد، بلکه صرفا در مکان،هایی برگزار می،شود یعنی مسافر نمی. بلکه تعیین کننده است

در دسته اول یعنی ). 1384 گولتا،(هاي شخصی خود را ارضا کندکه فرد به اهداف خصوصی دست یابد و عالقه

تفریح عامل اصلی مسافرات . تواند بخش از برنامه هاي سفر، گردشگران باشدگردشگري عام، جاذبه هاي معماري می

در دسته دوم هدف اصلی گردشگر  بازدید از . هاي در برنامه ریزي سفر مورد توجه قرار می گیرداست، و تنوع جاذبه

به طور مثال می توان به  بازدید از سایت هاي تاریخی، بناها، مناطق واجد شرایط . جاذبه هاي خاص معماري است

این . مطالعات بناهاي تاریخی واجد شرایط معماري یکی از اصلی ترین اهداف این دسته است. معماري و غیره نام برد

رسی معماري هر با بر). 12و11: 1392فندرسکی وترکمان، (هاي تخصص و علمی است نوع گردشگري از شاخه

این تاثیرات در مناطق مختلف . منطقه اي که ویژگی هاي خاص خود را داراست تاثیرات فوفق کامال مشهود است

ارزش گذاري میراث معماري سنتی براي . سبب تناوب آثار معماري و جذاب بودن آن ها براي گردشگران می شود

هنگامی که به . این میراث را از گزند آسیب حفظ نمودمقاصد گردشگري یکی از راههاي است که در آن می توان 

آثاز و پدیده هاي مختلف به دید گردشگري نگریسته شود بسیاري از آن ها در زمره جاذبه هاي گردشگري دسته 

هاي جذاب یک کشور یا یک منطقه، اساس توسعه جهانگردي را فراهم می شوند، به عبارتی دیگر ویژگیبندي می

هاي باید جستجو شوند که میراث و ویژگی ههاي منحصر به فرد و متمایز فرهنگی و عمول جاذبهبه طور م. کند
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در یک تقسیم بندي می . طبیعی یک ناحیه را منعکس کنند، و براي تقویت این ویژگی ها به درستی توسعه یابند

جاذبه ها مبتنی بر ویژگی هاي  این: جاذبه هاي طبیعی  -1:توان انواع جاذبه ها را به چند دسته تقسیم بندي کرد

جاذبه : جاذبه هاي ویژه -3. این جاذبه ها مبتنی بر فعالیت هاي انسان اند: جاذبه هاي فرهنگی -2. محیط زیست اند

جاذیه هاي فرهنگی را . مانند کنفرانس، سمینار ، رویداد هاي خاص ورزشی. هاي که به طور مصنوع خلق شده اند

کلیه تجلی ها و تبلورهاي بیرونی و رسمی یک فرهنگ یک کشور که می : ریف می کننداین گونه دسته بندي و تع

. توان آن ها را دید و نمایش داد و اجرا کرد که بر دو نوع هستند، جاذبه هاي  فرهنگی مادي و مصنوعی هستند

ز فرهنگی، محل هاي اماکن تاریخی، موزه ها، معماري به طور کلی بناهاي تاریخی و مراک: جاذبه هاي مادي شامل

موسیقی، هنرهاي نمایشی،  شعر، ادبیات نقاشی، مجسمه،  حکاکی، فرهنگ عامه : جاذبه هاي معنوي شامل . باستانی

  ).17: 1389همان، (و صنایع دستی است

 تواند در زمینه گردشگري و معماري و آثار و ابنیه تاریخی براي مقصددر ایران شهرهاي زیادي وجود دارد که می  

همدان، اصفهان، شیراز، تبریز، کرمان، اردبیل، یزد، از مهمترین شهرهاي مهم در این زمینه : گردشگران انتخاب شود

  .هاي ایران در این زمینه مورد بررسی قرار می گیرددر این مقاله اردبیل یکی از استان. هستند

  هاي تحقیقیافته

اردبیل  تاریخی بازار

اردبیل در میانه شهر و در طرفین خیابان امام خمینی واقع گردیده و به جهت قدمت و دارا مجموعه تاریخی بازار 

بودن معماري سنتی از بازارهاي تاریخی و جالب توجه ایران به شمار می آید و چون دیگر بازارها مشتمل بر راسته 

اصطخري . درخشانی برخوردارمی باشدبازار اردبیل از سابقه طوالنی و .ها، تیمچه ها، سراها و مسجد و گرمابه است

بازار اردبیل به شکل صلیب در چهار راسته است و مسجد در وسط چهار « :در مورد بازار اردبیل چنین می نویسد

در میان سفرنامه نویسان دوران صفوي پیترو دالواله درباره اهمیت تجاري ). 1365اصطخري، ( »...بازار واقع شده 

