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چکیده

اردبیل از شهرهای مهم و مورد توجه صفویان بود ولی تاکنون در خصوص شناخت ساختار آن در این دوره 

که ناظر بر اسناد و مدارک تحلیلی باشد پژوهش جامعی انجام نیافته است. یکی از اسناد تاریخی تصویری 

بجا مانده از شهر اردبیل در این دوره نقشه منحصر به فرد ترسیم شده توسط آدام اولئاریوس در سفرنامه وی 

است. بازخوانی این نقشه می تواند ساختار شهر اردبیل دوره صفوی را از ابعاد مختلف مکشوف سازد. در این 

پژوهش با روش تحقیق تفسیری-  تاریخی با تأکید بر تحلیل محتوی اسناد تاریخی و با مبنا قرار دادن سند 

تصویری فوق نسبت به ارائه نقشه ساختاری شهر اقدام گردید. با مطالعه تطبیقی نقشه های دیگر شهرها که 

توسط اولئاریوس تهیه شده اند نشان داد وی نگاه انتزاعی به شهرها داشته و شیوه خاصی در ارائه عناصر 

از شهرها داشته است و موقعیت خیلی  و ساختار شهر و نحوه جایگیری آنها در نقشه های ترسیمی خود 

نقشه ترسیمی  اساس  این  بر  داده است.  تغییر  این ذهنیت خاص  براساس  نقشه ها  را در  از عناصر شهری 

اولئاریوس از شهر اردبیل با منابع تاریخی از جمله سفرنامه ها و وقف نامه ها و نقشه های موجود تطبیق داده 

شد و ساختار شهر اردبیل دوره صفوی بازآفرینی گردید. 
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مقد مه
قدیمی ترین سند تصویری موجود از اردبيل مربوط به دوران صفویه 
و از شخصی بنام آدام اولئاریوس است. وی اصالتاً آلمانی بوده است و 
در زمان شاه عباس ۱0۱4 ه.ش. )۳0 جوالی ۱6۳5م.( به ایران سفر 
می کند و در جریان سفر خود، ضمن نگارش سفرنامه، اقدام به ترسيم 
بازدید خود نموده است. آنچه موجب  از شهرهای مورد  نقشه هایی 
اهميت مطالعه نقشه های اولئاریوس می شود نوع نگاهی است که در 
ترسيم نقشه شهرهای مورد بازدید دارد و هدف اصلی این پژوهش 
یافتن نگاه اولئاریوس به شهرهای طول مسير سفر خود و بازخوانی 
اردبيل در این زمان بود. با توجه به مطالعات انجام یافته، مشخص 
می شود اردبيل برای صفویان اهميت فوق العاده ای داشته است و این 

اهميت بواسطه حضور قبر پيشوای صفویان یعنی شيخ صفی الدین 
اردبيلی بوده است. این شهر توسط سالطين صفوی به عنوان داراالمان 
از جایگاه خاص سياسی، اجتماعی و فرهنگی برخوردار گردید. این 
جایگاه و توجه سالطين موجب گردید تا اردبيل در این دوره توسعه 
زیادی پيدا نموده و مراکز تجاری، مذهبی و خدماتی ویژه ای در آن 
ساخته شوند. با وجود این، خصوصيات کالبدی و نحوه سازمان دهی 
این مجموعه ها چندان مشخص نيست. هدف این پژوهش بازآفرینی 
اردبيل دوره صفوی براساس نقشه اولئاریوس در تطبيق با متون و 
با سایر نقشه های تهيه شده  اسناد مکتوب و همچنين مقایسه آن 

توسط وی می باشد.

روش تحقیق
شناخت هر پدیده و درک فرآیند تاریخی و تحول آن به این دليل 
و سؤاالت  تنگناها  مسائل،  به  آن می توان  مدد  به  که  دارد  اهميت 
بهتر،  به سخنی  یا  و  گفت  پاسخ  پدیده  موجود  وضع  در  مطروحه 
عوامل چرائی وضع موجود را بازشناخت )ارغان، مداحی، ۱۳۹5(. این 
مقاله در راستای پاسخ به این دو سؤال شکل گرفته است؛ سؤال اول: 
اولئاریوس در نقشه ها از شهرهای مورد بازدید خود، چه مؤلفه هایی را 
برای ترسيم در نظر می گرفت؟ و سؤال دوم: ساختار کالبدی و ارتباط 
عناصر شهری موجود در اردبيل دوره صفوی براساس نقشه اولئاریوس 
چگونه  دیگر  باهم  این ها  ارتباط  و  بودند  شده  سازمان دهی  چطور 
بود؟ بصورت کلی تحقيق انجام شده، در مرحله جمع آوری اطالعات، 
تحقيقی تاریخی اسنادی است که تحليل آن ها بصورت تحليل محتوا 
از  استنباط  محقق  کار  محتوا«،  هر»تحليل  در  شد  خواهد  انجام 
رویدادها درباره جنبه های خاصی از متن آن ها و توجيه استنباط ها 
برحسب شناخت عوامل در نظام مورد نظر می باشد. تحليل محتوا 
نقش مهمی در  روش شناسی   ابزارهای پژوهشی نيز دارد؛ زیرا دارای 
توان تحليل پدیده های مشاهده نشده با ميانجی گری داده های  مرتبط 
با پدیده ها می باشد  )کریپندورف،۱۳۹0، ۱6(. بخشی از پژوهش که 
به مقایسه و بررسی اسناد تصویری شهرها می پردازد با روش تحليل 
تطبيقی انجام شده است. روش تطبيقی یکی از اصلی ترین روش ها 
در حوزۀ علوم اجتماعی، به ویژه در جامعه شناسی تطبيقی و تاریخی 
و  مشابهت ها  تبيين  و  توصيف  معناي  به  تطبيقی  تحليل   . اسـت 
تفاوت هاي شرایط یا پيامدها در بين واحدهاي اجتماعی بزرگ مقياس 
مناطق، ملت ها، جوامع و فرهنگ هاست )غفاری، ۱۳۸۸(. در تحليل 
تطبيقی کيفی که برای مطالعه چند مورد در طرح پژوهشی مناسب 
بينش ژرف درباره موردهای  تأمين می شود: کسب  است دو هدف 
متفاوت و درک پيچيدگی موردها و در عين حال ایجاد ميزانی از 
تعميم )Rihoux,   2009(. از این رو در پژوهش حاضر ابتدا مطالعات 
اوليه ی کتابخانه ای در زمينه ی ویژگی های شهر در دوره ی هم زمان 
با نقشه انجام  شده و سپس به تحليل نوع ترسيم آن نقشه ها پرداخته 
می شود. همچنين با بررسی گفته های سياحان در این دوره، عناصر 
با تفسير داده های  شهری و معماری اشاره    شده بررسی و درنهایت 

جمع آوری شده و جانمایی در نقشه ی شهر اردبيل، بازخوانی شهر 
اردبيل انجام خواهد شد.

