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 چکیده
آن، نمونه مهمی از شهرهای تاریخی ایران است که تحلیل تحوالت کالبدی آن نیازمند  فردمنحصربههای ویژگی شهر اردبیل، با

این شهر در دوره صفویه تبدیل به خاستگاه فرهنگی حکومت صفویان گردید و در این تری است. اتخاذ رویکرد پژوهشی جامع

آمده در اردبیل داشت.  به وجود، تحوالتی که ریشه در فرهنگ ویژه تحوالت سایر شهرهای ایران قرار گرفت بخشالهامدوره 

فرهنگی است که در آن فرهنگ، بنیاد زندگی و نظم شهری بوده و کالبد، عامل خلق نظم و  ییگراواقعرویکرد نظری این پژوهش، 

معنا  یدهسازمانزمان با شهر همساختار  یدهسازمانمستقل از هم نخواهند بود.  وقتیچهشود و انسجام اجتماعی قلمداد می

. بدین لحاظ هدف اصلی این پژوهش، تبیین مدل مفهومی فرهنگ اندیوندیافتهپبا فرهنگ  یمندنظام طوربهکه  گیردیمصورت 

از  شود. در این راستا ابتدا با استفادهکاوی انجام می های آن در دوره صفویه است که با راهبرد پژوهش پسشهر اردبیل و مؤلفه

و  شدهدادههای کالبدی و اجتماعی شهر انطباق به ویژگی با توجهمدل مفهومی مکان کانتر، در شهر اردبیل دوره صفویه، 

های فرهنگی تأثیرگذار شکل شهر اردبیل در این دوران مؤلفههای فوق تبیین فرهنگی شدند و از این طریق مدل مفهومی مؤلفه

عنوان مرکز فعالیت، شکل دادن شهری مهم، بازار به یهامکاناز آن است که در تبیین فرهنگی دست آمد. نتایج مطالعات حاکی به

عنوان ریشه و خاستگاه خاندان صفوی، نشانگر چیستی شهری، بستر ساخت و آیین شهر بوده و بقعه شیخ صفی به یهاکنشبه 

ها ایجاد شده و تاریخ پر افتخاری داشته است، لتشهر توسط دو گذارییهپاو هویت شهر بوده است. مسجد جمعه نیز که با 

فرم کالبدی و همچنین  یریگشکلمهم در  مؤلفهداللت بر شکوه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اردبیل داشته است. این سه 

 .اندبودهفرهنگ شهر تأثیرگذار 
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 همقدم
هر شود.. فرهنگ شهر در های متفاوتی از فضاهای شهری مشاهده میساختها و فرهنگهای مختلف تاریخی، دورهر د

شهر بوده است. فرهنگ هر شهر هم محل  تیمتأثر از وضع گرید یدهنده به شهر و از سوشکل یاز سو خ،یدوره از تار
 روازاین. یابدمیتوسعه و تحول آن که شهر در درون است  ییمعنا یشهر است و هم حامل حال و هوا و فضا یتجل

 .است خیاشکال گوناگون شهر در طول تار ایتوجه به انواع  ،یفرهنگ شهر ییساشنا یبرا یراهبرد اساس
 فرهنگ ذهنی و اجتماعی عینی، وجوه میان اشاره دارد. ارتباط  شهر فضاى در کیفى تجربی ویژگى به شهرى، فرهنگ

 یا و فرهنگی مفاهیم و تاریخ شهروندان از تعامل که ناشی از فضا کیفی وجوه دیگر سوی و از سویک از شهر فضای در

 شهر است. فرهنگی فضای روزمره زندگی
های ها و حکومتاز فرهنگ حالدرعینمندی بوده است و شهرهای ایران در طول تاریخ دارای فرهنگ و ساختار شکوه

های مختلف صورت پذیرفته است. های قبل و بعد از اسالم به شیوهین تأثیرپذیری در دورهاند. امختلف نیز تأثیر پذیرفته
های شیعی خاص خود بودند، شهرها هم از منظر کالبدی و هم از منظر معنایی در دوره حکومت صفویان که دارای اندیشه

ترین دوره تاریخ معماری دوره درخشان ن. ایق در ایران حکومت کردند 1148تا  907صفویان از سالتحول زیادی یافتند. 
 یهو ظهور خاندان صفو یدایشخود را داشت و پ یتمدنو  ییاوج شکوفاو شهرسازی ایران است. در این دوره شهر اردبیل 

مکانی بوده که فردی پارسا  مثابهبهاردبیل عصر صفوی (. 1388، و پیغامی )رضازادهگذاشت شهر  یروبر  یادیز یراتتأث
آباد و با اهمیت بوده  کنند. اردبیل در عهد صفویانفرزندان او مردم را به دین حق دعوت می سپسرمیده بوده و در آن آ

 های مذهبی مهم ایران در آن زمان تبدیل کرده بود.چرا که وجود بقعه شیخ صفی، شهر اردبیل را به یکی از شهر است
هجری به شهر اردبیل سفر کرده، شرح مفصلی درباره این  1046ل آدام اولئاریوس سیاح آلمانی که در دوره صفویه در سا

ترین نکته در شهرسازی دوره صفویه، زبان مجازی و رمزی معنای درونی آن است، که منبعث از شهر نوشته است. مهم
این  تحقیق حاضر اصلیپرسش (. با نگاه فرهنگی به تحوالت تاریخی شهرهای ایران، 1388فرهنگ ایرانی است )حبیب، 

 گیری شهر تأثیر داشته است؟فرهنگی بر شکل هایلفهؤاردبیل دوره صفویه کدام م است که در
های انجام شده در شهرسازی و همچنین بررسی تحوالت تاریخی شهرها اغلب از منظر فیزیکی و عینی و یا پژوهش

فوق، پرسش ین تحقیق جهت یافتن پاسخ صرفاً مفهومی و معنایی بوده و از تحلیل همه جانبه شهر غفلت شده است. در ا
گرا، ضمن بررسی ابعاد کالبدی شهر، معناهای فضاها نیز کشف شود و در انطباق با رویکرد فرهنگی واقع شودمیتالش 

 .تبیین گردد صفویه دوره در آن هایلفهؤم و اردبیل شهر فرهنگ مفهومی ها، مدلآن

 مبانی نظری
یت هستند که شامل ؤاست. دسته اول عوامل ملموس قابل ر گرفتهشکلامل دو دسته از عو اساس برفرم شهری 