معیت شهر زیاد و امتعه در آنجا فراوان است زیرا این شهر بر سر چهار راهی قرا گرفته و ج« : شهر چنین می نویسد

. از ارمنستان و کردستان و گرجستان و قفقاز و دمیر قاپو و ایالت گیالن مال التجاره فراوانی به آنجا حمل می شود

و شماخی به آنجا وارد و به سوي  تاورنیه نیز بر اهمیت تجاري این شهر بخصوص در زمینه ابریشم که از گیالن

مجموعه بازار هاي به جاي مانده اردبیل با توجه به اهمیت ). 1387دالواله ، (استانبول صادر می شده است، تکیه دارد

شبکه هاي موجود در این بازار مربوط . تاریخی این شهر از اهمیت چون دیگر شهرهاي تاریخی ایران برخوردار نیست

شرایط اقلیمی سرد  شهر وجود بازار هاي بسته با سقف هاي به نسبت . دوران صفویه به بعد استبه باز سازي هاي 

شاخه اصلی و ستون فقرات بازار را، راسته بازار تشکیل می دهد که در . کوتاه و جرز هاي سطیر را ایجاب کرده است

رتباط میان راسته و برخی سرا ها را با هم دو سوي آن تیمجه ها و سرا هاي مختلف قرار گرفته اند تعدادي بازار چه ا

قطر آن . گرددآن است که چهار بازار از آن منشعب می» قیصریه« معروف ترین قسمت بازار اردبیل . برقرار می سازند

سراي گلشن از نظر . تمامی بناها آجر کاري ساده ساخته شده است. متر است 13متر و بلندي سقف آن از کف  12
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سقف آن بر روي چهار ستون سنگی و به صورت گنبدهاي پیوسته، استقرار شده . گی خاصی دارد ساختمانی ویژه

. تیمچه نو یا زنجیر لو نیز از بخش هاي جالب مجموعه بازار اردبیل است که بر روي طرح هشت بنا شده است. است

دبیل می توان از سراي خشکبار از بخش هاي دیگر بازار ار. شیوه کاربندي و پوشش سقف از زیبایی خاصی بهر دارد

  ).1371: جوادي(فروشان، بازارچه جاج شکر، سراي مجیدیه، بازار زرگر ها و بازار سراجها اشاره کرد 

  
  ).1395آرشیو میراث فرهنگی، ( مجموعه بازار اردبیل:  1شکل
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  )1393نگارندگان، (یهاي جناغبازار با طاقمجموعه :  3شکل)      1393نگارندگان، (نمایی از بازار تاریخی اردبیل :  2شکل

  مجموعه بقعه و مزارشیخ صفی الدین اردبیلی

شامل تعدادي از بناهاي  -هاي مذهبی است فرد در میان ساختمان  مجموعه بقعه شیخ صفی که از بناهاي منحصربه

بعدها شاه عباس . درآوردي واحدي صورت مجموعه ها را به هاي مختلف است که نخستین بار شاه طهماسب آن دوره

طور کلی در  اهمیت زیاد این اثر تاریخی به. باعث افزودن بناهاي مهم به این مجموعه و اصالحاتی در آن گردید

شاه اسماعیل اسالف شاهان صفویه و همچنین . گر می شود اي که با سلسلۀ خاندان سالطین صفویه دارد جلوه رابطه

این مجموعه از نظر معماري . اند سرسلسلۀ این خاندان در داخل این مجموعۀ تاریخی به خاك سپرده شده یکم

طرح این بنا در هنر شرق . هر یک از عمارات منفرد آن بی نظیر می باشد. العاده است اسالمی داراي اهمیت فوق

ها،  ها، قاب، پنجره زییات یعنی کاشیکاري، طرحلیکن ج. رسد و بیشتر رنسانس را به خاطر می آوردبیگانه به نظر می

بناهاي متعلّق به . تري انجام گرفته هنر خالص شرقی است مقرنسکاري ها، آجرکاري ها که با فاصله و بندهاي وسیع

 -سرا مسجد جنّت -صحن بقعه -حیاط کوچک یا داالن روباز -درب ورودي و حیاط بزرگ: بقعۀ شیخ صفی عبارتند از

مقبرة  - مقبرة شیخ صفی -رواق یا قندیل خانه«: هاي اصلی بقعه عبارتند از قسمت. خانه چلّه -شهیدگاه -حیاط مقابر

بقعۀ شیخ صفی الدین از نظر کاشیکاري و تزیینات از زیباترین ابنیۀ . »چینی خانه -حرمخانه - شاه اسماعیل صفوي

  ). 166-167: 1385کیانی، (شود تاریخی دورة صفوي محسوب می
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  ).58: 1387ترابی طباطبایی، (پالن مجموعه شیخ صفیالدین اردبیلی: 4شکل                               