پیشینه تحقیق

تاکنون مطالعات دقيقی در راستای بازآفرینی شهر اردبيل در دوره 
صفویه صورت نپذیرفته است مطالعات کمی که در خصوص بازآفرینی 
در تطبيق با سفرنامه ها  و شهر اردبيل در دوره صفویه انجام گرفته 

است را می توان به 2 دسته، تقسيم بندی کرد:
بازآفرینی  از قبيل مقاله  ارزشمندی  دسته اول: شامل مطالعات 
تأکيد  با  قاجار  و  صفویه  دوره  در  اصفهان  عباسی  چهارباغ  خيابان 
مقاله  و   )۱۳۹۳ )قلی پور،  سياحان  نوشته های  از  تصویری  بيان  بر 
بازآفرینی  تا  بازسازی  شهری   )از  نوسازی  سياست های  و  رویکردها 
شهر پایدار   )بحرینی، ۱۳۹۳( و ساختار فضایی شهر تبریز در دوره 
صفوی با مقایسه تطبيقی سفرنامه ها و اسناد رسمی )بليالن اصل، 
۱۳۹5( و پژوهش های مشابه که در زمينه بازآفرینی شکلی و کالبدی 

صورت گرفته است.
دسته دوم: مطالعاتی که به صورت تاریخ نگاری و بازشناسی در مورد 
شهر اردبيل صورت گرفته است. ازجمله اردبيل در گذرگاه تاریخ که 
در سه جلد تدوین شده است )صفری، ۱۳7۱(. در این کتاب نگارنده 
به تحليل دقيق و جزئی نسبت به ساختار فضایی شهر اردبيل در دوره 
صفوی نداشته و فقط به صورت کلی زمينه های اجتماعی، اقتصادی، 
بيان کرده  اردبيل را در دوره های مختلف  سياسی و فرهنگی شهر 
است. کتاب از ارته ویل تا اردبيل، بازشناسی اسناد قدیمی ترین اسناد 
تصویری اردبيل از دیروز تاکنون   )شاه محمد اردبيلی، ۱۳۹5(، مقاله 
رهيافتی حاصل از شناخت شهر سنتی به منظور ارائه الگوی مداخله 
در بافت؛ مطالعه موردی: اردبيل )رضازاده اردبيلی، ۱۳۸۸( که به ارائه 
نمونه ای برای طراحی و مدیریت در بافت های تاریخی کهن مشابه 
پرداخته است. با تحليل منابع ای که در رابطه با شهر اردبيل، ساختار 
فضایی و عناصر شاخص شهر در دوره صفویه انجام گرفته، پاسخ به 
سؤال اصلی تحقيق فقط از طریق بازآفرینی و ترسيم شهر اردبيل در 
دوره صفویه ميسر است. ازآنجایی که منابع دست  اول زیادی از قبيل 
ابنيه ها و فضاهای شهری از این دوره باقی نمانده، در پاسخگویی به 
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از  تنها نوشته و ترسيمی خواهد بود که  به  این سؤال مهم استناد 
سوی آدام اولئاریوس صورت پذیرفته است.

اولئاریوس و شیوه ترسیم نقشه شهرهای مورد بازدید

آدام اولئاریوس سياح آلمانی از نمونه سفرنامه نویسان هست که در 
دوره صفوی به برخی از شهرهای ایران سفرکرده و شرحی از  شهرهای 
مورد بازدید نگاشته است. اولئاریوس در ۱0۱4ه.ش. از مسير نيستان 
آباد، شماخی، اردبيل و زنجان به اصفهان مسافرت می نماید. در این 
دوره اصفهان پایتخت بوده است. وی در مسير خود وارد اردبيل شده 
و توصيفات دقيقی در سفرنامه خود از اردبيل ارائه کرده و نقشه ای از 

این شهر کشيده است )شاه محمداردبيلی، ۱۳۹5، 5۳(. 
اولئاریوس به شهرهای اصفهان، قم، شهر صبا )ساوه(، کاشان هم 
سفرکرده و به ترسيم نقشه  این شهرها پرداخته است. برخی از این 
ترسيم ها به عنوان تنها سند تصویری از آن شهرها محسوب می گردد 
ارزش مطالعاتی زیادی دارند. وی شيوه خاص و منحصربه فردی  و 
از منظر  نقشه داشته است. شهرها  بر روی  ترسيم کليات شهر  در 
اولئاریوس وابسته به یك عنصر اصلی و شاخص بوده است. بنابراین 
در ترسيم نقشه شهرها تالش می کرد که کليات شهر را براساس این 
عنصر شاخص ببيند به این صورت که عنصر اصلی شهر را درجه اول 
اهميت قرارداده و در مرکزیت نقشه ها ترسيم کرده است و در این 
ترسيم ممکن بود که موقعيت قرارگيری در نقشه شهر خيلی با واقعيت 
منطبق نباشد. به عنوان نمونه در شهر اصفهان با بررسی نقشه شهر در 
دوره صفویه می توان دریافت که ميدان نقش جهان در سمت جنوب 
شهر قرار داشته و محوریت آن شمالی- جنوبی است درحالی که در 
نقشه اولئاریوس در مرکز و به صورت شرقی- غربی ترسيم شده است. 
در نقشه شهر قم حرم حضرت معصومه که در دوره صفوی در شمال 
غربی شهر قرار داشته را به عنوان عنصر اصلی در نظر گرفته است و 
در جهت قبله ترسيم شده است و این در حالی است که واقعيت حرم 
حضرت معصومه نه در مرکز بلکه در حاشيه شهر قرار داشته است. 
شهر ساوه در نقشه های اولئاریوس با عنوان صبا معرفی شده است. از 
نگاه اولئاریوس مسجد جامع شهر عنصر شاخص شهر می باشد. این 
مسجد در حاشيه شهر قرار داشته و دارد ولی در تصویر ترسيمی وی 
از شهر ساوه، مسجد جامع در مرکز نقشه قرار می گيرد و اتفاق مشابه 
برای کاشان می افتد. در شهر کاشان قلعه جالليه و حصار سلجوقی 
عنصر اصلی شهر ترسيم شده است و در مرکزیت قرار دارند ولی در 
نداشته است )مهجور،  قرار  نيز در مرکز شهر  این عنصر  واقع  عالم 
۱۳7۸(. در شهر اردبيل نيز ميدان اصلی شهر به  عنوان شاخصه اصلی 
شهر انتخاب و در مرکز آن ترسيم شده است، زیرا در دوره صفویه این 
ميدان از اهميت زیادی برخوردار بوده و عناصر اصلی شهر رو به این 
ميدان باز می شده است. با بررسی نقشه های ترسيمی می توان نتيجه 
گرفت که سمت انتخابی اولئاریوس برای ترسيم سمت قبله بوده است 
و هدف اصلی ترسيم عناصر شاخص شهر بوده که بقيه فضاهای شهری 
در کنار آن ها ترسيم شده است. در )جدول ۱( بررسی ها و تحليل 
های  انجام شده بر روی مدارک و نقشه شهرهای اصفهان، قم، ساوه 
و کاشان که توسط آدام اولئاریوس ترسيم شده و در سفرنامه وی 

توصيف گردیده ارائه گردیده است.