یت ؤر غیرقابل. دسته دوم مربوط به عوامل ناملموس و شودمیهای فیزیکی مانند معماری، جغرافیای، اقلیم و ... ویژگی
و  ظاهری جنبه بردارندهدر تنها که است مختلفی نیروهای برآیند . لذا فرم شهرباشدمیمانند عوامل فرهنگی و مذهبی 

 بلکه غیرفضایی دارند، فضایی و کالبدی جنبه تنهانه که است نیروهایی برآیند نتیجه شهر فرم به عبارتی  .نیست شکلی
را  مصنوع فرم که طورهمان است. بنابراین انسانی هایفعالیت و تمایالت ردپای و اثر شهر، هستند. به عبارتی کالبد نیز
 گیرد ومی انجام در آن که دانست هاییفعالیت حاصل را آن توانمی شمرد، خاص تاریخی دوره یک هب توان مربوطمی

 نیروها و تعامل میان حاصل شهر فرم (. پس75: 1392است )دانشپور و همکاران،  شدهطراحی هاآن به دادن جای برای
 است. آن سازنده عوامل

گیری ثیرات فرهنگ در شکلأبندی تموضوع پژوهش و بررسی شهر از دیدگاه فرهنگی به دسته به فرهنگی نگرش با
گیرد که این معانی معنا صورت می دهیسازمانزمان با ساختار شهر هم دهیسازمانشود. ساختار و کالبد شهر پرداخته می
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گیری معنا نیز عملکردی و فرمی مکان شکل هایبا فرهنگ پیوند یافته است. عالوه بر معنا ویژگی مندینظام طوربه
 شود.قابل بررسی است. در این بخش پس از تحلیل فرهنگ در شهر به بررسی مکان گسترش آن پرداخته می

 رویکرد فرهنگی

های پیچیده فرهنگ یکی از مقولهرفتاری همواره در عرصه اجتماع مطرح است.  کنندهتعیینعنوان یک عامل فرهنگ به
در اثر فرهنگ  که دریک جامعههای فراوانی مواجه بوده است. اینتاریخ همواره با چالش گستره درسانی است که جوامع ان

 در . در این راستاماندکه ثبات و پایدار باقی مییا این ؛شودمیشده و دستخوش تغییر و تحول  ثباتیبیچه عواملی باعث 
 گیرد. می واکاوی قرار و موردبررسیهای فرهنگی لفهؤمختلف م هایحوزه

توان فرهنگ را بنیاد زندگی اجتماعی دانست. اگر به وجود نسبت و رابطه میان فرهنگ و کنش، می توجه بااز طرفی 
مفهومی  هاینظامیا  هافهمو گوناگون نباشد، کنش تابعی از  پرشمارهای بسیار زندگی اجتماعی چیزی جز مجموعه کنش

باشد فرهنگ نقش بسیار  اخذشدهمفهومی مشترک یا فرهنگ  هاینظامومی فردی نیز از مفه هاینظامفردی باشد و 
در زندگی اجتماعی دارد. بنابراین، شناخت بهتر زندگی اجتماعی در گرو شناخت بهتر فرهنگ است )هال،  کنندهتعیین
شهر بوده  تیمتأثر از وضع گرید یبه شهر و از سو دهندهشکل یاز سو خ،یفرهنگ شهر در دوره از تار(.  10-12: 1391

آن است که شهر در درون  ییمعنا یشهر است و هم حامل حال و هوا و فضا یاست. فرهنگ هر شهر هم محل تجل
اشکال گوناگون شهر در  ایتوجه به انواع  ،یفرهنگ شهر ییساشنا یبرا یراهبرد اساس روازاین. یابدمیتوسعه و تحول 

 .است خیطول تار
 گیمطالعات فرهن

 با .است شدهتعریفمتفاوت  یاربس یهااست و به گونه یو اجتماع یدر علوم انسان یممفاه یناز دشوارتر یکی« فرهنگ»
های فرهنگی تحلیل معنا و مفهوم عناصر ساختاری شهر انجام خواهد شد. و بررسی مفاهیم و معانی لفهؤبه م توجه

 خواهد شد. شدهانجامکالبدی شهر اردبیل 

عنوان کوشد این کلیت را بهپراکنده وجود دارد. فلسفه فرهنگ می ظاهربهعالم اموری  این درای عالم است. نهفرهنگ گو
 ودرک کند. اجزای سازنده فرهنگ وحدت کیفی ندارد. فرهنگ پویاست. خود این پویایی ناشی از عناصر  اندام وسیستم 

که انسان جهانی  هاستآنفرآیند دیگر عناصر فرهنگ دید. با  متنوع و گاه متفاوتی است. فرهنگ را باید همچون اجزای
 و، کشف آیدمیاین فرآیند و عالمی را که با آن پدید  خواهدمی. فلسفه فرهنگ کندمیرامی سازد که آن را مطلوب تصور 

 (. 246: 1392کند )مصلح:  درک
ای بر مبنای اعتقادات خود آن را ت که جامعههایی اسها، معارف، آداب، رسوم و ارزشمجموعه باورها، دانش ؛فرهنگ

نماید و در این روند هدف او رسیدن به تعالی و تکاملی است که آن مجموعه مشی می اساس برتکامل بخشیده و 
 اجمالبه توانمی(. در نتیجه فرهنگ ایرانی را 63: 1381، زادهبرای او تعریف و تبیین نموده است )نقی اشبینیجهان

، نهدمیها ارج هایی دانست که جامعه مسلمان ایران به آنها، معارف، آداب، رسوم و ارزشای از باورها و دانشمجموعه
 و مالک و معیار روش زندگی او است. شودمیها شناخته در جهان به آن

 تاریخی و ایطشر و انسانی اعتقادات زندگی، نحوه مهم عامل سه بررسی گیری فرهنگ،ثر بر شکلؤم عوامل بررسی در

 وجود به نحوه به توانمی عامل سه این تنگاتنگ و پیوستههمبه رابطه بررسی . ازرسدمی نظر به ضروری جغرافیایی

 .یافتدست شهر آن مردم اعتقادات و فرهنگ تفکر، اساس بر شهری آمدن محیط

 جوامع هایفعالیت و شهر جتماعیا _مدنی حیات و شکلی فضایی تبلور شهر، شکل گفت توانمی جامع، تعریف یک در
است )دانشپور و  یافته فرا دوبعدی و ماهیتی ترکیبی عینیت، و ذهنیت ترکیبی از در که بوده زمان و مکان شهری در