  
  ).1395 آرشیو میراث فرهنگی،(نمایی از مجموعه شیخ صفی اردبیلی : 5شکل

مقبره شیخ صفی یکی از شاهکارهاي هنري و معماري دورة اسالمی ایران است که از لحاظ تزیینات کاشی کاري    

مناظر تزیینی مجموعۀ بناهاي مذهبی شیخ صفی چه از داخل و چه . معرّق و کتیبه هاي زیبا در خور توجه می باشد

این مجموعۀ . اري با رنگ طالیی می باشد که بسیار زیباستاز خارج شامل نقّاشی، گچ بري، قطارسازي و مقرنس ک

مذهبی که بر فراز یک بناي متعلّق به عصر مغول ساخته شده است، به درستی معلوم نیست که در چه زمانی تکمیل 

مهمترین بناي این مجموعه گنبد اهللا اهللا بوده که به شرح آن ). 1-2: 1388شهبازي شیران، (و توسعه یافته است

مقبره شیخ صفی الدین اردبیلی که بیشتر با عنوان گنبد اهللا اهللا معروف است در غرب تاالر . شودداخته میپر

متر از  18این مقبره به طرز هشت ضلعی و استوانه اي به ارتفاع . دارحفاظ و جنوب صحن اصلی یا ساحت قرار دارد

و در سردابه کوچک و کوتاه زیر کف گنبد خانه متر بوده  6قطر مقبره . آجر و مالت آهک و گچ ساخته شده است

گنبد مزارشیخ صفی الدین اردبیلی از نوع گنبد و پوش نیم پیازي .پیکر شیخ صفی الدین اردبیلی آرام گرفته است

  .است که بر روي ساقه گنبد به طرز نا محسوسی قرار گرفته است
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  ).1395نگارندگان، (الدین اردبیلی گنبد مقبره شیخ صفی:6شکل

بدنه داخلی بناي آرامگاه و مخصوصا سقف آن  با گچبري وصله اي و خطوط خوشنویسی منتخب از آیات سوره  

هاي گیاهی و طرح شمسه شانزده پرهی شرفهدار و هشت ترنج و نیم ترنج  الفتح تزئین و زیر گنبد نیز با نقش و نگار

و حاشیه آن با طرح هاي نخی بزرگ و کوچک راس گنبد  اي گچی آراسته شدهروي پارچه نقاشی و با گل هاي کاسه

شواهد موجود نشان می دهد داخل مقبره زمانی با کاشی هاي معرق خوش رنگ و بدون تضاد  از . بسته شده اند

تزئین شده بود که در حال ... رنگ هاي سبز ، آبی الجوردي ، فیروزه اي ، سفید پوست تخم مرغی، زرد طالئی و

در مرمت داخل مقبره پاي . یه ي تزئینی طرح و بخش اندکی در پاي بدنه غربی باقی مانده استحاظر تنها حاش

پوشش چوبی هشت لته اي بدنه غربی و زیر درب نقره کاري مطالي قبله قاپوسی ، بقایاي اندکی از کاشی هاي 

تزئینات . تاکید دارد زیباي چند رنگ چنان چه بیان شد کشف و شناسایی شده که به درستی گزارش جهان گردان

. . پیشینه ي این سبک به سده هشت هجري می رسد. قسمت راس گنبد در داخل مزار گچبري به روش پته است

یکی دیگر از عناصر تزئینی مقبره شیخ صفی الدین درب زیباي قبله قابوسی از جنس درخت گردو با روکش نقره اي 

ر مشتمل بر یک بیت فارسی به خط شیواي نستعلیق است که با ي مطالي صفحه ي نقره اي اثکتیبه. و مطال است

ي مورد نظر درباره هدیه در به موضوع کتیبه. هاي تزئینی گره خورده استنقش و نگار هاي اسلیمی، گل ها و پیچک

است، اما در خصوص تاریخ ) 2461-8301/8261- 2501(مزار شیخ صفی توسط شهریار صفوي یعنی شاه صفی 

امگاه شیخ صفی الدین اردبیلی محققان نام داري چون مهندس فردریش زاره آلمانی و دکتر ویور معمار ساختمانی آر

ظاهرا دکتر ویور در تحلیلی که از تاریخ بناي مقبره بیان نموده اند تحت . انگلیسی نظر تقریبا یکسانی بیان کرده اند

.) م8431. /ه749( شیخ صفی الدین اردبیلی را سال این محقق تاریخ بناي مقبره. تاثیر نظر زاره قرار گرفته است

توسط صدرالدین موسی اردبیلی دانسته است و به عبارتی ویور در تحلیل خود از بنا هاي شیخ صفی الدین اردبیلی 

