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بازخوانی ساختار شهر اردبیل دوره صفویه براساس تطبیق
متنون تاریخی در نقشه آدام اولئاریوس
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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
و ساختار شهر و نحوه جایگیری آنها در نقشه های ترسیمی خود از شهرها داشته است و موقعیت خیلی
از عناصر شهری را در نقشه ها براساس این ذهنیت خاص تغییر داده است .بر این اساس نقشه ترسیمی
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.

واژههای کلیدی

ساختار شهر اردبیل ،دوره صفویه ،نقشه های تاریخی ،سفرنامه اولئاریوس.
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مقد مه
قدیمیترین سند تصویری موجود از اردبیل مربوط به دوران صفویه
و از شخصی بنام آدام اولئاریوس است .وی اصالتاً آلمانی بوده است و
در زمان شاهعباس  1014ه.ش 30( .جوالی 1635م ).به ایران سفر
میکند و در جریان سفر خود ،ضمن نگارش سفرنامه ،اقدام به ترسیم
نقشههایی از شهرهای مورد بازدید خود نموده است .آنچه موجب
اهمیت مطالعه نقشههای اولئاریوس میشود نوع نگاهی است که در
ترسیم نقشه شهرهای مورد بازدید دارد و هدف اصلی این پژوهش
یافتن نگاه اولئاریوس به شهرهای طول مسیر سفر خود و بازخوانی
اردبیل در این زمان بود .با توجه به مطالعات انجام یافته ،مشخص
میشود اردبیل برای صفویان اهمیت فوق العاده ای داشته است و این

روش تحقیق
شناخت هر پدیده و درک فرآیند تاریخی و تحول آن به این دلیل
اهمیت دارد که به مدد آن میتوان به مسائل ،تنگناها و سؤاالت
مطروحه در وضع موجود پدیده پاسخ گفت و یا به سخنی بهتر،
عوامل چرائی وضع موجود را بازشناخت (ارغان ،مداحی .)1395 ،این
مقاله در راستای پاسخ به این دو سؤال شکل گرفته است؛ سؤال اول:
اولئاریوس در نقشهها از شهرهای مورد بازدید خود ،چه مؤلفههایی را
برای ترسیم در نظر میگرفت؟ و سؤال دوم :ساختار کالبدی و ارتباط
عناصر شهری موجود در اردبیل دوره صفوی براساس نقشه اولئاریوس
چطور سازماندهی شده بودند و ارتباط اینها باهم دیگر چگونه
بود؟ بصورت کلی تحقیق انجامشده ،در مرحله جمعآوری اطالعات،
تحقیقی تاریخی اسنادی است که تحلیل آنها بصورت تحلیل محتوا
انجام خواهد شد در هر«تحلیل محتوا» ،کار محقق استنباط از
رویدادها درباره جنبههای خاصی از متن آنها و توجیه استنباطها
برحسب شناخت عوامل در نظام مورد نظر میباشد .تحلیل محتوا
نقش مهمی در  روششناسی   ابزارهای پژوهشی نیز دارد؛ زیرا دارای
توان تحلیل پدیدههای مشاهده نشده با میانجیگری دادههای  مرتبط
با پدیدهها میباشد  (کریپندورف .)16 ،1390،بخشی از پژوهش که
به مقایسه و بررسی اسناد تصویری شهرها می پردازد با روش تحلیل
تطبیقی انجام شده است .روش تطبیقی یکی از اصلی ترین روش ها
در حوزة علوم اجتماعی ،به ویژه در جامعه شناسی تطبیقی و تاریخی
اسـت  .تحلیل تطبیقی به معناي توصیف و تبیین مشابهت ها و
تفاوت هاي شرایط یا پیامدها در بین واحدهاي اجتماعی بزرگ مقیاس
مناطق ،ملت ها ،جوامع و فرهنگ هاست (غفاری .)1388 ،در تحلیل
تطبیقی کیفی که برای مطالعه چند مورد در طرح پژوهشی مناسب
است دو هدف تأمین می شود :کسب بینش ژرف درباره موردهای
متفاوت و درک پیچیدگی موردها و در عین حال ایجاد میزانی از
تعمیم ( .)Rihoux, 2009از اینرو در پژوهش حاضر ابتدا مطالعات
اولیهی کتابخانهای در زمینهی ویژگی های شهر در دورهی هم زمان
با نقشه انجام شده و سپس به تحلیل نوع ترسیم آن نقشهها پرداخته
میشود .همچنین با بررسی گفتههای سیاحان در این دوره ،عناصر
شهری و معماری اشاره    شده بررسی و درنهایت با تفسیر دادههای

اهمیت بواسطه حضور قبر پیشوای صفویان یعنی شیخ صفیالدین
اردبیلی بوده است .این شهر توسط سالطین صفوی به عنوان داراالمان
از جایگاه خاص سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی برخوردار گردید .این
جایگاه و توجه سالطین موجب گردید تا اردبیل در این دوره توسعه
زیادی پیدا نموده و مراکز تجاری ،مذهبی و خدماتی ویژه ای در آن
ساخته شوند .با وجود این ،خصوصیات کالبدی و نحوه سازماندهی
این مجموعه ها چندان مشخص نیست .هدف این پژوهش بازآفرینی
اردبیل دوره صفوی براساس نقشه اولئاریوس در تطبیق با متون و
اسناد مکتوب و همچنین مقایسه آن با سایر نقشه های تهیه شده
توسط وی میباشد.
جمعآوری شده و جانمایی در نقشهی شهر اردبیل ،بازخوانی شهر
اردبیل انجام خواهد شد.