 اقتصادی، بازتاب شرایط که توسعه جدید الگوهای با شهر شکل است معتقد (. از سوی دیگر بریملی49: 1391روستا، 
 شهر هر ( بنابراینBramley, 2005: 355است ) تغییر حال در چارچوب رقابتی یک در است یلونقحمل و تکنولوژیکی

 نمونه . برایدهدیم شکل را خود خاص سیاسی فرم و اقتصادی فرهنگی، اجتماعی، های جغرافیایی،ویژگی فراخور به
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 شهر برای مدرنیته روند در چهاست. اما آن بوده جریان در در شهر که است فرآیندی محصول مدرن پیش از شهر فرم

است )دانشپور و  داده تنزل خود سطوح ترینپایین تا را شهر از انتظار مورد کارکرد است که فرمی خلق است، اتفاق افتاده
شهرها با تأکید بر شهر  یریگشکل(. موضوع این پژوهش بررسی الگوهای فرهنگی و تأثیر آن بر 73: 1392همکاران، 

 .شودیی شهرها پرداخته مگیرصفویه است. لذا در ادامه به بررسی رابطه فرهنگ و تأثیر آن بر شکلاردبیل در دوره 
یک پدیده  مثابهبهو فرهنگ سه رویکرد مطرح است. در رویکرد اول، شهر  ساختانساندر بررسی رابطه محیط 

گیرد و شهر با خصوصیتی کامالً فرهنگی، میای خاص قرار واره، در مقوله یا گونهجغرافیایی ـ مکانی در یک تصویر الگو
گذارد. رویکرد دوم، با اتکا به روانشناسی محیطی، تأثیر به نمایش می« شهر جهانی»یا یک « جهان خرد» مثابهبهخود را 

های انسانی و خصوصیات فرهنگی جامعه های محیط کالبدی، فعالیتمتقابل محیط و فرهنگ انسانی را در قالب ویژگی
عنوان سازان اجتماعی فضایی، تولید کنند فرهنگ و بستر مناسبی برای فرایند کند. رویکرد سوم شهر را بهی میبررس

 بدون نظام اقتصادی یک و ساخت یک کامل درک (.62: 1389زاده و همکاران، کند )نقیمعرفی می« سازیفرهنگ»
 آن اقتصاد و اقتصاد، نوع جامعه یک (. فرهنگ97 :1382نیست )زیاری،  میسر نظام آن فرهنگی اصول و پایه دانستن
. در این چارچوب (همان)سازد می مشخص را جامعه آن کالبدی نظام ساخت و تکنیک، و نوع تکنیک، نوع جامعه

 تغییر اهداف توان و کنندمی خلق را متفاوتی اقتصادی هاینظام متفاوت، هایدهد که فرهنگمطالعات نشان می
 دارند. را جامعه یک سیاسی و اقتصادی

محیط فیزیکی شهرها تأثیر زیادی دارند. به این معنا که محیط  یریگشکلبنابراین عوامل اجتماعی و فرهنگی در 
این مسئله است که  کنندهیانبهای فرهنگی مردم و جامعه شهری است و همچنین ویژگی کنندهمنعکسفیزیکی شهر 

توان (. بنابراین میFatani et al, 2017: 858ل فرهنگی و اجتماعی باشد )عوام بر اساسهای جدید نیز باید طراحی
بستر  در را خود و یابدتجلی می آن در کند،می نفوذ مکان کالبد در روحی همچون جامعه فرهنگی هایگفت ویژگی

از  ،هاراه ساخت ،انسانی هایسکونتگاه شکل و و زرع، نوع کشت هاییوهش سازد. معماری،می نمایان فضایی و مکانی
و ارزش ،ورسومآداب اعتقادات، باورها، از خود ةنوببه فرهنگی هایویژگی فرهنگ هستند. این از متأثر انسانی هایپدیده
 (.53: 1388)رضوانی و احمدی،  رندیپذیم ریجامعه که وابسته به مکان و زمان هستند تأثهر  های

 تاریخ فرهنگی

ماده  مثابهبهکند که تاریخ لیل یا رویکرد خاص به جامعه است. تاریخ فرهنگ آنجا بروز میتاریخ فرهنگی نوعی شیوه تح
نماید که تاریخ به یک ابزار و روش تحلیل و شناخت تبدیل شود. باشد، اما تاریخ فرهنگی آنجا رخ می مدنظرتاریخی 

یک کل نگاه  منزلهبهگیرد، فرهنگ را ر نظر میماده تاریخی د مثابهبهکه تاریخ را آن موجببهبنابراین تاریخ فرهنگی 
گیری، تحول، ها و اجزای آن بپردازد؛ اما تاریخ فرهنگ ناظر است به سیر شکلکه چندان به مؤلفهکند، بدون آنمی

روایی و تا حدودی تلقی تحصلی از فرهنگ است  -، نوعی شناخت توصیفیدرواقعتکامل و دگرگونی فرهنگ و 
های اخیر با گسترش رویکرد فرهنگی در فهم و مدیریت شهر مباحث مناسب بین انسان (. در دهه61-60: 1393)فاضلی،

از  دهنده به شهر وشکل یاز سو خ،یفرهنگ شهر در دوره از تاراست.  قرارگرفتهو شهر در کانون مباحث مطالعات شهری 
 یفضا شهر است و هم حامل حال و هوا و یشهر بوده است. فرهنگ هر شهر هم محل تجل تیمتأثر از وضع گرید یسو
توجه به  ،یفرهنگ شهر ییساشنا یبرا یراهبرد اساس روینازا. ابدیین توسعه و تحول مآاست که شهر در درون  ییمعنا

رویکرد به تاریخ شهر و تاریخ فرهنگی یک  (.65: 1394 ی،)فاضل است خیاشکال گوناگون شهر در طول تار ایانواع 
گرایانه درک ما را از تحوالت تاریخی و دگردیسی شهر بسیار افزوده است. در است که با کاربست رویکردتاریخی  نوآوری

 منزلهبهفرهنگ شده است و یلتبدرویکرد تاریخ فرهنگی سعی بر تبیین آن است که تاریخ به یک ابزار و روش شناخت 
 فرهنگی پرداخته شود. های فرهنگی با استفاده از مدارشود و به مؤلفهیک کل نگاه  می
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 های مکانساختار و مؤلفه