مقبرهی شیخ صفی الدین را از لحاظ قدمت دومین بناي مجموعه نوشته و ساختمان آن را به خاطر شکل استوانهاي 

دانسته .) م8431./ه749(بد خاص و خط کوفی و طرح هاي هندسی مسطح مربوط به حوالی سال مقبره و گن
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درسطحخارجیاستوانهگنبدو قسمتشمالیآندر دایرهایازکاشیزیبا،نامسازندهگنبداللهاللهبدین ). 82: 9831یوسفی، (است

                                                .)424: 1393صفوي، (» عملعبدالفقیرالراجیالیعفوالصمدعوضبنمحمد«: صورتنقشبستهاست

  
  ).1395نگارندگان، (مقبره شیخ صفی الدین اردبیلی از سمت جنوب : 7شکل

  مجموعه بقعه و مزار شیخ امین الدین جبرئیل

متر و  20/13متر و عرض آن  19ی است که طول آن چهارضلعهندسی داراي شکل  ازلحاظمقبره شیخ تقریباً 

.                      ها غرفهحیاط بقعه، ایوان جلو  بنا، رواق، بناي اصلی بقعه، حجرات و : ي زیر تشکیل یافته استها قسمتاز 

الدین ي شیخ امینبه شکل مستطیل که داراي دو در ورودي و خروجی بوده و در وسط آن بقعهحیاط این بقعه . 

بود  کاري شدهي کاشیسابقًا درهاي حیاط سردرها. است گفرش شدههایی سنجبرائیل قرار دارد که داراي خیابان

هاي نفیس این کاريولی براثر مرور زمان و ریزش برف و باران از بین رفته و در حال حاضر  قسمتی جزئی از کاشی

حجرات و درانتهاي باغ شیخ یعنی در محل خروجی . شودهاي گچی دیده میها و مقرنسسردرها که به صورت طاق

هاي نسبتا بندي شده وجود دارند هریک از این ساختمانها دو طبقه بوده و داراي اتاقهاي آجري طاقساختمان

این قسمت گویا براي . شوندي اول مربوط میهاي قدیم است به طبقه هاي که اصول ساختمانکوچک با پلکان

ي میراث فرهنگی صنایع دستی دراختیار ادارهي شیخ جبرائیل ساخته شده بود و اکنون نشیمن خادمین بقعه

الساقین ي متساويبه شکل ذوزنقهایوان جلوي بنا  ).1388حسینی، (وگردشگري استان اردبیل قرار گرفته است 

هاي آن دربرگیرنده هر یک از ساقضلعی درآورده است، است که به ضلع شمالی بناچسبیده وآن را به صورت شش
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متر و 2/16 تروبزرگتریبهطولي کوچکآننیزیکطاقپهنقاعدهونیم متر و به اندازه تقریبی سه نمایی پهناي کامل طاق

ورودي آرامگاه که از طریق همین ایوان . متر در مقابل در ورودي مشرف به هشتی یا رواق آرامگاه است21/1عرض 

- هسنگیدرمقابآلنوچسبیدهبهقاعدي پلهسانتیمتري آن از سطح زمین، سه 111 براي رسیدن به ارتفاع. گیردصورتمی

کاري و در این ایوان انواع تزیینات کاشی. باشدتعبیه شده که هم عرض با پهناي طاق وسطی بزرگ میکوچکذوزنقه ی

کاري معرق در کاشیر مت21/1طرفین درورودي در داخل ایوان تا ارتفاع . کاررفته استهنقاشی و کتیبه فارسی ب

ها و اشکال هندسی متنوع و زیبا مزین اي و اخرایی با طرحقهوه ،الجوردي، سبز ،اي، زرد رنگهاي سیاه، سفید، فیروزه

دارد که بر روي آن یک بیت شعر به خط نستعلیق با کاشی ي مستطیلیقرارکتیبهدر باالي در ورودي . استشده

) درباال( اهللاي جاللهدر فاصله بین دو مصرع، اسم . سفید رنگ در زمینه الجوردي نوشته شده است

-نوشته شده است در قسمت باالتر و طرفین پنجرهدروسطایناسماء »یا«وحرف) درپایین(ومدد) درطرفین(محمدوعلی

اند روبروي هم با است تصویر یک شیر و پلنگ که با زنجیربه پنجره بسته شدهاي که بر باالي در ورودي تعبیه شده

صفوي و اوایل قرن ي هکه به لحاظ سبک و سیاق منصوب به دور ،اندرنگ تندي بر روي گچ سفید نقاشی شده

  ).1350ترابی طباطبایی، (د باش می )زمان شاه عباس اول(یازدهم هجري 

  )1395: نگارندگان(ایوان جلو بنا: 8شکل

نما و ي طاق است و قسمت فوقانی آن به وسیله رواق بنا که به شکل چلیپا است، با طاق ضربی آجري پوشیده شده