پیشینه تحقیق
تاکنون مطالعات دقیقی در راستای بازآفرینی شهر اردبیل در دوره
صفویه صورت نپذیرفته است مطالعات کمی که در خصوص بازآفرینی
در تطبیق با سفرنامهها و شهر اردبیل در دوره صفویه انجام گرفته
است را میتوان به  2دسته ،تقسیمبندی کرد:
دسته اول :شامل مطالعات ارزشمندی از قبیل مقاله بازآفرینی
خیابان چهارباغ عباسی اصفهان در دوره صفویه و قاجار با تأکید
بر بیان تصویری از نوشتههای سیاحان (قلی پور )1393 ،و مقاله
رویکردها و سیاستهای نوسازی شهری   (از بازسازی تا بازآفرینی
شهر پایدار   (بحرینی )1393 ،و ساختار فضایی شهر تبریز در دوره
صفوی با مقایسه تطبیقی سفرنامهها و اسناد رسمی (بلیالن اصل،
 )1395و پژوهشهای مشابه که در زمینه بازآفرینی شکلی و کالبدی
صورت گرفته است.
دسته دوم :مطالعاتی که بهصورت تاریخنگاری و بازشناسی در مورد
شهر اردبیل صورت گرفته است .ازجمله اردبیل در گذرگاه تاریخ که
در سه جلد تدوین شده است (صفری .)1371 ،در این کتاب نگارنده
به تحلیل دقیق و جزئی نسبت به ساختار فضایی شهر اردبیل در دوره
صفوی نداشته و فقط بهصورت کلی زمینههای اجتماعی ،اقتصادی،
سیاسی و فرهنگی شهر اردبیل را در دورههای مختلف بیان کرده
است .کتاب از ارته ویل تا اردبیل ،بازشناسی اسناد قدیمیترین اسناد
تصویری اردبیل از دیروز تاکنون   (شاهمحمد اردبیلی ،)1395 ،مقاله
رهیافتی حاصل از شناخت شهر سنتی بهمنظور ارائه الگوی مداخله
در بافت؛ مطالعه موردی :اردبیل (رضازاده اردبیلی )1388 ،که به ارائه
نمونهای برای طراحی و مدیریت در بافتهای تاریخی کهن مشابه
پرداخته است .با تحلیل منابع ای که در رابطه با شهر اردبیل ،ساختار
فضایی و عناصر شاخص شهر در دوره صفویه انجام گرفته ،پاسخ به
سؤال اصلی تحقیق فقط از طریق بازآفرینی و ترسیم شهر اردبیل در
دوره صفویه میسر است .ازآنجاییکه منابع دستاول زیادی از قبیل
ابنیهها و فضاهای شهری از این دوره باقی نمانده ،در پاسخگویی به
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این سؤال مهم استناد به تنها نوشته و ترسیمی خواهد بود که از
سوی آدام اولئاریوس صورت پذیرفته است.

اولئاریوس و شیوه ترسیم نقشه شهرهای مورد بازدید
آدام اولئاریوس سیاح 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 1014ه.ش .از مسیر نیستان
آباد ،شماخی ،اردبیل و زنجان به اصفهان مسافرت می نماید .در این
دوره اصفهان پایتخت بوده است .وی در مسیر خود وارد اردبیل شده
و توصیفات دقیقی در سفرنامه خود از اردبیل ارائه کرده و نقشهای از
این شهر کشیده است (شاهمحمداردبیلی.)53 ،1395 ،
اولئاریوس به شهرهای اصفهان ،قم ،شهر صبا (ساوه) ،کاشان هم
سفرکرده و به ترسیم نقشهاین شهرها پرداخته است .برخی از این
ترسیمها بهعنوان تنها سند تصویری از آن شهرها محسوب میگردد
و ارزش مطالعاتی زیادی دارند .وی شیوه خاص و منحصربهفردی
در ترسیم کلیات شهر بر روی نقشه داشته است .شهرها از منظر
اولئاریوس وابسته به یک عنصر اصلی و شاخص بوده است .بنابراین
در ترسیم نقشه شهرها تالش میکرد که کلیات شهر را براساس این
عنصر شاخص ببیند به این صورت که عنصر اصلی شهر را درجه اول
اهمیت قرارداده و در مرکزیت نقشهها ترسیم کرده است و در این
ترسیم ممکن بود که موقعیت قرارگیری در نقشه شهر خیلی با واقعیت
منطبق نباشد .بهعنوان نمونه در شهر اصفهان با بررسی نقشه شهر در
دوره صفویه میتوان دریافت که میدان نقشجهان در سمت جنوب
شهر قرار داشته و محوریت آن شمالی -جنوبی است درحالیکه در
نقشه اولئاریوس در مرکز و بهصورت شرقی -غربی ترسیم شده است.
در نقشه شهر قم حرم حضرت معصومه که در دوره صفوی در شمال
غربی شهر قرار داشته را بهعنوان عنصر اصلی در نظر گرفته است و
در جهت قبله ترسیم شده است و این در حالی است که واقعیت حرم
حضرت معصومه نه در مرکز بلکه در حاشیه شهر قرار داشته است.
شهر ساوه در نقشههای اولئاریوس با عنوان صبا معرفی شده است .از
نگاه اولئاریوس مسجد جامع شهر عنصر شاخص شهر میباشد .این
مسجد در حاشیه شهر قرار داشته و دارد ولی در تصویر ترسیمی وی
از شهر ساوه ،مسجد جامع در مرکز نقشه قرار میگیرد و اتفاق مشابه
برای کاشان میافتد .در شهر کاشان قلعه جاللیه و حصار سلجوقی
عنصر اصلی شهر ترسیم شده است و در مرکزیت قرار دارند ولی در
عالم واقع این عنصر نیز در مرکز شهر قرار نداشته است (مهجور،
 .)1378در شهر اردبیل نیز میدان اصلی شهر بهعنوان شاخصه اصلی
شهر انتخاب و در مرکز آن ترسیم شده است ،زیرا در دوره صفویه این
میدان از اهمیت زیادی برخوردار بوده و عناصر اصلی شهر رو به این
میدان باز میشده است .با بررسی نقشههای ترسیمی میتوان نتیجه
گرفت که سمت انتخابی اولئاریوس برای ترسیم سمت قبله بوده است
و هدف اصلی ترسیم عناصر شاخص شهر بوده که بقیه فضاهای شهری
در کنار آنها ترسیم شده است .در (جدول  )1بررسیها و تحلیل
های انجام شده بر روی مدارک و نقشه شهرهای اصفهان ،قم ،ساوه
و کاشان که توسط آدام اولئاریوس ترسیم شده و در سفرنامه وی
توصیف گردیده ارائه گردیده است.