اردبیل در سفرنامه اولئاریوس
اولئاریوس در سال ۱0۱2 هجری شمسی در زمان سلطنت شاه 
ایران آمد و شرح مفصلی درباره اردبيل در سفرنامه خود  صفی به 
آن ها  ترک ها  که  اردبيل   .)۱70  ،۱۳۹۳ نمين،  )عسگری  نگاشت 
نوشته  »اردونيل«  اشتباه  به  هم  نقشه ها  در  و  »اردوی« می گویند، 
شده در منطقه آذربایجان، که سابقاً »ساتراپه« می گفتند قرار دارد 
و یك شهر باستانی است )شاه محمداردبيلی، ۱۳۹5، ۱7-۱۹(. این 
شهر در ميان ایرانی ها اهميت بسزایی دارد زیرا ازیك طرف به علت 
پایتخت شاهان قدیمی و بيش از همه پایتخت پایه گذار مذهبيشان 

شيخ صفی می باشد )تصویر ۱(.
شهر در وسط جلگه ای، که تقریباًً به شکل دایره منتظم است و 
قطر آن سه ميل می باشد، گسترده شده است. کوه های بلندی از هر 
سو شهر را در برگرفته اند. بلندترین آن ها سبالن است. »دور شهر 
حصاری نيست. هر خانه داراي یك باغ ميوه است و بدین سبب از 
دور بيشتر به یك جنگل شبيه است تا به یك شهر؛ از ميان شهر 
نهر کوچکی جاریست که آن را بالخلو می نامند و بر روي آن پل های 
سنگی بسياري زده اند. این نهر از دهکده ای  بنام شماس بو که در 
فاصله یك مایلی جنوب اردبيل قرار دارد به اینجا می آید و پيش از 
رسيدن به اردبيل دو شاخه می شود، یکی از ميان شهر می گذرد ولی 
دیگري به سوی چپ متمایل می شود و به رودخانه قره سو واقع در 
پشت شهر می ریزد. در ماه آوریل زمانی که برف های کوه آب می شود 
این نهر تبدیل به یك رودخانه بزرگ می گردد، به طوری که اگر آن را 
به موقع از شهر به اطراف منشعب نکنند گفته می شود تمام اردبيل در 
آب فرو می رود، مانند اینکه یك بار نيز در زمان سلطنت شاه عباس 
بزرگ این فاجعه رخ داد، به این ترتيب که آب رودخانه آنچنان باال 
آمد که به خانه های شهر رسيد. ازآنجاکه این خانه ها فقط از گل و 
خشت پخته در آفتاب ساخته شده است، اکثراً سست و سپس ویران 
شده بود؛ بسياري از اهالی و چارپایان در آب خفه شدند، از این جهت 
بود که در زمان توقف ما در اردبيل یعنی دوازدهم آوریل، یك هزار 
مرد با بيل و کلنگ و خاک انداز از شهر بيرون رفتند تا سدي محکم 
جلوي نهر بسازند و از این طریق آب را به پهنه بيابان هدایت کنند. 
در اردبيل گرمابه ها و مساجد بسياري وجود دارد« )طبسی، ۱۳۸6(. 
فراوان و پنج کوچه اصلی وسيعی  »شهر دارای کوچه های کوچك 
است که در کنارهای آن در گرمای شدید درختان بيد سایه خنکی 
می دهند. در این شهر ميدان مجلل وسعی هست. از پشت ميدان به 
بازار می رسيم. اول به تيمچه بلندی که چهارگوش است و قيصریه 
می نامند. در نزدیکی ميدان، مقبره مجلل شيخ صفی و آخرین شاهان 
ایرانی قرار دارد. در شهر »حامام« حمام فراوان است. همچنين مسجد 
زیاد می باشد و کليسا هم دیده می شود. قبر پدر شيخ صفی که »سيد 
جبرائيل« نام دارد در قریه کلخوران واقع است که فاصله آن تا اردبيل 
نيم ميل می باشد. مقبره مجللی دارد و گنبدی بر روی آن بر پا شده 

است« )صفری، ۱۳7۱، ۱45-۱۳7(. 

اردبیل براساس نقشه اولئاریوس

پيدایش  دليل  به  صفویه  دوره  در  اولئاریوس  سفرنامه  طبق  بر 

بازخوانی ساختار شهر اردبيل دوره صفویه براساس تطبيق متون تاریخی در 
نقشه آدام اولئاریوس
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تصویر 1- اردبیل صفوی )1016ه.ش./1637م.( ترسیم دستی از آدام اولئاریوس. مأخذ: )شاه محمد   اردبیلی، 1395(

 عنصر شاخص شهر/ توضیحات آنچه در واقعیت بوده است. اولئاریوس نقشه ترسیمی آدام شهر

 اصفهان
 

 (169، 1378)مهریار،  ه.ش. 1220 م.1841ه.ش. /1220

با بررسی 
مدارک و 

نقشه شهر در 
دوره صفویه 

در سمت جنوب شهر قرار  جهان نقشدر واقع میدان 
 که درحالیجنوبی است  -داشته و محوریت آن شمالی

غربی  -شرقی صورت بهدر نقشه اولئاریوس در مرکز و 
 گفت میدان اصلی شهر است توان می ترسیم شده است.

 قم

 (1366)سعیدنیا،  م.1633ه.ش./1012
 (154 ،1366یدنیا، ع)سبافت قدیمی شهر قم 

در نقشه شهر قم حرم 
حضرت معصومه که 
در دوره صفوی در 

غرب شهر قرار 
 عنوان بهداشته را 

عنصر اصلی در نظر گرفته است و در جهت قبله ترسیم 
 شده است

 ساوه
 )صبا(

  (1385، )رضوانی .م1634-1633ه.ش./1012-1013
 (1385، ی)رضوان

مسجد جامع شهر 
ساوه که در جنوب 
شهر واقع شده است 
ساختمانی است که 
داخل باروی جنوبی 

. این بنا که در دوره صفوی شامل آید میشهر به حساب 
بناهای مذهبی، فرهنگی و اقتصادی بوده و اولئاریوس 

 خود ترسیم کرده است.آن را در مرکز نقشه 

 کاشان
 
 
 
 
 (1396)آرشیو میراث فرهنگی،  م.1633ه.ش./1012 

قلعه جاللیه و 
حصار سلجوقی که 
در جنوب شهر واقع 

شده از بناهای به 
جای مانده قرن 

پنجم هجری است. 
در دوره صفوی بنای شاخص شهر بوده که اولئاریوس 

عنصر شاخص و  عنوان بهدر نقشه ترسیمی خود آن را 
 در مرکز ترسیم کرده است.