ها و کاربندي مثلثی مانند به صورت طرحی تقریبا مدور در هاي تودرتو با نقاشی بدیع و به کمک پا باریکفیلپوش

از . شودنشین ساخته شده که به انتهاي کوچکی ختم میدر طرفین رواق دو خواجه. )1386شهبازي، (است آمده 
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سقف رواق داراي گچبري است که با رنگهاي طالیی و آبی . استشده وجود اتاق براي بیتوته زایرین بقعه استفاده می

هاي دیوار. عباسی است که حاکی از آرامش و معنویت محیط و مکان بقعه استهاي شاههاي زیبا و گلداراي اسلیمی

ر د. استضلعی استفاده شده هاي اصیل هشتها از کاشیکاري معرق و در بعضی از قسمتجانبی رواق داراي کاشی

روي . متر است 3×2×1.5الدین جبراییل قرارگرفته که ابعاد آن وسط رواق مقبره صندوق چوبی و ساده سید امین

بري نقش بسته که از اهمیت هنري فراوان هاي جانبی بقعه آیاتی از کالم اهللا مجید به صورت گچازاره بیرونی دیوار

).  1374جامعی، (توجهی برخوردار است 

)1395: نگارندگان(بنارواق : 9شکل

هایی مخصوص سکونت کسانی که به زیارت مرقد شیخ از اکثر نقاط مختلف ي بناي اصلی بقعه، غرفهدر هرگوشه

ها داراي ساختمانی بسیار مهم است که در سقف آن نوعی بود ویکی از این غرفهآمدند بنا شده ایران، براي زیارت می

کف آن تقریباً مربع شکل بوده و . اي استنقوش آن قرمز متمایل به قهوه. شودکاري شده دیدهمیهاي کندهگچبري

ها، اشعاري به خط نستعلیق  به کاري گردیده و در اطراف این قسمتهایی است به طرز زیبایی کاشیداراي دیواره

ون از سادگی ي مقبره در نماي بیربنا. شده استهجري قمري نوشته  1113ي سید غفور حکاك  در سالوسیله

حجمی و تزیینی برخوردار است اما در قسمت داخلی با توجه به وجود فضاهاي مختلف و تزیینات مفصل نقاشی، 

اي در وسط بقعه  صندوق چوبی ساده. نگاري از زیبایی وظرافت خاصی برخوردار است کاري، گچ بري وکتیبهکاشی

در . ي صفویه استیري از شاهکارهاي صنعت معماري دورهنظ  هاي کم قراردارد و پوشش داخلی گنبد، داراي مقرنس

ي سید خورد خادم آستانه ي وسط، عبارت زیر به چشم میکاري شده ي نقش و نگار کاشی سقف آن در کناره

هاي عالی و  بري جبرائیل، آقاي میرحیدر، ظاهراً سابقاً گنبد داراي کاشی فیروزه و رنگ طالیی و خطوط کوفی و گچ

کاري مدخل بین رواق و بقعه از نظر صنعت حائز  منبت. استمرور زمان از بین رفته  هاي نفیسی بوده که به  مقرنس

کاري شده  اشعاري دایر بر مدح شیخ به خط نستعلیق زیبایی منبت ها روي آن در یکی از کتیبه. اهمیت وافري است
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اي از نماي داخلی  آمیزي بخش عمده بري و رنگ سبک نقاشی و گچ. استکه متأسفانه قسمتی از آن از بین رفته 

و  عباس ساخته شده شباهت دارد الدین اهر که آن نیز به دستور شاه الدین با مسجد شیخ شهابي شیخ امینمقبره

ي شیخ جبرائیل در زمان  کاري مقبره احتماالً توسط یک بنا صورت گرفته باشد، بنا بر استناد تواریخ موجود، کاشی

ها قبل شمعدان فلزي قدیمی و زیبایی روي  سال. عباس و توسط شیخ ابدال متولی مجموعه صورت گرفته است شاه 

. اند ها شده اي جانشین آن هاي نفتی شیشه اکنون چراغکردند ولی ها شمع روشن می شد که بر آن صندوق دیده می

نظیر هستند چیز  نامه که از نظر خطاطی کم غیر از چند زیارت  مقبره و داخل محوطه در کمال سادگی است و به

الزم به ذکر است که آرامگاه شیخ . پذیرد شود و اهالی محل معتقدند که این شیخ زینت نمی دیگري دیده نمی

ي شیخ  ظاهراً در زمان بازدید ویور برجی شبیه مقبره. همتاست هاي بی بندياراي چفد آویزها و یزديجبرائیل، د

الدین بنا  صفی در این مجموعه وجود داشته که به اعتقاد ویور توسط شیخ صدرالدین موسی فرزند ارشد شیخ صفی