اردبیل در سفرنامه اولئاریوس
اولئاریوس در سال  1012هجری شمسی در زمان سلطنت شاه
صفی به ایران آمد و شرح مفصلی درباره اردبیل در سفرنامه خود
نگاشت (عسگری نمین .)170 ،1393 ،اردبیل که ترکها آنها
«اردوی» میگویند ،و در نقشه ها هم به اشتباه «اردونیل» نوشته
شده در منطقه آذربایجان ،که سابقاً «ساتراپه» میگفتند قرار دارد
و یک شهر باستانی است (شاهمحمداردبیلی .)19-17 ،1395 ،این
شهر در میان ایرانیها اهمیت بسزایی دارد زیرا ازیکطرف به علت
پایتخت شاهان قدیمی و بیش از همه پایتخت پایهگذار مذهبیشان
شیخ صفی میباشد (تصویر .)1
ً
شهر در وسط جلگهای ،که تقریبا به شکل دایره منتظم است و
قطر آن سه میل میباشد ،گسترده شده است .کوههای بلندی از هر
سو شهر را در برگرفتهاند .بلندترین آنها سبالن است« .دور شهر
حصاری نیست .هر خانه داراي یک باغ میوه است و بدین سبب از
دور بیشتر به یک جنگل شبیه است تا به یک شهر؛ از میان شهر
نهر کوچکی جاریست که آن را بالخلو مینامند و بر روي آن پلهای
سنگی بسیاري زدهاند .این نهر از دهکدهای بنام شماس بو که در
فاصله یک مایلی جنوب اردبیل قرار دارد به اینجا میآید و پیش از
رسیدن به اردبیل دو شاخه میشود ،یکی از میان شهر میگذرد ولی
دیگري بهسوی چپ متمایل میشود و به رودخانه قرهسو واقع در
پشت شهر میریزد .در ماه آوریل زمانی که برفهای کوه آب میشود
این نهر تبدیل به یک رودخانه بزرگ میگردد ،بهطوریکه اگر آن را
بهموقع از شهر به اطراف منشعب نکنند گفته میشود تمام اردبیل در
آب فرو میرود ،مانند اینکه یک بار نیز در زمان سلطنت شاهعباس
بزرگ این فاجعه رخ داد ،به این ترتیب که آب رودخانه آنچنان باال
آمد که به خانههای شهر رسید .ازآنجاکه این خانهها فقط از گل و
خشت پخته در آفتاب ساختهشده است ،اکثرا ً سست و سپس ویران
شده بود؛ بسیاري از اهالی و چارپایان در آب خفه شدند ،از این جهت
بود که در زمان توقف ما در اردبیل یعنی دوازدهم آوریل ،یک هزار
مرد با بیل و کلنگ و خاکانداز از شهر بیرون رفتند تا سدي محکم
جلوي نهر بسازند و از این طریق آب را به پهنه بیابان هدایت کنند.
در اردبیل گرمابهها و مساجد بسیاري وجود دارد» (طبسی.)1386 ،
«شهر دارای کوچههای کوچک فراوان و پنج کوچه اصلی وسیعی
است که در کنارهای آن در گرمای شدید درختان بید سایه خنکی
میدهند .در این شهر میدان مجلل وسعی هست .از پشت میدان به
بازار می رسیم .اول به تیمچه بلندی که چهارگوش است و قیصریه
مینامند .در نزدیکی میدان ،مقبره مجلل شیخ صفی و آخرین شاهان
ایرانی قرار دارد .در شهر «حامام» حمام فراوان است .همچنین مسجد
زیاد میباشد و کلیسا هم دیده میشود .قبر پدر شیخ صفی که «سید
جبرائیل» نام دارد در قریه کلخوران واقع است که فاصله آن تا اردبیل
نیم میل میباشد .مقبره مجللی دارد و گنبدی بر روی آن بر پا شده
است» (صفری.)145-137 ،1371 ،

اردبیل براساس نقشه اولئاریوس
بر طبق سفرنامه اولئاریوس در دوره صفویه به دلیل پیدایش
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جدول  -1مطالعه اسناد تصویری ترسیمی توسط آدام اولئاریوس از شهرهای ایران.
شهر

نقشه ترسیمی آدام اولئاریوس

عنصر شاخص شهر /توضیحات

آنچه در واقعیت بوده است.
با بررسی
مدارک و

نقشه شهر در
دوره صفویه

اصفهان

در واقع میدان نقشجهان در سمت جنوب شهر قرار
داشته و محوریت آن شمالی -جنوبی است درحالیکه
1220ه.ش1841/ .م.