 

جدول 1- مطالعه اسناد تصویری ترسیمی توسط آدام اولئاریوس از شهرهای ایران.
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داشته  زیادی  تغييرات  کالبد شهر  و  خاندان صفویه سيما  و ظهور 
است. در این دوره شهر برج و بارویی نداشته که به گفته وی شهر 
حصاری ندارد )زیرا برج و باروی شهر در اثر حمله مغول ویران شده 
بود( و دارای چهار دروازه است. فرم صليبی بازار نشان می دهد که به 
احتمال هرکدام از دروازه ها به یکی از راسته های اصلی بازار منتهی 
می شده است. مرکز صليب چهارسوق است که مسجد جامع درکنار 
بازار قرار دارد و رو به چهارسوق باز می شود. شهر در دوران صفویه از 
سه مرکزیت حکومتی یعنی بقعه شيخ صفی، دینی   )مسجد جمعه( و 
اقتصادی   )بازار( پيروی می کند  که بازار اتصال دهنده بقعه و جمعه 
شهر  اصلی  ميدان  می شود.  ختم  بازار  به  محالت  که  است  مسجد 
مهم ترین عنصر شاخص درون شهر محسوب می شود که ما بين بقعه 
شيخ صفی و بازار قرار دارد. شهر دارای محالت کوچك فراوان و پنج 
محله اصلی است. در کنار عناصر اصلی بناهایی مانند کاروانسراها که 
بيشتر نزدیك به دروازه های شهر ساخته شده، حمام ها که با بررسی 
نقشه اولئاریوس مس  توان دریافت که هر محله داریا یك حمام است. 
باغميشه چایی  رودخانه  و  بالخلی چای  رودخانه  روی  بر  که  پل ها 
ساخته شده و با توجه به عرض رودخانه تعداد چشمه ها تغيير کرده 

است )جدول 2(.

بناهای شاخص براساس نقشه اولئاریوس

کالبدی-اجتماعی  عناصر  جزیيات  از  یادداشت هایی  اولئاریوس 
شهر داشته و براساس آن ها نقشه ای ترسيم کرده که در آن بناهای 

شاخص شهر را به شش گروه به شرح زیر تقسيم بندی کرده است.
الف( محالت مسکونی )اصلی(: برطبق نقشه اولئاریوس اردبيل 
نياردور،  تابار،  دروازه،  نام های  به  اصلی  و  بزرگ  محله  پنج  دارای 
قنبالن، کافرکوچه بوده است. پس از گسترش، شهر اردبيل تاکنون 
که از الگویی منطقی پيروی کرده و شهر به شش محله بزرگ و اصلی 
تبدیل شده که به نام های دروازه )اسفاریس(، تابار )طوی(، نياردور 
کمانگير  )گازران(،  کافرکوچه  )سرچشمه(،  قنبالن  )پيرعبدالملك(، 
)اوچدکان( تغيير نام داده اند. محله کمانگير یا همان   اوچدکان که در 
نقشه اولئاریوس از خيابان های فرعی بوده بعداً به محالت اصلی اضافه 

شده است. محالت تابار، اوچدکان، پيرعبدالملك در منطقه حيدری و 
گازران، سرچشمه، عالی قاپو در منطقه نعمتی تقسيم می گردیده که 
به دليل ساختار شعاعی بافت، محله دیگری بر آن ها افزوده نمی شود 
و نظام توسعه آن ها با شکل گيری زیر محالت تحت مرکزیت این سر 

محالت شش گانه، دنبال می گردد. 
شهر دارای چند دروازه است. دروازه اسفاریس که به دليل ارتباط 
دوم  دروازه  است.  نام گرفته  شهر  اصلی  دروازه  بقعه شيخ صفی،  با 
تابار می باشد که این دروازه در محله ای به این نام قرار دارد. سوم 
دروازه نياردور و چهارم دروازه قنبالن می باشند. این دروازه ها همانند 
بيشتر دروازه های ایران که به صورت فصلی استفاده می شدند به دليل 
اقليم شهر اردبيل در فصول مختلف سال قابليت استفاده داشته اند 

)جدول ۳(.
ب( محالت مسکونی )فرعی(: این محالت که در شهر کنونی 
به علت تغييراتی که در نوع محله بندی صورت گرفته و همچنين 
تغير در نام محل دقيقشان مشخص نيست اما به تعبير اولئاریوس 
شهر اردبيل دارای کوچه های فرعی فراوانی است )اولئاریوس از عنوان 
کرده  استفاده  محالت  تقسيم بندی  برای  فرعی  و  اصلی  کوچه های 
است( که در نقشه از چهار کوچه یا خيابان فرعی به نام های بينر 
خان، کمانگير، دقمه داغالر، اروومی محلی نام برده است. که از ميان 
بقيه  و  به محله های اصلی پيوسته  بعد کمانگير  آن ها در سال های 
محالت هرکدام شامل زیر شاخه های اصلی شده اند؛ و محالت بينر 
خان، دقمه داغالر، اروومی محلی از زیر شاخه های محله تابار بوده و 

به آن پيوسته است )جدول 4(.
پ( پل ها: شاید اهميت رودخانه بالخلي چاي در ساختار فضایي-   
کالبدي شهر اردبيل در قدیم بسيار بيشتر از حال بوده است. رودخانه 
در  جنوب  قسمت  از  را  شهر  مهم  حصاري  همچون  چاي  بالخلي 
مقابل مهاجمين حفاظت مي نموده است. ارتباط شهر با نقاط بيرون 
شهر از طریق پل ها برقرار مي شده است این پل ها در زمان حکومت 
صفویه بنا شده اند از زیباترین بناهاي قدیمي شهر به حساب مي آید 
)یوسفی،۱۸  ،۱۳۸4(. پل هایی که در نقشه اولئاریوس از آن ها نام برده 
هفتان  پل  زاغاالن،  برکيفی،  یعقوبيه،  علی،  حيدر  پل،  هفت  شده 

جدول 2- همپوشانی نقشه اولئاریوس و نقشه معاصر.