یر قدیمی موجود در کتاب فردریش زاره همچنین با توجه به تصو. گردیده بود که امروزه آثاري از آن پیدا نیست

اي بوده که متأسفانه بعد از بازسازي و مرمت  شود که سطح بیرونی پایه گنبد داراي تزئینات کتیبه مشخص می

آالیش است و عالیم حجمی مشخّصی از حیث  یبفرم بنا ساده و ). 1388حسینی، (صورت گرفته، از بین رفته است 

تواند ناشی از یک  یمادگی در حجم بنا که نشانه بارزي از معماري زمان صفویان است، اما همین س؛ جزئیات ندارد

ي ظاهري موجودات جهان مادي ها جلوهدر آن  کهنوع ایمان و نگرش فلسفی و عرفانی خاص و واحدي در بنا باشد 

. خیص داده شده استي است، مهم تشظاهررا که معنوي و روحانی و ماوراي نقش  آنچهبیهوده تصورگردیده و هر 

هاي مدفون در  یتشخصیستی ز سادهالگویی است که بر زهد و پارسایی و  احتمال بهگونه بناها  یناکه سادگی  يطور به

این مقبره در راستاي شمال شرقی به .هایی بنا شده است یتشخصمقبره براي چنین  صورت کهبهآن بناها داللت دارد 

در ضمن در نماهاي شمال . کند یمت که پالن را به دو بخش مانند هم تقسیم جنوب غربی، داراي محور تقارنی اس

شرقی و جنوب غربی نیز تقارن وجود دارد که با توجه به موقعیت قرارگیري بنا در باغ و با توجه به مسیرهاي اصلی 

ختمان را متقارن یابیم که معمار سازنده در جهت حرکت افراد، نماي سا یمدسترسی به بقعه، به این حقیقت دست 

گردد و یمدانیم تقارن در نماهاي ساختمان سبب ایجاد تعادل بصري در آن  یمکه  طور همانکار کرده است و 

شود و این نوع نما،  یمگیرد، احساس مالیمی از نما در ذهن او ایجاد  یماي رو به روي این نما قرار  ینندهبکه  ی هنگام

البته . گردد یمکند و موجب توجه مستقیم دید شخصی به بنا  یما ایجاد حالتی از جذبه و کشش بین شخص و بن

گونه بناهاست و در بحث عناصر ناپیداي معماري،  یناباید توجه کرد که کشش مذکور جزء عناصر ناپیداي معماري 

ید و کشش و غیره در ي ما از بنا و یا هرگونه حرکت دها استنباط، دریافت و احتمال بهباید به این نکته توجه کرد که 

. هاي آنی وجود دارد یافتدرچند لحظه صورت پذیرد و خیلی محسوس نباشد ولی واقعیت این است که چنین 

کند، یعنی همان  یمدربناي مذکور وجود محور تقارنی که نوك گنبد را به تیزي قوس پنج و هفت ایوان وصل 

ي ها کششنیز ناپیدا است این امر سبب ایجاد جذبه و  کند یممحوري که نما را به دو بخش شبیه به هرم تقسیم 

تناسبات  .)1386شهبازي، (کند  یمیکی از عناصر ناپیداي معماري مقبره شیخ مطرح  عنوان بهمذکور گشته و خود را 

است نسبت طول به ارتفاع در نماي خصوص در نماي جنوبی بیشتر نمود پیدا کرده در دو نماي شمالی و جنوبی به
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گی در گی در سطح افقی و نه حالت کشیدهاند، این نسبت نه حالت کشیدهمستطیل پایه دو به یک انتخاب کرده

دو نماي جنوب شرقی و شمال غربی تقریبا یک سوم تا . سطح عمودي را دارد و مجموعًا فرمی است پایدار و ایستا

همان، (کند و کامالً نمایی است پایدار و ایستا است گی در سطح افقی را القا مییک چهارم را دارند که حالت کشیده

. خوردسقف این بقعه به صورت مسطح است که در وسط آن گنبد آجري بزرگی به چشم می). 1384

یعنیدوگنبدبرروي همقرارداشت، سطحخارجیگنبدبیرونی دهبنایاصلیگنبددوپوشهبو

باقیبودنوشته هاهمباخطکوفیدراطراف کاریشدهبود وتاچهلسالپیشهجریباکاشیفیروزهکاشی1010قبالزسال

هایگچیبسیارزیبامزینوبه سبکدورانصفوینقاشیورنگ کاريهاومقرنسگنبدزیرینازداخلباکاشیکاري. شودآندیدهمی

 .هاریختهوازبینرفتآمیزیشدهبود کهآن همبعدازخرابیگنبدبیرونیصدمهدیدوقسمتاعظمآن،جزدامنه هایگچبري