در نقشه اولئاریوس در مرکز و بهصورت شرقی -غربی
1220ه.ش( .مهریار)169 ،1378 ،

ترسیم شده است .میتوان گفت میدان اصلی شهر است
در نقشه شهر قم حرم
حضرت معصومه که
در دوره صفوی در
غرب شهر قرار

قم

داشته را بهعنوان
1012ه.ش1633/.م( .سعیدنیا)1366 ،

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

بافت قدیمی شهر قم(سعیدنیا)154 ،1366 ،
مسجد جامع شهر
ساوه که در جنوب
شهر واقع شده است

ساوه

ساختمانی است که

(صبا)

داخل باروی جنوبی
شهر به حساب میآید .این بنا که در دوره صفوی شامل
بناهای مذهبی ،فرهنگی و اقتصادی بوده و اولئاریوس
1013-1012ه.ش1634-1633/.م( .رضوانی)1385 ،

آن را در مرکز نقشه خود ترسیم کرده است.

(رضوانی)1385 ،

قلعه جاللیه و
حصار سلجوقی که

کاشان

در جنوب شهر واقع
شده از بناهای به
جای مانده قرن
پنجم هجری است.
1012ه.ش1633/.م.

(آرشیو میراث فرهنگی)1396 ،

در دوره صفوی بنای شاخص شهر بوده که اولئاریوس
در نقشه ترسیمی خود آن را بهعنوان عنصر شاخص و
در مرکز ترسیم کرده است.

تصویر  -1اردبیل صفوی (1016ه.ش1637/.م ).ترسیم دستی از آدام اولئاریوس .مأخذ( :شاهمحمد   اردبیلی)1395 ،
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و ظهور خاندان صفویه سیما و کالبد شهر تغییرات زیادی داشته
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 صلیبی بازار نشان میدهد که به
احتمال هرکدام از دروازهها به یکی از راستههای اصلی بازار منتهی
میشده است .مرکز صلیب چهارسوق است که مسجد جامع درکنار
بازار قرار دارد و رو به چهارسوق باز میشود .شهر در دوران صفویه از
سه مرکزیت حکومتی یعنی بقعه شیخ صفی ،دینی   (مسجد جمعه) و
اقتصادی   (بازار) پیروی میکند که بازار اتصال دهنده بقعه و جمعه
مسجد است که محالت به بازار ختم میشود .میدان اصلی شهر
مهمترین عنصر شاخص درون شهر محسوب میشود که ما بین بقعه
شیخ صفی و بازار قرار دارد .شهر دارای محالت کوچک فراوان و پنج
محله اصلی است .در کنار عناصر اصلی بناهایی مانند کاروانسراها که
بیشتر نزدیک به دروازههای شهر ساختهشده ،حمامها که با بررسی
نقشه اولئاریوس مس  توان دریافت که هر محله داریا یک حمام است.
پلها که بر روی رودخانه بالخلی چای و رودخانه باغمیشه چایی
ساختهشده و با توجه به عرض رودخانه تعداد چشمهها تغییر کرده
است (جدول .)2

بناهای شاخص براساس نقشه اولئاریوس
اولئاریوس یادداشتهایی از جزییات عناصر کالبدی-اجتماعی
شهر داشته و براساس آنها نقشهای ترسیم کرده که در آن بناهای
شاخص شهر را به شش گروه به شرح زیر تقسیمبندی کرده است.

الف) محالت مسکونی (اصلی) :برطبق نقشه اولئاریوس اردبیل
دارای پنج محله بزرگ و اصلی به نامهای دروازه ،تابار ،نیاردور،
قنبالن ،کافرکوچه بوده است .پس از گسترش ،شهر اردبیل تاکنون
که از الگویی منطقی پیروی کرده و شهر به شش محله بزرگ و اصلی
تبدیل شده که به نامهای دروازه (اسفاریس) ،تابار (طوی) ،نیاردور
(پیرعبدالملک) ،قنبالن (سرچشمه) ،کافرکوچه (گازران) ،کمانگیر
(اوچدکان) تغییر نام دادهاند .محله کمانگیر یا همان   اوچدکان که در
نقشه اولئاریوس از خیابانهای فرعی بوده بعدا ً به محالت اصلی اضافه

شده است .محالت تابار ،اوچدکان ،پیرعبدالملک در منطقه حیدری و
گازران ،سرچشمه ،عالیقاپو در منطقه نعمتی تقسیم میگردیده که
به دلیل ساختار شعاعی بافت ،محله دیگری بر آنها افزوده نمیشود
و نظام توسعه آنها با شکلگیری زیر محالت تحت مرکزیت این سر
محالت ششگانه ،دنبال میگردد.
شهر دارای چند دروازه است .دروازه اسفاریس که به دلیل ارتباط
با بقعه شیخ صفی ،دروازه اصلی شهر نامگرفته است .دروازه دوم
تابار میباشد که این دروازه در محلهای به این نام قرار دارد .سوم
دروازه نیاردور و چهارم دروازه قنبالن میباشند .این دروازهها همانند
بیشتر دروازههای ایران که بهصورت فصلی استفاده میشدند به دلیل
اقلیم شهر اردبیل در فصول مختلف سال قابلیت استفاده داشتهاند
(جدول .)3
ب) محالت مسکونی (فرعی) :این محالت که در شهر کنونی
به علت تغییراتی که در نوع محله بندی صورت گرفته و همچنین
تغیر در نام محل دقیقشان مشخص نیست اما به تعبیر اولئاریوس
شهر اردبیل دارای کوچههای فرعی فراوانی است (اولئاریوس از عنوان
کوچههای اصلی و فرعی برای تقسیمبندی محالت استفاده کرده
است) که در نقشه از چهار کوچه یا خیابان فرعی به نامهای بینر
خان ،کمانگیر ،دقمه داغالر ،اروومی محلی نامبرده است .که از میان
آنها در سالهای بعد کمانگیر به محلههای اصلی پیوسته و بقیه
محالت هرکدام شامل زیر شاخههای اصلی شدهاند؛ و محالت بینر
خان ،دقمه داغالر ،اروومی محلی از زیر شاخههای محله تابار بوده و
به آن پیوسته است (جدول .)4
پ) پلها :شايد اهميت رودخانه بالخلي چاي در ساختار فضايي  -
كالبدي شهر اردبيل در قديم بسيار بيشتر از حال بوده است .رودخانه
بالخلي چاي همچون حصاري مهم شهر را از قسمت جنوب در
مقابل مهاجمين حفاظت مينموده است .ارتباط شهر با نقاط بيرون
شهر از طريق پلها برقرار ميشده است اين پلها در زمان حكومت
صفويه بنا شدهاند از زيباترين بناهاي قديمي شهر به حساب ميآيد
(یوسفی .)1384،  18،پلهایی که در نقشه اولئاریوس از آنها نامبرده
شده هفت پل ،حیدر علی ،یعقوبیه ،برکیفی ،زاغاالن ،پل هفتان

جدول  -2همپوشانی نقشه اولئاریوس و نقشه معاصر.