 ترکیبی است مکان ،دیگریانببه گیرد،می خود به معنایی بار چیزی یا شخص حضور توسط که فضاست از بخشی مکان

 و مانند طول رقومی مشخصات با را آن توانمی که است جغرافیایی موقعیت ها، اما فضاروایت و حسی تجارب خاطره، از
گیرد، دارای فرم و ای، که در رده عینیت قرار می(. فضا، نظیر هر پدیده1389کرد )یزدانی،  معرفی جغرافیایی ضعر

 است. ییشناساقابلفضا با دو خصوصیت )فرم و عملکرد(  درواقعباشد. عملکرد می
تواند متصور گردد. معنایی که شده، معنای دیگری نیز می بردهنامهای عملکردی و فرمی فضای در ذهن عالوه بر ویژگی 

چنانچه فضا برای انسان معنای خاصی به  روینازاگرداند. در ذهنیت انسان وجود داشته و انسان را به گذشته متصل می
ای عینی به موجودی کند و فضا از پدیدههمراه داشته باشد و در ذهن، خاطراتی را ایجاد کند، ذهنیت جای خود را باز می

نام دارد، نکته مهم این است که ذهنی بودن مکان به معنای آن نیست که مکان فاقد « مکان»گردد که می ذهنی، تبدیل
 درواقعباشد های معنایی نیز میفرم و عملکرد است، بلکه مکان عینیتی است که عالوه بر فرم و عملکرد دارای ویژگی

قد است که یک مکان موقعی فراتر از یک فضا است که معت 1باشد. رلفمکان محل تالقی فرم، عملکرد و معنای فضا می
رلف معنای مکان را در تصویرهای ذهنی و  (.Relph,1976)واجد سه خصوصیات محدوده کالبدی، فعالیت و معنا باشد 

ها در ساختار فیزیکی و تا زمانی که معنای مکان»داند. های مردم آن را مؤثرترین عامل در هویت مکان میخاطره
های شود، بلکه باید معنا را در تصویرهای ذهنی و تجربهدهد جستجو شود، چیزی یافت نمیکه در آن رخ می هاییتیفعال

 (.43: 1387)حبیبی،« از مکان جستجو کرد. هاانسان
محسوب  مکان است، هایمؤلفه تبیین به قادر نظری کارآمد که هایچارچوب یکی از (،1977) 2کانتر دیوید مدل
و مؤلفه  بعد سه از متشکل مکان مثابهبه شهری محیط  دارد شهرت مکان مدل به که مزبور، مدل بر اساسشود. می

فضایی یا فرم که بیانگر خصوصیات فیزیکی  -و تصورات ذهنی است. مؤلفه کالبدی فعالیت ،کالبد )فرم( یدهتندرهم
دریافتی که بیانگر  -ادراکی مؤلفهحادث در فضا و های انسانی رفتاری که بیانگر رفتار و فعالیت -جمعی مؤلفهمکان؛ 

گیرند و اطالعات دریافتی از محیط شکل می بر اساس سویکباشد. این مفاهیم از مفاهیم و توصیفات کاربران مکان می
ه ( ک1)شکل  به هممرتبط  مؤلفهشوند. بدین لحاظ، مکان از سه سامانه و از سوی دیگر مبنای عمل هر فرد در مکان می

 است. شدهیلتشکبخشند بدان معنا و مفهوم خاص می

 
 مدل مفهومی مکان و اجزا آن  -1 شکل

 Canter,1977: مأخذ

                                                           
1 Relph 
2 Canter 

 تصاویر ذهنی

 

 فعالیت

 کالبد

 مکان
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 روش تحقیق

کند. استراتژی پژوهش پس کاوی که بر ، از استراتژی پس کاوی استفاده مییانهگراواقعاین پژوهش با اتخاذ رویکرد 
، اما در پی نوع متفاوتی شودیمآغاز  شدهمشاهدهق چرخشی و یا دورانی به وجود آمده است، با یک نظم اساس یک منط

 شدهمشاهدهاز تبیین است. این امر با پیدا کردن ساختار)ها( یا مکانیسم)های( واقعی زیربنایی که عامل خلق یک نظم 
 (.23: 1392)بلیکی،  آیدیمهستند، به دست 
فرضی  یهامدلانتقادی، منطق پس کاوی، به فرآیند ایجاد  یانهگراواقعرویکرد  پردازیهنظر(، 1998کار )بر اساس نظر باس

. بدین منظور، ابتدا آورندیم به وجودهای تجربی را پدیده شودیمکه فرض  شودیماطالق  هایییسممکاناز ساختارها و 
. سپس اقدام به آزمون مدل فوق نموده و پیامدهای دیگر شودیمساخته  موردنظرپدیده  هاییسممکانمدلی از ساختارها و 

 هاییهالمعرفت به این صورت شبیه جدا کردن  یریگشکل(. به باور باسکار 115: 1392 )بلیکی، کنیمیممدل را کشف 
که در  هاییسمیمکانو  ساختارهاها بدیهی و آشکار شوند، و مکانیسم ساختارهااز  یامجموعهبه محض اینکه "پیاز است. 

، تمایز بین شوندیمواقعیت آشکار  هاییهالگونه که کنند. همانقرار دارند، همین فرآیند را تجربه می تریینپاسطوح 
 (.Bhaskar 1998: 15) "واقعیت دارای عمق هستی شناختی است روینازا. یابدیمو واقعی مدام تغییر  بالفعل یهاحوزه

است که در نظر دارد یک مکانیسم تبیینی را نشان دهد. این نوع مدل، چگونگی مکانیسم  مدل در این رویکرد، تصویری
 کند.ها کمک میرا نشان داده و به محقق در جستجوی این مکانیسم

مدل مکان کانتر، که برای مطالعه  یهامؤلفهشهر ابتدا  یریگشکلبر  یرگذارتأثفرهنگی  یهامؤلفهبرای دستیابی به 
قرار داده و سپس در ادامه آن  موردمطالعهاست، را در شهر اردبیل دوره صفویه  هامدلهر از کارآمدترین ساختارهای ش