  ).1370بابا صفري، (سبزرگدوبارتعمیرشدهاست هاگویادرعهدشاهعباکاري اینمقرنس

اردبیل)جمعه(مسجد جامع 

جزو آثار ملّی به ثبت رسیده، در قسمت  1315خرداد ماه سال  28در تاریخ  248مسجد جمعه، که تحت شمارة 

هاي عبداهللا شاه  شمال شرقی اردبیل و بر فراز تپه اي بلند و در میان گورستانی مرتفع، حد فاصل کوچه

بر طبق روایاتی که در محلّ وجود دارد، مسجد جمعه دقیقاً بر جاي یک بناي پیش . الدین قرار گرفته است پیرشمس

از اسالم برپاشده و چنین تصور می شود که محلّ آن آتشگاهی بوده که در صدر اسالم، همزمان با روي آوردن مردم 

رق شهر و روي یک بلندي کوچک قرار دارد و جهت این مسجد در ش. به دین اسالم، به مسجد تبدیل شده است

به قدر ) گنبدخانه(استفاده نمازگزاران به قسمت هاي کوچک تقسیم شده، بخش اصلی که زیر گنبد قرار گرفته 

در جلوي مسجد نیز یک . رفته به شکل ناقوس درآمده است اي است که رفته کفایت بزرگ است و گرداگرد آن دیواره

این بنا براي نخستین بار در قرن پنجم هجري قمري، احتماالً بر روي ویرانه هاي یک بناي زمان . چشمه قرار دارد

وقتی که . ساسانی ساخته شده، و در آن زمان از یک شبستان گنبد دار مربع و تاالر تاق دار بلند مرکّب بوده است

آسیب فراوان وارد آمد و گنبد آن در  میالدي شهر اردبیل را نابود کردند، به مسجد جمعه 1217مغوالن در سال 

هجري قمري دوباره ساخته شد و در آن زمان بعضی قسمت هاي آن با گچ پوشیده و بندکشی کاذب و  650سال 

در اواسط قرن هشتم هجري قمري، شبستان گنبد سفیدکاري شده و محراب گچی . توپی روي آن نقش گردید

عناصري که در مسجد جمعه از قرن هشتم هجري قمري وجود دارد، . ساخته شد و روي آن با نقّاشی تزیین گردید

شامل پوشش گچی سختی است که سطوح دیوار داخلی اتاق گنبد را پوشانیده و محراب مقرنس و تزیینات دیگر 

نماي تاق هاي گوشه اي و نغول مدور و تزیینات دیوارهاي تحتانی تزیین شده و طرح هاي آن به . نقّاشی شده است

تزیینات مزبور شبیه تزیینات داخلی مقبرة اولجایتو و برج ابرقو است، . گ نیلی است که با الگو انداخته شده استرن

جمعه مسجد از نظر پالن .  ها دقیق تر و ظریف تر و محدود به نواحی معین استولی در مسجد جمعۀ اردبیل طرح

  ). 26- 29: 1383شهبازي شیران، (  گیرد در ردیف مساجد با ترکیب چهار تاق و ایوان قرار می
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بوده که  1357ترین آن در سال  است که آخرین و جدیدي مسجد جمعه اردبیل به مرور زمان صدمات زیادي خورده

از بین رفت و بدنه شرقی  تپه تاریخی، بخش زیادي از خیابان سیمتريدر طی آن در جریان ساخت و توسعه امتداد 

هم اکنون این مسجد به دلیل قرار گرفتن در مسیر حرکت . دچار شکستگی و رانش شد محراب مسجدمحوطه 

رض لرزش و فرسایش هر چه بیشتر قرار دارد و خطر تخریب و فرسودگی آنرا تهدید وسایط نقلیه سنگین در مع

  )19: 1379بیوك جامعی، (کند می

  

  )1392نگارندگان،(نمایی از مسجد جامع اردبیل:  10شکل    

  بحث و  نتیجه گیري

موفقیت زیر ساخت ها معماري و آثار و ابنیه تاریخی از جمله عناصري است که نقشی بی دلیل در ساخت، رونق، و 

معماري صنعتی است عظیم که در کنار صعنت . در جهت رسیدن به اهداف مورد نظر توسعه گردشگري بر عهده دارد

به . عظیم گردشگري نقش الزم و ملزوم همدیگر را پیدا کرده و به نوعی در تکامل و موفقیت یکدیگر تاثیر گذارند

در زمین به خدمت صنعت گردشگري درآمده اند، و بسیاري از پدیده ها و  توجه به اینکه امروزه تمامی ابعاد موجود

آثار تبدیل به جاذبه گردشگري شده اند، نمی توان نقش معماري و بناهاي تاریخی را در حوزه گردشگري نادیده 