نقشه معاصر

نقشه 1043ه.ش

معاصر

همپوشانی نقشه اولئاریوس و نقشه
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هستند که در حال حاضر به نامهای پل قرهسو (زاغاالن) ،پل ججي 
ن
(يديگوز) ،پل ابراهيم آباد ،پل يعقوبيه و پل سيدآباد .تغییر نام دادهاند.
پلهایی که در میر رودخانه بالخلی چای ساختهشده است با تغییر
عرض رودخانه تعداد چشمههایشان تغییر میکند .پل هفتچشمه
دارای هفتچشمه است که به ئدی گزلی معروف است .پل یعقوبیه
پنج چشمه و پل ابراهیمآباد دارای سه چشمه بود که در حال حاضر
این پل دارای چهار چشمه است (جدول .)5
ت) میدانها :اولئاریوس در نقشه خود از میدانهایی به نامهای
میدان اصل(میدان مجوس) ،میدان نفت  ،میدان کت فروش و بازار
کاال نامبرده است و در سفرنامه از میدان اصلی شهر چنین یاد میکند
که در این شهر میدان مجلل وسیعی هست که طولش  300و عرض
آن  150قدم است و آنها بنام«میدان» میخوانند که به معنی
زمین گردش یا بازار است .در هر دو طرف آن دکههایی قرار دارند
که با نظم زیبایی ساختهشده است .در این دکهها اصناف مختلف،

پیشه وران ،هر صنفی جدا از دیگری کار میکنند .در دروازه میدان
دست راست ،پشت مقبره شیخ صفی ،مسجدی به چشم میخورد
که در آن مقبره امامزادهای هست .از پشت میدان به بازار می رسیم.
اول به تیمچه بلندی که چهارگوش است و قیصریه مینامند .در
این قیصریه طال و نقره آالت ،سنگهای قیمتی ،ابریشمهای نفیس
و سایر چیزهای گرانبها میفروشند (صفری .)137 ،1371 ،امروزه
از میدانهای قدیمی شهر بهجز چند نام اثري نيست درحالیکه در
اردبيل دوران صفوي از فضاهاي اصلي تشکیلدهنده ساختار شهر
بودهاند که به عنوان نمونه میتوان به ميدان اصلي اردبيل (ميدان بزرگ
اردبيل) اشاره کرد كه بمانند ميدان نقشجهان اصفهان وسيع بوده و
در اطراف خود مسجد ،امامزاده ،حمام ،قيصريه و از سويي ارتباط با
بقعه شيخ صفي داشته است .این میدان در سالهای بعد از بین رفته
و در محوطه میدان ،مسجد میرزاعلیاکبر بنا شده است (جدول .)6
ث) بناهای شاخص :بناهاي مهم در شهر قديم اردبيل طبق

جدول  -3محالت اصلی و دروازهها در نقشه ترسیمی آدام اولئاریوس.
نقشه بازسازی شده شهر با انطباق نقشه اولئاریوس

عناصر شهرطبق نقشه اولئاریوس 1043ه.ش

محالت مسکونی (اصلی)
جدول  -4محالت در نقشه ترسیمی آدام اولئاریوس.
نقشه بازسازیشده شهر با انطباق نقشه اولئاریوس

عناصر شهرطبق نقشه اولئاریوس 1043ه.ش

محالت مسکونی (فرعی)
جدول  -5رودخانهها و پلها در نقشه ترسیمی آدام اولئاریوس.
نقشه بازسازیشده شهر با انطباق نقشه اولئاریوس

عناصر شهرطبق نقشه اولئاریوس 1043ه.ش

رودخانه و پل
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سفرنامه آدام اولئاریوس بر دو دستهاند :يكي مساجد و ديگري مقابر
مذهبي .از بناهای یادشده در نقشه اولئاریوس مقبره شیخ صفی و
بناهای اطراف ،امامزاده مسجدی ،مسجد آدینه (جمعه مسجد) و بازار
میتوان نام برد (جدول .)7
مسجد آدینه (جمعه مسجد) :به گفته اولئاریوس بزرگترین و
زیباترین این مسجدها ،مسجد آدینه است که برفراز تپهای در میان
شهر قراردارد و داراي گلدستهای نسبتاً بلند و مرتفع است و برج بلند
و گردی به تارک خود دارد .روزهاي تعطیل و جمعه (وجهتسمیه
مسجد) مردم بسیاري به این مسجد رفت و آمد میکنند« .مقابل
مسجد قناتی وجود دارد که به دستور صدراعظم شاه به نام سارو
خواجه (غیرازاین با نام اصلیاش یعنی محمدرضا نیز نامیده میشود)
حفر شده است .این قنات از کوههایی که در فاصله یک مایلی جنوب
غربی شهر قرار دارد سرچشمه گرفته و آب ازاینجا از طریق آبروهاي