  ه.ش1043نقشه  نقشه معاصر

 

 

 

 

شه 
و نق

س 
ریو

ولئا
شه ا

ی نق
شان

مپو
ه

صر
معا

بازخوانی ساختار شهر اردبيل دوره صفویه براساس تطبيق متون تاریخی در 
نقشه آدام اولئاریوس



76
نشریه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی  دوره 24  شماره 4  زمستان ۱۳۹۸

 

هستند که در حال حاضر به نام های پل قره سو )زاغاالن(، پل ججين  
)یدي گوز(، پل ابراهيم آباد، پل یعقوبيه و پل سيدآباد. تغيير نام داده اند. 
پل هایی که در مير رودخانه بالخلی چای ساخته شده است با تغيير 
عرض رودخانه تعداد چشمه هایشان تغيير می کند. پل هفت چشمه 
دارای هفت چشمه است که به ئدی گزلی معروف است. پل یعقوبيه 
پنج چشمه و پل ابراهيم آباد دارای سه چشمه بود که در حال حاضر 

این پل دارای چهار چشمه است )جدول 5(.
ت( میدان ها: اولئاریوس در نقشه خود از ميدان هایی به نام های 
ميدان اصل)ميدان مجوس(، ميدان نفت ، ميدان کت فروش و بازار 
کاال نام  برده است و در سفرنامه از ميدان اصلی شهر چنين یاد می کند 
که در این شهر ميدان مجلل وسيعی هست که طولش ۳00 و عرض 
معنی  به  که  می خوانند  بنام»ميدان«  آن ها  و  است  قدم   ۱50 آن 
زمين گردش یا بازار است. در هر دو طرف آن دکه هایی قرار دارند 
که با نظم زیبایی ساخته شده است. در این دکه ها اصناف مختلف، 

پيشه وران، هر صنفی جدا از دیگری کار می کنند. در دروازه ميدان 
دست راست، پشت مقبره شيخ صفی، مسجدی به چشم می خورد 
که در آن مقبره امامزاده ای هست. از پشت ميدان به بازار می رسيم. 
در  می نامند.  قيصریه  و  است  چهارگوش  که  بلندی  تيمچه  به  اول 
این قيصریه طال و نقره آالت، سنگ های قيمتی، ابریشم های نفيس 
و سایر چيزهای گران بها می فروشند )صفری، ۱۳7۱، ۱۳7(. امروزه 
از ميدان های قدیمی شهر به جز چند نام اثري نيست درحالی که در 
از فضاهاي اصلي تشکيل دهنده ساختار شهر  اردبيل دوران صفوي 
بوده اند که به عنوان نمونه می توان به ميدان اصلي اردبيل )ميدان بزرگ 
اردبيل( اشاره کرد که بمانند ميدان نقش جهان اصفهان وسيع بوده و 
در اطراف خود مسجد، امام زاده، حمام،  قيصریه و از سویي ارتباط با 
بقعه شيخ صفي داشته است. این ميدان در سال های بعد از بين رفته 
و در محوطه ميدان، مسجد ميرزاعلی اکبر بنا شده است )جدول 6(. 
اردبيل طبق  قدیم  در شهر  مهم  بناهاي  بناهای شاخص:   ث( 

جدول 4- محالت در نقشه ترسیمی آدام اولئاریوس.

 ه.ش1043 وسیطبق نقشه اولئارشهرعناصر  وسیشده شهر  با انطباق نقشه اولئار نقشه بازسازی 

 پل
ه و

خان
رود

 
 

  

 

جدول 5- رودخانه ها و پل ها در نقشه ترسیمی آدام اولئاریوس.

جدول 3- محالت اصلی و دروازه ها در نقشه ترسیمی آدام اولئاریوس.

 ه.ش1043 عناصر شهرطبق نقشه اولئاریوس شده شهر  با انطباق نقشه اولئاریوس نقشه بازسازی 
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سفرنامه آدام اولئاریوس بر دو دسته اند: یکي مساجد و دیگري مقابر 
مذهبي. از بناهای یادشده در نقشه اولئاریوس مقبره شيخ صفی و 
بناهای اطراف، امام زاده مسجدی، مسجد آدینه )جمعه مسجد( و بازار 

می توان نام برد )جدول 7(.
مسجد آدینه )جمعه مسجد(: به گفته اولئاریوس بزرگ ترین و 
زیباترین این مسجدها، مسجد آدینه است که برفراز تپه ای در ميان 
شهر قراردارد و داراي گلدسته ای نسبتاً بلند و مرتفع است و برج بلند 
به تارک خود دارد. روزهاي تعطيل و جمعه )وجه تسميه  و گردی 
مسجد( مردم بسياري به این مسجد رفت و آمد می کنند. »مقابل 
نام سارو  به  به دستور صدراعظم شاه  قناتی وجود دارد که  مسجد 
خواجه )غيرازاین با نام اصلی اش یعنی محمدرضا نيز ناميده می شود( 
حفر شده است. این قنات از کوه هایی که در فاصله یك مایلی جنوب 
غربی شهر قرار دارد سرچشمه گرفته و آب ازاینجا از طریق آبروهاي 

زیرزمينی به داخل شهر هدایت شده است. کسانی که براي عبادت به 
مسجد می روند قباًل خود را با آب این قنات می شویند« )اولئاریوس، 

 .)۱25-۱22 ،۱۳6۳
مسجد جامع: این مسجد در راسته اصلی بازار اردبيل واقع شده 
است. از ضلع غربی به بازار اردبيل و از ضلع شرق به حياط مسجد)حياط 
۳4 متر طول و ۳۳ متر عرض دارد ( مرتبط است هر ضلع یك طاق نما 
دارد و بر روی این مجموعه گنبد و آویزهای متنوع نهاده شده است. 
مسجد منسوب به دوره صفویه است دارای طاق نمایی با پایه های اصلی 
است. با گنبد قاچدار آجری که ورودی آن به یك هشت ضلعی باز 
می شود. اصطخری در باب مسجد قدیمی شهر می گوید: بازار اردبيل 
به شکل صليب در چهار راسته است و مسجد در وسط بازار واقع شده 

است )ترابی طباطبایی، ۱۳۸7، 220( )تصاویر ۳ و 4(.
همان طور که گفته شد دسته دوم از بناهاي مذهبي در سفرنامه 

 ه.ش1043 وسیطبق نقشه اولئارشهرعناصر  وسنقشه اولئاری شده شهر  با انطباق نقشه بازسازی 

ن ها
میدا

 
 

  

 

 ه.ش1043 وسیطبق نقشه اولئارشهرعناصر  وسیشده شهر  با انطباق نقشه اولئار نقشه بازسازی 

ص
شاخ

ای 
بناه

 
 

  

 

جدول 7-  بناهای شاخص در نقشه ترسیمی آدام اولئاریوس.

جدول 6- میدان در نقشه ترسیمی آدام اولئاریوس.