 .شودیمبا رویکرد فرهنگی تبیین گردیده و مدل مفهومی فرهنگ شهر اردبیل ارائه  هامؤلفه

 های کالبدی شهر اردبیل در دوره صفویهویژگی

شهر در این دوره و همچنین  تحوالت کالبدی رفته است.می به شمارآذربایجان از شهرهای مهم  اردبیلدر دوره صفویه 
صفویه و همچنین  دورهدر  های شهر اردبیلویژگیبه بررسی های اجتماعی شهر حائز اهمیت است. در این قسمت ویژگی

 پرداخته خواهد شد.آن  یشهردرونفرهنگی و نوع مناسبات اجتماعی  سیاسی، -کالبدیوضعیت 
 های کالبدی شهر اردبیل در سفرنامه اولئاریوسژگیوی

او  که از نوادگان لیقرن نهم شاه اسماع لیقرار داده و در اوا خود را مرکز  لیاردب ،الدینیصف خیقرن هشتم ش لیدر اوا
 یبا رو. گرفت شاهی عنوان تبریزدر  ازآنپس یو کم انیرا بن هیآمد و سلسله صفو لیبه اردب النیاز گ دیاز تبع بعدبود، 

 هیجوتشتاب و سرعت قابل ،یاجتماع یاقتصاد تحوالتشهر به موازات  یکالبد تحوالت هیصفو حکومت کار آمدن
اردبیل در دوران صفویه اوج شکوفایی مدنیت خود را داشت و پیدایش و ظهور خاندان صفوی تأثیر فراوانی بر  .ابدییم

و از طرفی  الدینیصفا و زوایا و مقابر پیران، از جمله ایجاد مجموعه شیخ هسیما و کالبد شهر گذاشت. مثل ساخت خانقاه
نیز قرارگیری بر سر راه جاده ابریشم، اردبیل را به اوج رونق خود در دوران اوایل و اواسط صفویه رساند. ارتباط جمعه 

بیشتری گرفت. در دوره صفویه ، قوت شدیمهایی که به مرکز محالت ختم مسجد و بقعه شیخ صفی توسط بازار و راسته
کم رونق خود را از شد. اما در اواخر صفویه کمآب و نحوه تقسیم آن محسوب می یکشلولهاردبیل اولین شهر از نظر 

حیدری و نعمتی باعث دوگانگی در محالت شد که منجر به فشردگی کالبد محالت و عدم گسترش و  مسئلهدست داد و 
بر روی نقشه ترسیمی آدام  شدهانجاممطالعات  بر اساس (.76: 1388ه اردبیلی و پیغامی، دها گردید )رضازاتوسعه آن

 یهاحماماولئاریوس و سفرنامه وی، مجموعه عناصر کالبدی شهر اردبیل در دوران صفویه شامل بناهای تاریخی، 
 است. شدهارائه 2ره . این عناصر کالبدی در جدول شماشودیمتاریخی و بازارهای تاریخی  یهاپلتاریخی، 
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 اولئاریوس آدام م( ترسیم دستی از1637اردبیل صفوی ) -2 شکل

 1395ش، شاه محمد اردبیلی، 1078-ش1177اولئاریوس  مأخذ:
 

 عناصر کالبدی شهر اردبیل در سفرنامه اولئاریوس دوره صفویه -2جدول 

 عناصر کالبدی شهر

ی
یخ

تار
ی 

ها
بنا

 

 بقعه
 شیخ صفی

 در و بود بزرگ بسیار شدمی باز جلوئی حیاط به که در دوره صفویه. اولین در ایران پادشاهان آخرین صفی شیخ پرشکوه مزار

و با  یعوس یاربس یاطح ینبود، ا یزانآو یب وارصل یگرید اینقرهزنجیر  با سنگین اینقره زنجیر یک در این پهنای از باال،
 با و شدمی دیده زالل آب با قناتی حیاط این راست قسمت . دربود یباغ بزرگ یاط،پشت ح. مکعب فرش شده بود هایسنگ

 .کردندمی استفاده آن آب از بودند گذاشته کار دیوار به که مسین شیر بزرگ یک

 بازار
اقدامات مهم شهرسازی و معماری صفویان در اردبیل تجدید بنای فعلی بازار است که در آن دوره به اوج وسعت و رونق  از

بازارهای وسیع و  موقعیتاز  هامهروموم. شهر اردبیل با عنایت بر اینکه در مسیر جاده ابریشم قرار داشته یده بودخود رس
 برخوردار بوده است؛ ایقاره پررونق

 جمعه مسجد
 ایگلدسته د و دارایرشهر قرار دا یاندر م تقریباً ایتپه فراز براست که  ینه، مسجد آداردبیل مسجد یباترینو ز ترینبزرگ
 دارد.تارک خود  رب یبلند و مرتفع است و برج بلند و گرد نسبتاً

 هاپل
نموده است. ارتباط شهر با مقابل مهاجمین حفاظت می در جنوب قسمت از را شهر مهم حصاری همچون چای بالخلی رودخانه

یوس: هفت پل، حیدر علی، یعقوبیه، برکیفی، که در نقشه اولئار هاپل. شده استها برقرار مینقاط بیرون شهر از طریق پل
 زاغاالن، پل هفتان

 هاحمام
اند، حمام میرزا حبیب )پیرعبدالملک(، حمام های معماری و تاریخی بودههای قدیمی اردبیل که واجد ارزشحمام ترینمهماز 

 .توان نام بردیپیرزرگر، حمام حاج محسن )مالهادی(، حمام منصوریه، حمام پیر و حمام آقانقی را م

 1395مأخذ: نگارندگان بر اساس شاه محمد اردبیلی 

فرهنگ  یرتحت تأثیکی از عناصر کالبدی و فضاهای شهر اردبیل در دوره صفویه که در سفرنامه اولئاریوس آمده است و 
ها واحدهای المی محلهشهرهای ایران و بسیاری از بالد اس درهای این شهر تاریخی است. ، محلهاندگرفتهشکلاین دوره 

یگانگی و همسانی قومی و ، همبستگی ،در شهر بودند و بیش از هر واحد دیگر شهری و فرهنگی اصلی روابط اجتماعی
ای از اجتماعات کوچک محله .ای بوده استاند که در روابط صمیمانه و نزدیک بودند و هر شهر مجموعهخانوادگی داشته

نام و نشانه کرده و بیشناختی که فرد در آنجا احساس تنهایی و انزوا و بیگانگی نمیهبا تمام مشخصات یک واحد جامع
در شهر اردبیل محالت و  (.115، 1386نموده و در حفظ آداب و سنت و اخالق محله کوشا بود )توسلی، زندگی نمی