زیرزمینی به داخل شهر هدایت شده است .کسانی که براي عبادت به
مسجد میروند قب ً
ال خود را با آب این قنات میشویند» (اولئاریوس،
.)125-122 ،1363
مسجد جامع :این مسجد در راسته اصلی بازار اردبیل واقع شده
است .از ضلع غربی به بازار اردبیل و از ضلع شرق به حیاط مسجد(حیاط
 34متر طول و  33متر عرض دارد ) مرتبط است هر ضلع یک طاقنما
دارد و بر روی این مجموعه گنبد و آویزهای متنوع نهاده شده است.
مسجد منسوب به دوره صفویه است دارای طاقنمایی با پایههای اصلی
است .با گنبد قاچدار آجری که ورودی آن به یک هشت ضلعی باز
میشود .اصطخری در باب مسجد قدیمی شهر میگوید :بازار اردبیل
به شکل صلیب در چهار راسته است و مسجد در وسط بازار واقع شده
است (ترابی طباطبایی( )220 ،1387 ،تصاویر  3و .)4
همانطور که گفته شد دسته دوم از بناهاي مذهبي در سفرنامه

جدول  -6میدان در نقشه ترسیمی آدام اولئاریوس.
نقشه بازسازیشده شهر با انطباق نقشه اولئاریوس

عناصر شهرطبق نقشه اولئاریوس 1043ه.ش

میدان ها
جدول  -7بناهای شاخص در نقشه ترسیمی آدام اولئاریوس.
نقشه بازسازیشده شهر با انطباق نقشه اولئاریوس

عناصر شهرطبق نقشه اولئاریوس 1043ه.ش

بناهای شاخص
تصویر  -3مسجد جامع در نقشه اولئاریوس در وسط بازار.
مأخذ( :شاهمحمد اردبیلی )5931 ،

تصویر  -4موقعیت قرارگیری مسجد جامع در داخل بازار اردبیل.
مأخذ( :آرشیو سازمان میراث فرهنگی)1396 ،
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اولئاریوس مقابر هستند .شاخصترين اين مقابر مجموعه مقبره شيخ
صفيالدين اردبيلي است .بهجز آن ميتوان مقبرههاي پيرعبدالملك،
پيرشمسالدين و پيرابوسعيد را نام برد .و مقبره پدر شیخ صفی ،شیخ
جبرائیل که به گفته اولئاریوس در  30مایلی شهر اردبیل واقع شده
است (یوسفی.)43،1384،
بقعه شیخ صفی در سفرنامه آدام اولئاریوس :اردبيل در عهد
صفويان بسيار آباد و با اهميت بوده است .چرا كه وجود بقعه شيخ
صفي ،شهر اردبيل را به يكي از شهرهاي مذهبي مهم ايران در آن
زمان تبديل كرده بود .و بهطورکلی در زمان صفويان مجموعه شيخ
صفي توسعه يافت .بنابراین پیدایش و ظهور خاندان صفویه تأثیر
فراوانی بر سیما و کالبد شهر گذاشته است .در این دوره تاریخی بناهای
خصوصی ،مثل خانهها از جایگاه مستقل و تعیین کنندهای در کالبد و
سیمای شهر برخوردار نبودند .به همین دلیل خانههای منحصربهفرد
باقیمانده از این دوران موجود نمیباشند (امیری.)232-206  ،1390،
«نهچندان دور از میدان ،مزار بهکرات یاد شده و پرشکوه شیخ صفی
و آخرین پادشاهان ایران قرار دارد .اولین در که به حیاط جلوئی باز
میشد بسیار بزرگ بود و در باال ،از پهناي این در یک زنجیر نقرهای
سنگین با زنجیر نقرهای دیگري صلیب وار آویزان بود ،این حیاط بسیار
وسیع و با سنگهای مکعب فرش شده بود .پشت حیاط ،باغ بزرگی
بود که هرکس میتوانست در آنجا رفتوآمد کند .در قسمت راست
این حیاط قناتی با آب زالل دیده میشد و با یک شیر بزرگ مسین
که به دیوار کار گذاشته بودند از آب آن استفاده میکردند .این آب
نیز از کوهستانی که بیش از یک مایل با شهر فاصله داشت از طریق
راهآبهای زیرزمینی به اینجا هدایت میشد و آب نوشیدنی زائران را
که از آشپزخانه بقعه اطعام میشدند تأمین میکرد .در انتهاي حیاط
مزبور و در قسمت راست آن طاقی زیبا و بزرگی به ما نشان داده شد
که بیرون آن از سنگهای سبز و آبی صیقل زده پوشیده و درون آنجا
با قالی فرش شده بود .در میان محوطه درونی شمعدان بزرگ مسین
قرارداده بودند» (اولئاریوس(   )127-126 ،1363 ،تصاویر  6 ،5و .)7
بازار تاریخی اردبیل :اردبیل در دوران صفویه اوج شکوفایی
مدنیت خود را داشت و پیدایش و ظهور خاندان صفویه تأثیرات زیادی
روی شهر داشت (رضازاده اردبیلی و پیغامی .)1388 ،از اقدامات مهم
شهرسازي و معماري صفويان در اردبيل تجديد بناي فعلي بازار است
كه در آن دوره به اوج وسعت و رونق خود رسيده بود و ايجاد پلهايي
چون پل سرخ ،پل هفتچشمه ،پل پنج چشمه و پل سه چشمه