بازخوانی ساختار شهر اردبيل دوره صفویه براساس تطبيق متون تاریخی در 
نقشه آدام اولئاریوس

 

تصویر 4- موقعیت قرارگیری مسجد جامع در داخل بازار اردبیل.
مأخذ: )آرشیو سازمان میراث فرهنگی، 1396( 

تصویر 3- مسجد جامع در نقشه اولئاریوس در وسط بازار.
مأخذ: )شاه محمد اردبیلی ، 5931(                                                  
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اولئاریوس مقابر هستند. شاخص ترین این مقابر مجموعه مقبره شيخ 
صفي الدین اردبيلي است. به جز آن مي توان مقبره هاي پيرعبدالملك، 
پيرشمس الدین و پيرابوسعيد را نام برد. و مقبره پدر شيخ صفی، شيخ 
جبرائيل که به گفته اولئاریوس در ۳0 مایلی شهر اردبيل واقع شده 

است )یوسفی،4۳،۱۳۸4(.
بقعه شیخ صفی در سفرنامه آدام اولئاریوس: اردبيل در عهد 
صفویان بسيار آباد و با اهميت بوده است. چرا که وجود بقعه شيخ 
صفي، شهر اردبيل را به یکي از شهر هاي مذهبي مهم ایران در آن 
زمان تبدیل کرده بود. و به طورکلی در زمان صفویان مجموعه شيخ 
تأثير  خاندان صفویه  و ظهور  پيدایش  بنابراین  یافت.  توسعه  صفي 
فراوانی بر سيما و کالبد شهر گذاشته است. در این دوره تاریخی بناهای 
خصوصی، مثل خانه ها از جایگاه مستقل و تعيين کننده ای در کالبد و 
سيمای شهر برخوردار نبودند. به همين دليل خانه های منحصربه فرد 
باقی مانده از این دوران موجود نمی باشند )اميری،۱۳۹0،  2۳2-206(. 
»نه چندان دور از ميدان، مزار به کرات یاد شده و پرشکوه شيخ صفی 
و آخرین پادشاهان ایران قرار دارد. اولين در که به حياط جلوئی باز 
می شد بسيار بزرگ بود و در باال، از پهناي این در یك زنجير نقره ای 
سنگين با زنجير نقره ای دیگري صليب وار آویزان بود، این حياط بسيار 
وسيع و با سنگ های مکعب فرش شده بود. پشت حياط، باغ بزرگی 
بود که هرکس می توانست در آنجا رفت وآمد کند. در قسمت راست 
این حياط قناتی با آب زالل دیده می شد و با یك شير بزرگ مسين 
که به دیوار کار گذاشته بودند از آب آن استفاده می کردند. این آب 
نيز از کوهستانی که بيش از یك مایل با شهر فاصله داشت از طریق 
راه آب های زیرزمينی به اینجا هدایت می شد و آب نوشيدنی زائران را 
که از آشپزخانه بقعه اطعام می شدند تأمين می کرد. در انتهاي حياط 
مزبور و در قسمت راست آن طاقی زیبا و بزرگی به ما نشان داده شد 
که بيرون آن از سنگ های سبز و آبی صيقل زده پوشيده و درون آنجا 
با قالی فرش شده بود. در ميان محوطه درونی شمعدان بزرگ مسين 
قرارداده بودند« )اولئاریوس، ۱۳6۳، ۱26-۱27(   )تصاویر 5، 6 و 7(.

شکوفایی  اوج  صفویه  دوران  در  اردبيل  اردبیل:  تاریخی  بازار 
مدنيت خود را داشت و پيدایش و ظهور خاندان صفویه تأثيرات زیادی 
روی شهر داشت )رضازاده اردبيلی و پيغامی، ۱۳۸۸(. از اقدامات مهم 
شهرسازي و معماري صفویان در اردبيل تجدید بناي فعلي بازار است 
که در آن دوره به اوج وسعت و رونق خود رسيده بود و ایجاد پل هایي 
و پل سه چشمه  پنج چشمه  پل  چون پل سرخ،  پل هفت چشمه، 

است )یوسفی،۱۳۸4(. شهر اردبيل با عنایت بر اینکه در مسير جاده 
ابریشم قرار داشته سال ها از موقعيت بازارهای وسيع و پررونق قاره ای 
برخوردار بوده است؛ ولی اهميت و شهرت و گسترش وسعت آن در 
بازار  دوره حکومت صفویه فوق العاده زیاد بوده است. بنای امروزی 
اردبيل در پاره ای از قسمت ها متعلق به دوره صفوی است که بعضی 
از سراها و تيمچه ها و راسته ها در ادوار بعدازآن مرمت و احيا شده 
است. به علت دیدگاه خاصی که بعضی از صاحبان مغازه ها به خاطر 
عدم توجيه به حفظ و هيئت و شکل سنتی بازار داشته اند، نسبت 
به تغيير فرم معماری سنتی آن اقدام شده ولی آنچه باقی مانده خود 
گواه صادقی است که باید این اثر ارزنده تاریخی حفاظت و احيا شود 
)جامعی، ۱۳72(. در شرایط موجود راسته های مجموعه بازار اردبيل 
عبارت است از راسته اصلی بازار، راسته پير عبدالملك، راسته قيصریه، 
بازار زرگران و سراجان و پنبه فروشان و مسگران  کفاشان، عالفان، 
و چاقوسازان و آهنگران، پوشش سقف  راسته ها با طاق های جناقي 
و گنبد چهارطاقي و ساده می باشد. و سراهای آن ها عبارت است از 
سرای خشکبار)حاج ميرزا(، سرای گلشن، سرای وکيل، سرای ن یا 
زنجيرلو، سرای حاج احمد، سرای حاج شکر، سرای مجيدیه، سرای 
امام جمعه، سرای دوگچی و از نظر سبك معماری تاق تمام بازارهای 
جناقی و گنبدها چهارتاقی و اغلب ساده است. طول تاق نمای مغازه ها 
به طور متوسط ۳متر و قطر پایه تاق ها ۸0 سانتی متر است(.  شهر 
اردبيل در اواخر حکومت صفویان رونق خود را از دست داد و تجارت 

و بازرگاني در آن به رکود گرائيد.
مهم  و  اصلی  راسته  دو  تقاطع  محل  )چهارسوق(:  چهارسو 
بازار را چهارسوق می نامند. در بعضی از موارد در محل برخورد دو 
راسته طراحی شده بازار غالباً فضایی طراحی شده به صورت چهارسو 
شمار  به  ارزشمند  آن،  ارتباطی  موقعيت  سبب  به  که  می ساختند 
از  اردبيل  بازار  بزرگ  :66(. چهارسوی  می آمد )سلطان زاده، ۱۳۹۳ 
نمونه های خوب به شمار می رود. بازار به شکل صليب است و چهار 
دروازه دارد و مسجد جامع در وسط صليب )یعنی چهارسوق( قرار 
دارد )مقدسی، ۱۳6۱، 560( در بررسی های به عمل آمده )تصویر 2( 
اولئاریوس  آدام  نقشه های ترسيمی توسط  از  نشان داده شده است؛ 
می توان محل تالقی دو راسته را مشاهده کرد که می تواند چهارسوق 
باشد. این راسته از دروازه های  اصلی شهر گرفته می شود. یك محور 
از سمت دروازه اسفاریس شروع و به دروازه نيار دور ختم می شود. 
محور دیگر که محل تالقی آن ها چهارسوق است از دروازه تابار شروع 