گری صوفی و عرفانی اصطالحات از الهام با صفویه دوره اردبیل در کهن بافت جنوب و شرقی بخش هایکوچه
شاه  اقلیم ، عبدا...شاه ، شاه سلیمان یا و سحران پیر ، عبدالملک زرگر، پیر پیر الدین،شمس پیر اند. مانندشده گذارینام



  96 زمستان، 1دانش شهرسازی، سال اول، شماره                                                                                                          78

اکبر  میرزاعلی آقا نفوذ و یرتحت تأث اندشده ایجاد قاجاریه دوره اواخر که در ییهاکوچه و محالت کهیدرصورتو ... 
 مانند باشندیم هی پسوند دارای هاآن همه کهیطوربه، اندیدهگرد یگذارناماردبیل  در قاجاریه دوره متنفذ یروحان

 بافت غربی شمال و شمال بخش در حاضر حال در محالت این...  و منصوریه، حسینیه و قاسمیه، اکبریه یهاکوچه

 دارد.  قرار اردبیل کهن
 محله به شش شهر و کرده پیروی منطقی الگویی از تاکنون گذشته از د،ش توصیف که گونههمان اردبیل شهر گسترش

 منطقه در قاپو سرچشمه، عالی گازران، و حیدری منطقه در عبدالملک، پیر اوچدکان، تابار، یهانام به و اصلی بزرگ

 به هاآن توسعه نظام و شودافزوده نمی هاآن بر دیگری محله بافت، شعاعی ساختار دلیل به که گردیدهیم تقسیم نعمتی

 (.11: 1393)رحیمی و همکاران، گردد یم دنبال گانه،شش محالت سر این مرکزیت محالت تحت زیر یریگشکل
 های اجتماعی شهر اردبیل در دوره صفویهویژگی

 مادیمت یهاقرن خود سیاسی تاریخ طول در شهر این. رودیم شمار به ایران شهرهای ترینکهن از یکی اردبیل شهر
(. از بررسی اسناد و مدارک تاریخی چنین 9: 1372 جامعی،)است  بوده ایران کشور پایتخت زمانی و آذربایجان مرکز

(. 20: 1382)به آذین،  شود که شهر اردبیل در طول تاریخ شاهد ورود و سکونت اقوام بسیاری بوده استنتیجه گرفته می
جنوبی روسیه مورد تهاجم بوده و پس از  هایینسرزمرافیایی از جانب اردبیل در قرن پنجم و ششم به علت موقعیت جغ

اردبیلی، که در عصر او اردبیل گذشته از سابقه و  الدینیصفمغوالن شده است با ظهور شیخ  وتازتاختمدتی گرفتار 
 برای مقدس یمکان مثابهبه یعصر صفوداراالرشاد اشتهار بیشتری یافت. این شهر در  مذهبی عنوان اهمیت تاریخی با

در کنار مرقد شیخ بود. پادشاهان صفوی نیز پس از مرگ در این شهر و همواره مرکز تجمع صوفیان صفوی،  خاندان
 (.  85-84: 1370ند )صفری، صفی به خاک سپرده شد

حیدر صفوی  گری رواج یافت جنید و شیخآوردند، شیعه به دست الدینیصفدر اردبیل با نفوذ و قدرتی که فرزندان شیخ 
بر اریکه قدرت تکیه زد، شیعه را مذهب رسمی  بعدازآنکهدر زمان خود به حمایت از آن مذهب برخاستند. شاه اسماعیل 

در  یژهوبه هایلیاردبایرانیان گرداند. از آن تاریخ مردم این شهر مذهب شیعه اختیار کردند که تا این زمان نیز ادامه دارد. 
بشان سخت متعصب بودند اما در عین آنکه در انجام وظایف دینی تعصب خاصی داشتند با عهد صفویه، نسبت به مذه

کردند. این امر عالوه بر رشد فکری دارندگان مذاهب دیگر با لطف و رأفت رفتار نموده و در حق آنان احترام را رعایت می
 آنان، معلول موفقیت مهم اقتصادی و تجاری این شهر نیز بود.

های هنری، فرهنگی، اجتماعی در طی ادوار گذشته بوده است که آموختن علم و انجام بسیاری از فعالیتاردبیل عرصه 
داشتن در محل  قراربهه.ق با توجه  1038عالوه بر اهمیت داشتن به لحاظ مذهبی در سال اند. و نمودهدانش را میسر می

دوم به  عباسشاه ه.ق 1057سپس در سال  ایران گردید. مراکز بازرگانی ینترمهمرو یکی از های کاروانتقاطع جاده
 د.سلطنت رسی

مقبره شیخ  واسطهبهو هم  تجارت بزرگ ابریشم، واسطهبهاردبیل در این زمان  که شدمتوجه توان میمطالعه تاریخ با  
هرسازی مدون آن بر بوده است. و شمشهور ها و زوایا و مقابر پیران و وجود خاندان صفوی ، ساخت خانقاهالدینصفی

را  یشهردرونهای ترین اندامبزرگ که در اطراف خود اصلی هایدانممبنای پیوستگی فضاهای شهری و ساخت 
شد، قوت های که به مرکز محالت ختم میتوسط بازار و راسته یصف یخشبودند. و ارتباط جمعه مسجد و بقعه  دادهیجا

 بیشتری گرفت.
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 هایافته
های به ویژگی با توجههای مدل مکان کانتر در شهر اردبیل دوره صفویه تحقیق پس کاوی، مؤلفه بر اساس راهبرد

تا از این طریق بتوان به مدل مفهومی  شوندیمهای فوق تبیین فرهنگی هو مؤلف شدهدادهکالبدی و اجتماعی شهر انطباق 
 یدا نمود.شکل شهر اردبیل در این دوران دست پ یرگذارتأثفرهنگی  یهامؤلفه

 تبیین فرهنگی کالبد شهر

 تحوالت ؛کهآن ضمن نموده است، ایفا توجه شایان نقشی شهر، تعریف در کیفی و فرهنگی و معنوی ابعاد تاریخ طول در
 و کیفی ابعاد به پرداختن و داشتن ملحوظ اهمیت جدید، تئوری ارائه و علوم پیشرفت همراه به بشری جامعه فکری