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

است (یوسفی .)1384،شهر اردبیل با عنایت بر اینکه در مسیر جاده
ابریشم قرار داشته سالها از موقعیت بازارهای وسیع و پررونق قارهای
برخوردار بوده است؛ ولی اهمیت و شهرت و گسترش وسعت آن در
دوره حکومت صفویه فوقالعاده زیاد بوده است .بنای امروزی بازار
اردبیل در پارهای از قسمتها متعلق به دوره صفوی است که بعضی
از سراها و تیمچهها و راستهها در ادوار بعدازآن مرمت و احیا شده
است .به علت دیدگاه خاصی که بعضی از صاحبان مغازهها به خاطر
عدم توجیه به حفظ و هیئت و شکل سنتی بازار داشتهاند ،نسبت
به تغییر فرم معماری سنتی آن اقدام شده ولی آنچه باقیمانده خود
گواه صادقی است که باید این اثر ارزنده تاریخی حفاظت و احیا شود
(جامعی .)1372 ،در شرایط موجود راستههای مجموعه بازار اردبیل
عبارت است از راسته اصلی بازار ،راسته پیر عبدالملک ،راسته قیصریه،
کفاشان ،عالفان ،بازار زرگران و سراجان و پنبهفروشان و مسگران
و چاقوسازان و آهنگران ،پوشش سقف راستهها با طاقهای جناقي
و گنبد چهارطاقي و ساده میباشد .و سراهای آنها عبارت است از
سرای خشکبار(حاج میرزا) ،سرای گلشن ،سرای وکیل ،سرای ن یا
زنجیرلو ،سرای حاج احمد ،سرای حاج شکر ،سرای مجیدیه ،سرای
امامجمعه ،سرای دوگچی و از نظر سبک معماری تاق تمام بازارهای
جناقی و گنبدها چهارتاقی و اغلب ساده است .طول تاق نمای مغازهها
بهطور متوسط 3متر و قطر پایه تاقها  80سانتی متر است) .شهر
اردبيل در اواخر حكومت صفويان رونق خود را از دست داد و تجارت
و بازرگاني در آن به ركود گرائید.
چهارسو (چهارسوق) :محل تقاطع دو راسته اصلی و مهم
بازار را چهارسوق مینامند .در بعضی از موارد در محل برخورد دو
راسته طراحی شده بازار غالباً فضایی طراحی شده بهصورت چهارسو
میساختند که به سبب موقعیت ارتباطی آن ،ارزشمند به شمار
میآمد (سلطانزاده .)66: 1393 ،چهارسوی بزرگ بازار اردبیل از
نمونههای خوب به شمار میرود .بازار به شکل صلیب است و چهار
دروازه دارد و مسجد جامع در وسط صلیب (یعنی چهارسوق) قرار
دارد (مقدسی )560 ،1361 ،در بررسیهای بهعملآمده (تصویر )2
نشان دادهشده است؛ از نقشههای ترسیمی توسط آدام اولئاریوس
میتوان محل تالقی دو راسته را مشاهده کرد که میتواند چهارسوق
باشد .این راسته از دروازههای اصلی شهر گرفته میشود .یک محور
از سمت دروازه اسفاریس شروع و به دروازه نیار دور ختم میشود.
محور دیگر که محل تالقی آنها چهارسوق است از دروازه تابار شروع

تصویر  -6سمت غربی حیاط بزرگ.
مأخذ( :آرشیوسازمان میراث فرهنگی)

تصویر  -7قسمت شرقی علیای حرمخانه.1897 ،
مأخذ( :آرشیوسازمان میراث فرهنگی)
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بازخوانی ساختار شهر اردبیل دوره صفویه براساس تطبیق متون تاریخی در
نقشه آدام اولئاریوس

شده و به قنبالن ختم میشود (تصاویر  9 ،8و .)10
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 رسیدن به آنجا طی کند .اینجا را خان پیشین اردبیل
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 صیقل داده شده سنگ
به رنگ هاي آبی ،قرمز و سبز که با اشکال مخصوص در هم فرورفته
بودند پوشیده شده و اطاق ها نیز با قالی هاي گرانب ها بفروش بود و
در پیرامون 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
یک بار هنگامی که شاه از اردبیل می گذشته در اینجا نشسته بود ،از
اینرو مکان مزبور به احترام پادشاه به همان شکل گذشته نگهداري
شده بود و هیچ کس حق نداشت حتی اشیاء آنجا را لمس کند
(اولئاریوس.)104 ،1363 ،
ج) دیگر عناصر شاخص :طبق سفرنامه اولئاریوس در اردبیل
دویست منزل ،نه دستگاه گرمابه ،هشت کاروانسرا ،قیصریه بزرگ،
کل میدان و تمام حجرات و دکاکینی که در اطراف آن ساخته اند و
صد حجره دیگر در بازار ،بازارهاي فروش احشام ،غالت ،نمک ،روغن
وجود دارد (اولئاریوس .)109 ،1363 ،از بناهای غیرمذهبی که در
نقشه اولئاریوس به آن اشاره شده میتوان به حمامها ،کاروانسراها،
مهمانخانهها اشاره کرد .اغلب اين عناصر شهری در تركيب با ساير

تصویر  -8بازار و چهار سوق در نقشه اولئاریوس.

عناصر عمده و مهم شهري و يا در جوار آنها قرار داشتهاند.
از نمونه بناهای غیرمذهبی میتوان به حمامها در شهر اردبیل اشاره
کرد .حمامها بهعنوان فضاهاي بهداشتي عنصر مهم تشكيلدهنده
مراكز محالت هستند .حمامهاي بافت قديم اردبيل ارزش معماري نيز
داشتهاند .از مهمترین حمامهاي قديمي اردبيل كه واجد ارزشهاي
معماري و تاريخي بودهاند ،حمام ميرزا حبيب (پيرعبدالملك) ،حمام
پيرزرگر ،حمام حاج محسن (مالهادي) ،حمام منصوريه ،حمام پير
و حمام آقانقي را ميتوان نام برد (طبسی 1386 ،و امیری.)1390،
کاروانسراها که اکنون از آن بناها که منسوب به دوره صفویه است و
گفته شده که به دستور شاهعباس ساختهشده بودند؛ چیزی به جای
نمانده است این بناها در کنار ورودیهای اصلی شهر ساختهشدهاند.
کاروانسراها بهطوریکه در نقشه اولئاریوس قابل تشخیص است
بناهایی چهارگوش بودند کاه دورتادور آن را حجرههایی تشکیل
میداد که برای استراحت مسافران در نظر گرفته شده بودند (جدول
 ،8تصویر .)11
تحلیل تطبیقی
اولئاریوس بناهای شهر اردبیل را به شش گونه شامل محالت
مسکونی ،خیابانهای اصلی و فرعی ،پلها ،میدانها و بناهای شاخص
شهر تقسیم کرده است که بیشتر شامل بناهای مذهبی غیرمذهبی
میشود .این نوع تقسیمبندی حکایت از اهمیت عناصر در ساختار
شهری در دوره صفوی دارد .شهر اردبيل براساس رودها و تركيب
بافتهاي شهري با نهرها شکل گرفته است؛ با توجه به دستهبندی
عناصر شاخص شهر (جدول  ) 7در زمان صفویه و تطبیق آن با عناصر