 

 تصویر 7-  قسمت شرقی علیای حرمخانه، 1897. 
مأخذ: )آرشیوسازمان میراث فرهنگی( 

تصویر 5- بقعه شیخ صفی در نقشه اولئاریوس.
مأخذ: )شاه محمد اردبیلی، 1395(

 تصویر  6- سمت غربی حیاط بزرگ.
مأخذ: )آرشیوسازمان میراث فرهنگی( 
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شده و به قنبالن ختم می شود )تصاویر ۸، ۹ و ۱0(.
خانه   خان)شاه  باغی(: خان منزل زیبائی داشت. به گفته اولئاریوس

این خانه درون باغی بزرگ و قشنگ قرار داشت و انسان می بایست 
ده پله را براي رسيدن به آنجا طی کند. اینجا را خان پيشين اردبيل 
یعنی ذوالفقار خان که مردي ثروتمند بود با هزینه شخصی ساخته 
بود، خانه مزبور سه طبقه و هشت گوش است و بر پشت بام طبقه سوم 
حوضی با فواره ساخته اند. دیوارها با قطعات صيقل داده شده سنگ 
به رنگ هاي آبی، قرمز و سبز که با اشکال مخصوص در هم فرورفته 
بودند پوشيده شده و اطاق ها نيز با قالی هاي گرانب ها بفروش بود و 
در پيرامون خانه راهرو عریضی از سنگ مرمر که بر روي آن شکل 
گل هاي گوناگون کنده کاري شده بود. در گوشه اي از راهرو مکانی به 
مساحت چهار پاي مربع به چشم می خورد، که روي آن قالی زیبایی 
انداخته و در کنار آنجا مخدهاي از ابریشم و زربفت نهاده بودند. گویا 
یك بار هنگامی که شاه از اردبيل می گذشته در اینجا نشسته بود، از 
اینرو مکان مزبور به احترام پادشاه به همان شکل گذشته نگهداري 
کند  لمس  را  آنجا  اشياء  حتی  نداشت  حق  هيچ کس  و  بود  شده 

)اولئاریوس، ۱۳6۳، ۱04(. 
ج( دیگر عناصر شاخص: طبق سفرنامه اولئاریوس در اردبيل 
دویست منزل، نه دستگاه گرمابه، هشت کاروانسرا، قيصریه بزرگ، 
کل ميدان و تمام حجرات و دکاکينی که در اطراف آن ساخته اند و 
صد حجره دیگر در بازار، بازارهاي فروش احشام، غالت، نمك، روغن 
وجود دارد )اولئاریوس، ۱۳6۳، ۱0۹(. از بناهای غيرمذهبی که در 
نقشه اولئاریوس به آن اشاره شده می توان به حمام ها، کاروانسراها، 
مهمانخانه ها اشاره کرد. اغلب این عناصر شهری در ترکيب با سایر 

عناصر عمده و مهم شهري و یا در جوار آن ها قرار داشته اند.
از نمونه بناهای غيرمذهبی می توان به حمام ها در شهر اردبيل اشاره 
کرد. حمام ها به عنوان فضاهاي بهداشتي عنصر مهم تشکيل دهنده 
مراکز محالت هستند. حمام هاي بافت قدیم اردبيل ارزش معماري نيز 
داشته اند. از مهم ترین حمام هاي قدیمي اردبيل که واجد ارزش هاي 
معماري و تاریخي بوده اند، حمام ميرزا حبيب )پيرعبدالملك(، حمام 
پيرزرگر، حمام حاج محسن )مالهادي(، حمام منصوریه، حمام پير 
و حمام آقانقي را مي توان نام برد )طبسی، ۱۳۸6 و اميری،۱۳۹0(. 
کاروانسراها که اکنون از آن بناها که منسوب به دوره صفویه است و 
گفته شده که به دستور شاه عباس ساخته شده بودند؛ چيزی به جای 
نمانده است این بناها در کنار ورودی های اصلی شهر ساخته شده اند. 
است  تشخيص  قابل  اولئاریوس  نقشه  در  به طوری که  کاروانسراها 
تشکيل  حجره هایی  را  آن  دورتادور  کاه  بودند  چهارگوش  بناهایی 
می داد که برای استراحت مسافران در نظر گرفته شده بودند )جدول 

۸، تصویر ۱۱(.

تحلیل تطبیقی

شامل محالت  گونه  به شش  را  اردبيل  بناهای شهر  اولئاریوس 
مسکونی، خيابان های اصلی و فرعی، پل ها، ميدان ها و بناهای شاخص 
شهر تقسيم کرده است که بيشتر شامل بناهای مذهبی غيرمذهبی 
می شود. این نوع تقسيم بندی حکایت از اهميت عناصر در ساختار 
شهری در دوره صفوی دارد. شهر اردبيل براساس رودها و ترکيب 
بافت هاي شهري با نهرها شکل گرفته است؛ با توجه به دسته بندی 
عناصر شاخص شهر )جدول 7 ( در زمان صفویه و تطبيق آن با عناصر 

 
سال   تصویر 8-  بازار  و چهار سوق در نقشه اولئاریوس. در  بازار  ارتباطی  شبکه  9-   ساختار  تصویر 

1206 ه.ش. مأخذ:   )آرشیو سازمان میراث فرهنگی(
طرح  در  بازار   دهنده  تشکیل  عناصر    -10 تصویر    
تفضیلی، 1394. مأخذ: )آرشیوسازمان میراث فرهنگی(

بازخوانی ساختار شهر اردبيل دوره صفویه براساس تطبيق متون تاریخی در 
نقشه آدام اولئاریوس

 ه.ش1043 طبق نقشه اولئارئوسشهرعناصر  شده شهر  با انطباق نقشه اولئارئوس نقشه بازسازی 
 

  

 

جدول 8-  دیگر عناصر شاخص در نقشه ترسیمی آدام اولئاریوس.
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نتیجه

 
تصویر 11- نقشه بازسازی شده شهر اردبیل سال 1043 ه.ش با اقتباس از نقشه اولئاریوس.