 بیانگر درواقع که است، زنده موجودی عنوانبه شهر به نگرش مباحث، از یکی. است کرده روشن یشازپیشب را فرهنگی
 معنای در شهر. (1383 زاده، نقی) باشدیم هاآن بین تنظیم و شهری فضاهای و کالبد در جامعه جمعی روح تجلی

 .شودیم متبلور اجتماع یک فرهنگ و قدرت تمرکز حداکثر در آن که است یانقطه خود، تاریخی
 یدهسازمانمحیط مصنوع، شامل  یدهسازمانبه تعبیر راپاپورت )که بر اهمیت زمینه فرهنگی در شکل شهر تأکید دارد( 

کالبدی، خاصیت ارتباطی دارد. عناصر کالبدی در محیط، معانی متفاوتی دارند و  هاییژگیوکه در آن  شودیممعنا نیز 
کالبدی متفاوت هنجارهای رفتاری  یهامجموعه. مردم در اندخوردهبه فرهنگ پیوند  اییافتهنظام طوربهاین معانی 

 (.Rapoport, 1997: 24-26) دهندیمانجام  شدهیفتعرمتناسب با آن را که توسط فرهنگ 
 هویت واجد متفاوت ضعف و شدت با فضایی هر. دهدیمدر تبیین فرهنگی، کالبد شهر، چیستی و هویت آن را نشان 

 در بلکه نیست شهر شکل و ظاهر در که شودیم صحبت چیزی از ،شودیم گفته سخن شهر هویت از کهیهنگام. است

  .است شهر شاکله
 موضوعی شهر کالبد هویت مقوله که گفت توانیم است، انسان بینیجهان بر مبتنی هویت از برگرفته شهر هر هویت
 کالبد که است هویت مفهوم ذات در واقع استمرار و پویایی حرکت، و ستا انسانی واالی یهاارزش از برخاسته و کیفی
 (.1387 نادری، حبیب و)است  داده شکل را شهر

 خیبقعه شدر شهر اردبیل که نشانگر چیستی و هویت آن بود،  دوران صفویه ملأت قابلشاخص و  کالبدی مؤلفه
 یمتعدد ول یاز فضاهاای به مجموعهو  قرارگرفتهیان ویژه صفو موردتوجهاین دوره که در  است (3 شکل) الدینیصف

 خیمجموعه و محله ش کنندهیفتعرآن، عناصر  دانیو م قاپویعالبدل شد. دروازه و سیاسی آنان  ینید کردیهمگرا با رو
واهی آثار هشتم بنیاد نهاده شد، گرچه به گ یسدهپیرامون آن در  یهاساختمانو  الدینیصفآرامگاه شیخ  .اندبوده یصف

بوده است. ورودی اصلی بنا به میدان بزرگ و چهارگوش بنام  ییهاساختمان آنجابازمانده ، پیش از روزگار شیخ صفی در 
است. سردر باشکوه اصلی بنا در این  گرفتهیمبازرگانی صورت  هاییتفعالاست. در این میدان  شدهیممیدان بازار باز 

به لحاظ ارزش، اهمیت، نقش و از زمان ساخت آن )قرن هشتم( این مجموعه ارکرد میدان بوده است. بررسی اجمالی ک
یک  عنوانبهتنها یک مرکز مذهبی، بلکه  عنوانبهها و قبرستان نه ای از آرامگاهمجموعه عنوانبهموقعیت خاص خویش 

چگونگی رشد و گسترش است. این مجموعه قدمت بسیاری داشته و همواره در  موردتوجهعنصر و فضای شاخص شهری 
 .شهر تأثیر داشته و بسیاری از مسائل شهری را تحت تأثیر خود قرار داده است
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 1897الدینصفیبقعه شیخ  -3 شکل

 110: 1356مأخذ: ویور، 

 تبیین فرهنگی فعالیت شهر

 اساساً گرددیم صورت انسان توسط که رفتاری هر. گیردمی شکل آن ساکنان رفتارهای و هایتفعال نیازها، اساس بر شهر
 شهری فضای و معماری بر جامعه یک مادی و معنوی دستاوردهای مجموعه عنوانبه فرهنگ، و است فرهنگ به متکی
 خود تاریخی معنای در شهر(. 4: 1389 زرآبادی، و ماجدی)هستند  ذهنیت این عینی تبلور هاآن درواقع. گذاردمی تأثیر
 اجتماعی منسجم روابط نشانه و شکل شهر. شودیم متبلور یکجا فرهنگ و قدرت تمرکز کثرحدا آن در که است یانقطه

 .است.. . و اقتصادی و سیاسی اجتماعی، هاییتفعال و مراکز جایگاه و
که ساخت و آیین شهر بستر آن خواهد بود.  باشدیممختلف آن  یهاکنشدر تبیین فرهنگی، فعالیت شهر مربوط به 

فرد  ،سونزربه نظر پاانجام عمل، احساس و اندیشیدن خاص یک اجتماع بشری است.  هاییوهش یندهدهنشانفرهنگ 
 که است اجتماعی هنجارهای و هاارزشکنشگر اجتماعی دارای خالقیت، اختیار و نیروی ارزشیابی است. اما این  عنوانبه

، معنایی که اندقائله عامالن برای کنش خود بوردیو نیز معنایی را ک(. 1387 ،عزیزخانی)دهد می شکل را وی کنش
عینی مستقل از  یساختارهادر جهان اجتماعی ": کندیمرا مورد تأکید قرار داده و بیان  کندیمرا هدایت  هاآنکردارهای 

 "سازندرا مقید  هاآنها جهت دهند یا های آنتوانند به کردارها و بازنماییآگاهی و اراده عامالن وجود دارند که می
 (.24: 1391 ،)بونویتز

در شهر اردبیل که نشانگر ساخت و آیین شهر بود، مجموعه باشکوه بازار  دوران صفویه های اصلیفعالیت و کنش مؤلفه
ارگانیک شهر بوده است. این  تاروپود. مجموعه بازار و فضاها و عناصر پیرامون آن هسته مرکزی ( است4اردبیل )شکل 
بازرگانی به پیکره خود،  –و عالوه بر اضافه کردن عناصر و فضاهای تجاری  یافتهگسترشزمان  رمروبههسته مرکزی 