تصویر    -9ساختار شبکه ارتباطی بازار در سال
 1206ه.ش .مأخذ(   :آرشیو سازمان میراث فرهنگی)

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

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

نقشه بازسازیشده شهر با انطباق نقشه اولئارئوس

عناصر شهرطبق نقشه اولئارئوس 1043ه.ش
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مولفه حکومتی
بقعه شیخ صفی الدین

مولفه اقتصادی

بازار

شهر

مسجد جمعه

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

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

فوق در شهر معاصر میتوان نتیجه گرفت که دو عنصر اصلی بقعه
شیخ صفی و جمعه مسجد به همان شکل باقیماندهاند و تنها عنصری
که در طول دوران دستخوش تغییرات شده بازار است .میدان اصلی
شهر نیز که در آن دوره از اهمیت زیادی برخوردار بوده از بین رفته
است .مساجد مهم مانند مسجد میرزا علیاکبر و مسجد گازران که
منسوب به محله گازران است در محل میدان اصلی شهر بنا شده
است .خیابانکشیهای معاصر حاکی از آن است که ارتباط سه عنصر
اصلی در شهر امروزی همچنان حفظ شده است شهر بهصورت شعاعی
گسترش یافته که این موضوع را میتوان در نقشه اولئاریوس نیز

میدان اصلی

مولفه مذهبی

مشاهده کرد .محالت اصلی دارای مسجد ،حمام و میدان میباشند
که به چهار محله اصلی دروازههای اصلی شهر نسبت داده شده است
و به همان نام نیز نامگذاری شده این دروازهها در دوران معاصر نیز
ورودیهای اصلی محسوب میشوند .در مورد محورهای اصلی شهر
که محور اول از دروازه آغاز و از داخل بازار عبور کرده به پل یعقوبیه
ختم میشود .محور دوم نیز از دروازه تابار شروع شده از داخل بازار
گذشته و به دروازه قنبالن میرسد .محور دوم در شهر کنونی نیز
براثر خیابانکشی انجامشده از معبر اصلی شهر به حساب میآید .و
اهمیت خود را حفظ کرده است.

نتیجه
مطالعه نقشه شهرهای دوره صفویه که توسط آدام اولئاریوس
ترسیم شده حاکی از آن است که هر شهر عناصر شاخصی داشته که
بیشتر مورد توجه بوده و بسته به نوع کاربری میتوانست مذهبی یا
غیرمذهبی باشد و شهر به وسیله آن عناصر تعریف می شده است و وی
به وسیله آنها ساخت فضایی شهر را ترسیم نموده است و مهم آنکه آن
عناصر بیشتر وجه مفهومی و ذهنی دارند .ساختار فضایی شهر اردبیل
نیز در این دوره دارای ویژگی های خاصی است که حاکی از ماهیت
دینی فرهنگی و جایگاه آن در نظام حکومتی صفویان است .در این
دوره بقعه شیخ صفی بهعنوان مؤلفه حکومتی ،بازار بهعنوان مؤلفه
اقتصادی و جمعه مسجد بهعنوان مؤلفه مذهبی از اهمیت ویژهای
برخوردار بوده اند و میدان اصلی شهر که پیونددهنده این عناصر
به هم بوده است ،در ارتباط باهم شهر را مفهوم سازی می نمودند.
بامطالعه نقشه اولئاریوس میتوان نتیجه گرفت که:
 -1شهر بدون حصار دور بوده و از قلعههای دفاعی برای دفاع
ساکنین بهره گرفته میشد .بناها و عناصر معماری دیگری خارج از
حصار وجود داشته است که اولئاریوس فقط عناصر داخلی مهم را

ترسیم و در سفرنامه خود توصیف کرده است.
 -2ظاهرا ً 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 عینی
وجود خارجی ندارند.
 .3کشیدگی شهر شمالی -جنوبی است و محدوده شهر به دروازهها
ختم میشود.
 -4در این دوره دو رودخانه از داخل شهر میگذشته که یکی از
نهرها در دوره شاهعباس به دلیل طغیان بستهشده است و رودخانه
دیگر تا زمان حال در جریان است و بر شکلگیری شهر تأثیر فراوانی
گذاشته است.
 -5طبق نقشه ترسیمی اولئاریوس بازار ما بین مسجد جمعه و بقعه
شیخ صفی قرار گرفته و آن دو عنصر مهم را به هم متصل  می نموده
است.
 -6شاخص ترین بنای شهر مجموعه بقعه شیخ صفیالدین بود
که به کمک میدان اصلی شهر در جوار آن ساختار فضایی شهر را
مفهوم سازی می نمودند.
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A

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. Rereading 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

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.
Keywords
Structure of Ardabil City, Safavid Period, Historical Maps,
Adam Olearius Itinerary.

documents. According to the only available readable
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