اذبه هاي در حقیقت گردشگري ابتدا بر پایه ي با توجه به بناهاي تاریخی در سایر کشورها رونق گرفت و ج. گرفت

یکی  از شاخص هاي مهم . اند که گردشگران مرفه و سپس سایر  مردم را به سمت خود جذب کردمعماري بوده

در فرهنگ اسالمی . توریست که سهم قابل توجهی از توریسم را به خود اختصاص داده است توریسم مذهبی است

نگاه اسالم به انسان و نیازههاي او در اولویت . ه استسیاحت به عنوان افاق در برابر  سیر انفس مورد توجه قرار گرفت

مقابر و آرامگاهها با پشتوانه . قرار داده است و آنچه که براي جسم و روح انسان موثر است به رسمیت می شناسد

 آرامگاههاي  قدیمی در گوشه وکنار شهرهاي ایران به. معنوي خود می توانند تاثیرات ذهنی ویژه اي را ایجاد کنند

در ایران مقبره ها . شکل طبیعی و ارگانیگ به صورت فضاي زیارتی و تفرجگاهی شکل گرفته و به کمال رسیده اند
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وآرامگاهاي زیادي وجود دارد، که گنجینه هاي ارزشمند تاریخی مذهبی  تمدن دیرینه ایران به شمار می رود و 

با برنامه ریزي دقیق و با حفظ سیماي تاریخی این . سیما و منظر کلی آنها در ذهن بسیاري از مردمان ماندگار است

اردبیل یکی از استان . اماکن آنها را تبدیل به قطب فرهنگی کرد که در بحث گردشگري مذهبی  نقش بسزایی دارد

گردشگري تاریخی در استان اردبیل آنچنان که . هاي ایران است که داراي آثار فراوان معماري و ابنبه تاریخی است

استان اردبیل . تقویت می شده نشده است و سهم آن در جذب گردشگر در حوزه گردشگري معماري اندك استباید 

در میان سایر استان ها کشور به لحاظ جذب توریسم تاریخی جاي رشد و توسعه دارد، زیرا این استان داراي مراکز، 

ندیشه اي جدي براي سامان دادن به صنعت با این وجود هنوز آن طور که باید شود ا. آثار و ابنیه تاریخی است

براي نیل به این هدف باید زیر ساخت هاي مورد نیاز و . توریسم در بخش گردشگري تاریخی در منطقه وجود ندارد

این امر از نظر جنبه هاي اقتصادي جذب . تسهیل در ارائه خدمات به گردشگران این اماکن تاریخی  فراهم شود

تواند زمینه هاي مثبتی براي این استان در جذب گردشگران در اثرات تبلیغی در کشور میگردشگران و هم از نظر 

بناهایی که در این شهر وجود دارد، باید در برنامه هاي مختلف کشوري جهت معرفی آن به . بر داشته باشد

تاریخی به عنوان یک  با تغییر کاربري بناهاي. گردشگران به تصویر کشده شوند و مورد مستند سازي قرار بگیرند

توان نهایت بهره برداري توان در جذب گردشگران میسایت موزه که عالوه بر اینکه از تخریب آنها جلوگیري کرد، می

در . توان به عنوان یک سایت موزه تاریخی استفاده کردهر یک از بناهاي تاریخی در این شهر می. الزم را از آنها برد

  :توان راهکارهاي زیر را پیشنهاد کرداردبیل می جهت رونق گردشگري در شهر

همان طور که دولت براي تامین زیر ساخت ها شهرها و روستاها اقدام می کند براي : تأمین زیر ساخت هاي ابنیه - 1

.اماکن زیارتی و بناهاي تاریخی که ساالنه گردشگران زیادي به خود جلب می کنند اقدام مشابه انجام دهند

باید آژانس هاي زیارتی و سیاحتی زمینه تورگردانی را فراهم کنند و : گسترس تورهاي زیارتی و سیاحتی ایجاد  و- 2

.به این گونه تورها توجه بیشتري شود

هاي زیارتی و سیاحتی کشور و مزیت هاي هر کدام مورد مطالعه پایگاه ها، کانون ها و قطب: ایجاد بانک اطالعاتی- 3

.اولویت هاي بندي شود  ودر بانک اطالعاتی حفظ گردندقرارگرفته، کد گذاري و 

در این امر دولت باید برنامه ریزي کند که آثار اقتصادي و تعامل فرهنگی و : برنامه ریزي براي جذب زئران خارجی- 4

.اجتماعی ناشی از این مزیت این گروهها به کشور فوق العاده حائز اهمیت است

دولت باید در جوار بناهاي تاریخی، با توجه به گسترش روز افزون جمعیت که  :برنامه توسعه اماکن متبرکه - 5

.متضمن نیازهاي مختلفی است، مشخص و تدوین گردد
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