 .سایر فضاها و عناصر الزم را نیز در کنار خود ایجاد کرده است
شهر اردبیل عالوه بر اهمیت داشتن اردبیل است.  شهر کهن بافت مهم هایقطب از یکی اردبیل تاریخی بازار مجموعه
مراکز  ینترمهمرو یکی از های کاروانداشتن در محل تقاطع جاده قراربهه.ق با توجه  1038مذهبی در سال  به لحاظ

روها احاطه کرده ای از پیادهرا شبکه آنای که اطراف جزیره صورتبهبازار در بخش مرکزی شهر . بازرگانی ایران گردید
 نیز برخوردارند. مراتبسلسلهمتمرکز در آن جای دارند و از نوعی  پردازد. اصناف مختلف به شکلبه ادامه حیات خود می
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کشاند و در ساختار آن از که فرد را به درون خود می برخوردار بوده ییگرادروناین بازار از شاخص فرهنگی همچون 
 یت کرده است.های فرهنگی تبعبازار اردبیل نیز از شاخصه (.174، 1386)رجبی،  بیهودگی و اتالف پرهیز شده است

 
  نمای داخلی بازار اردبیل - 4 شکل  

 تبیین فرهنگی تصورات و معنای شهر

باشد. های خاص خودش هم میهای انسانی نیست بلکه حاوی معانی و روایتشهر تنها متشکل از کالبد و فعالیت و کنش
کند. پس را بیان می هایشیترواو  دهدیماش را انتقال گفت شهر دارای زبان است که با آن معانی توانیماز این نظر 

شوند و شهر خوانش می یهاساختمان(. 46: 1395)دیویز،  کنندیمخود داللت  یهامدلولشهرها دالی هستند که به 
سیاسی آن در آذربایجان داشت، -ساختمان اردبیل که داللت بر شهر بودن، قدمت، اهمیت و مرکزیت اداری ینترمهم

آن گویای  هاییتروامسجد جمعه اردبیل، داللت و سند تاریخی شهر اردبیل است. تاریخ و  مسجد جمعه است.
 سرگذشت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اردبیل است.    

یکی از عناصر مهم تأثیرگذار بر ذهنیت ساکنان شهر اردبیل که تحت تأثیر فرهنگ دوره صفویه شکل گرفت، مسجد 
گرفت، آمد که نه فقط امر قدسی در آن انجام میمرکزی در شهر اسالمی به شمار میای مسجد جامع نقطهجمعه است. 

عامل انتظام بخش حتی آن را به  ،فرهنگی و اجتماعی نیز بود. نزدیکی مسجد به بازار ،الت سیاسیتعامبلکه محلی برای 
 .نمودیماقتصاد نیز تبدیل 

 گیرینتیجه
گیری شهرها با مطالعه موردی شهر اردبیل در دوره گی و تأثیر آن بر شکلهای فرهناین پژوهش با هدف بررسی مؤلفه

مکان پرداخته شد.  یهامؤلفهبه  با توجهگیری شهرها صفویه انجام شد. در این راستا به بررسی تأثیر فرهنگ بر شکل
تأثیرگذار است.  هامکان یابی شهر و نقش یریپذشکل در نتایج پژوهش در بخش نظری بیانگر آن است که فرهنگ

 . بخشندیم آن به متناسب و کارکردهایی سازندمی را خاص خود هایمکان های گوناگونفرهنگ درواقع
شاخصه  ترینیاصلاین بنا . است یلیاردب الدینیصف خی، بقعه شدوران صفویه در شهر اردبیل کالبدی لفهؤمترین مهم
توجه خاص حکومت به هنر و معماری و گرایش تشیع و  یلبه دلده و گذار بر شکل کالبدی شهر در دوره صفویه بوتأثیر

 به شهر تبدیل گردید. بخشیتهوگسترش اعتقادات شیعی به مکانی 
عنوان مرکز اقتصادی اردبیل است. این بنا به شهر کهن مهم بافت هایقطب از یکی اردبیل نیز تاریخی بازار مجموعه

اص به خود بوده است. این قوانین و مقررات خاص، آیین حسبه بود که مدیریت شهر بوده و دارای قوانین و مقررات خ
 . بخشدیمشهر و بازار را انسجام 
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از عناصر کالبدی مهم که در دوره صفویه ذهنیت مردم را نسبت به مشروعیت حکومت شکل داده مسجد جمعه است. 
 ،الت سیاسیتعاممحلی برای ، دادیمان مردم بسط شریعت را در می کهینامسجد جمعه مکان مقدسی است که عالوه بر 

  .نمودیمبود و با توجه به قدمت و اهمیت آن، داللت شهر را نمایندگی فرهنگی و اجتماعی نیز 
گیری شهر اردبیل در دوران صفویه که بر اساس مدل بر شکل یرگذارتأثهای فرهنگی ، مدل مفهومی مؤلفه5در شکل 

 شده، ارائه گردیده است.مفهوم مکان کانتر تبیین 
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 هانوشتپی
 طریق از نجاآ از آب و داشت قرار( اردبیل کیلومتری 10) باییقره نام به شهر غربیجنوب مرتفعات از یکی در آب سرچشمه .1

 که آبی منبع توسط مرتبطه، ظروف قوانین اساس بر امر این. شودمی شهر وارد مترسانتی 30 قطر به( تنبوشه) سفالی هایلوله
 ارتفاع از که محله این از و پذیرفتمی صورت داشت قرار( محلی نام به) «اهلمان» یا« ایمان اهل» نام به صفی شیخ محله در

 و هاکانال توسط شهری نقاط دیگر به سپس و شودمی هدایت دیگر محالت در دیگر منابع به بود ورداربرخ بیشتری نسبتاً
 به آن آب. بود جاری ش.ه 1316 سال تا قاپوعالی مسجد جلوی در موجود چشمه و قناب این آب. شدمی آبرسانی هاکشلوله

 .شدندمی اطعام صفی شیخ بقعه در که رسیدمی کسانی شرب مصرف

 عالوه صفویان زمان در آن، جزبه. گردید احداث خانهچینی بنای بقعه، باارزش اشیاء نگهداری و حفظ منظوربه وی زمان در .2
 زیبای در سر به توانمی جمله آن از. گردید اضافه آن به نیز مختلفی هایقسمت صفی شیخ بقعه بنای در تعمیراتی انجام بر

 . رسید اتمام به اردبیلی نقاش اسماعیل ظرن زیر که کرد اشاره صفی شیخ بقعه
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