فوق در شهر معاصر می توان نتيجه گرفت که دو عنصر اصلی بقعه 
شيخ صفی و جمعه مسجد به همان شکل باقی مانده اند و تنها عنصری 
که در طول دوران دستخوش تغييرات شده بازار است. ميدان اصلی 
شهر نيز که در آن دوره از اهميت زیادی برخوردار بوده از بين رفته 
است. مساجد مهم مانند مسجد ميرزا علی اکبر و مسجد گازران که 
منسوب به محله گازران است در محل ميدان اصلی شهر بنا شده 
است. خيابان کشی های معاصر حاکی از آن است که ارتباط سه عنصر 
اصلی در شهر امروزی همچنان حفظ شده است شهر به صورت شعاعی 
نيز  اولئاریوس  نقشه  در  را می توان  موضوع  این  که  یافته  گسترش 

مشاهده کرد. محالت اصلی دارای مسجد، حمام و ميدان می باشند 
که به چهار محله اصلی دروازه های اصلی شهر نسبت داده شده است 
و به همان نام نيز نام گذاری شده این دروازه ها در دوران معاصر نيز 
ورودی های اصلی محسوب می شوند. در مورد محورهای اصلی شهر 
که محور اول از دروازه آغاز و از داخل بازار عبور کرده به پل یعقوبيه 
ختم می شود. محور دوم نيز از دروازه تابار شروع شده از داخل بازار 
گذشته و به دروازه قنبالن می رسد. محور دوم در شهر کنونی نيز 
براثر خيابان کشی انجام شده از معبر اصلی شهر به حساب می آید. و 

اهميت خود را حفظ کرده است.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 بقعه شیخ صفی الدین

 بازار مسجد جمعه
میدان اصلی 

 شهر
 مولفه اقتصادی مذهبی مولفه

 حکومتیمولفه 

نمودار 2- شاخصه های اصلی و مفهوم سازی شهر اردبیل در 
دوره صفویه.

اولئاریوس  آدام  توسط  که  صفویه  دوره  شهرهای  نقشه  مطالعه 
ترسيم شده حاکی از آن است که هر شهر عناصر شاخصی داشته که 
بيشتر مورد توجه بوده و بسته به نوع کاربری می توانست مذهبی یا 
غيرمذهبی باشد و شهر به وسيله آن عناصر تعریف می شده است و وی 
به وسيله آنها ساخت فضایی شهر را ترسيم نموده است و مهم آنکه آن 
عناصر بيشتر وجه مفهومی و ذهنی دارند. ساختار فضایی شهر اردبيل 
نيز در این دوره دارای ویژگی های خاصی است که حاکی از ماهيت 
دینی فرهنگی و جایگاه آن در نظام حکومتی صفویان است. در این 
دوره بقعه شيخ صفی به عنوان مؤلفه حکومتی، بازار به عنوان مؤلفه 
اقتصادی و جمعه مسجد به عنوان مؤلفه مذهبی از اهميت ویژه ای 
این عناصر  پيونددهنده  اصلی شهر که  و ميدان  اند  بوده  برخوردار 
به هم بوده است، در ارتباط باهم شهر را مفهوم سازی می نمودند. 

بامطالعه نقشه اولئاریوس می توان نتيجه گرفت که:
دفاع  برای  دفاعی  قلعه های  از  و  بوده  دور  بدون حصار  ۱- شهر 
ساکنين بهره گرفته می شد. بناها و عناصر معماری دیگری خارج از 
حصار وجود داشته است که اولئاریوس فقط عناصر داخلی مهم را 

ترسيم و در سفرنامه خود توصيف کرده است.
2- ظاهراً شهر دارای چهار دروازه اصلی بوده که در چهار طرف 
اصلی شهر قرار داشته اند. یعنی در منابع و اسناد تاریخی شهر در 
این دوره، این دروازه ها اشاره می شوند ولی بلحاظ کالبدی و عينی 

وجود خارجی ندارند. 
۳. کشيدگی شهر شمالی- جنوبی است و محدوده شهر به دروازه ها 

ختم می شود.
4- در این دوره دو رودخانه از داخل شهر می گذشته که یکی از 
نهرها در دوره شاه عباس به دليل طغيان بسته شده است و رودخانه 
دیگر تا زمان حال در جریان است و بر شکل گيری شهر تأثير فراوانی 

گذاشته است.
5- طبق نقشه ترسيمی  اولئاریوس بازار ما بين مسجد جمعه و بقعه 
شيخ صفی قرار گرفته و آن دو عنصر مهم را به هم متصل  می نموده 

است.
بود  شيخ صفی الدین  بقعه  مجموعه  شهر  بنای  شاخص ترین   -6
که به کمك ميدان اصلی شهر در جوار آن ساختار فضایی شهر را 

مفهوم سازی می نمودند.  
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جدول 9- دسته بندی عناصر شاخص شهر براساس نقشه آدام اولئاریوس.
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rdabil was one of the important and noteworthy 
cities of Iran in Safavid era. Due to presence of 

Sheikh Safi al�Din tomb, this city �as Dar�al�aman� had 
a certain political, social and cultural state in Safavid 
era which caused Ardabil to be developed and built 
as a commercial, religious and service center leading 
to its expansion and growth. However, up to present 
time, no comprehensive study has been conducted 
based on analytical evidences and documents. One of 
the remaining historical documents from this city is 
a map drawn by Adam Olearius who was a German 
scholar, mathematician, geographer and librarian. 
Olearius had made a travel to Iran in Shah Abbas 
time. On his own traveling, while writing his itinerary, 
he came to draw some maps from his visited cities 
based on the components of the physical and spatial 
structure of cities. In these maps, urban elements have 
been his main focus. One of the existing historical 
documents of the city of Ardabil in this period is the 
map drawn by Adam Olearius in his itinerary. Re�
reading this map to reconstruct the structure of Ardabil 
city during the Safavid era can reveal the structure 
of this city in that period from different dimensions. 
Matching Olearius’ drawing map with historical 
sources and written texts and documents available, 
including different travelogues and Adam Olearius’ 
maps will help us to identify good information about 
the form, physical and spatial organization of the 
city, according to which understandable drawings 
of the city can be presented. The research method of 
this article is interpretive � historic research with an 
emphasis on content analysis and review of historical 
documents. According to the only available readable 

image document from this period, mental maps were 
processed. The results show that Olearius had an abst
iew of cities and presented maps of different cities by 
comparative study of maps of other cities in unique 
way. Moreover, it should be noted that he had certain 
principles and methods in drawing maps as he gave 
each town a special place and point in which all the 
dimensions of the city were defined. This particular 
place could be the most important building of the city, 
such as the square, the tomb, the emam�zadeh, or even 
the castle and the minaret. Based on the guide map of 
Olearius, the city of Ardabil was divided into urban 
characteristics during the Safavid era. By placing the 
Sheikh Safi al�Din Ardabili complex in the center of the 
map and important elements in the structuring of other 
parts of the city, Olerious has shown the importance of 
the issue. The city of Ardabil had largely preserved its 
spatial structure during the Safavid era, in a way that 
the tomb of Sheikh Safi as the government component 
of the city, bazaar as the economic component and 
the Jame’ Mosque as the religious component were 
of special importance and the main square of the 
city connected these elements all of which could 
conceptualize the city in relation to each other.
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 Structure of Ardabil City, Safavid Period, Historical Maps, 
Adam Olearius Itinerary.
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