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The culture of a city is the pattern that at once represents the city as a whole and the semantic atmosphere or context in which it develops and evolves. In
this respect, a city’s culture is nothing other than its
system of meanings – of meaningful symbols or symbolic meanings – and their formal/physical patterns.
An essential strategy to identify an urban culture is to
take account of the various types or forms of urban
spaces as well as their meanings and concepts.
Therefore, it seems necessary to gain a comprehensive understanding of the stages of development/evolution of urban spaces as well as the relation
between representations of meaning and culture in a
given period. With a cultural approach to the research
subject and an exploration of the city from a cultural
point of view, we aim to categorize the effects of culture on the formation of urban structures and forms.
By analyzing the meanings and concepts of structural
urban elements, we intend to present a reading of the
formal/physical concepts and meanings of the case,
i.e., the city of Ardabil. Urban spaces are thought of as
influential cultural environments that may be effective in shaping community infrastructure. Throughout
history, there have been many cities across the world
that used to be important for short or long periods
due to political, social or cultural reasons, thus, ranking high among cities. One of them is Ardabil, which
used to be of special importance for its political and
cultural status and reached its culmination in the Safavid era. Ardabil was deemed a sacred place by the
Safavid Dynasty. Because of Sheikh Safi al-Din’s
Shrine, the religious status of the city was multiplied.
It should be noted that Ardabil acquired a new and

quite unprecedented significance in the Safavid era.
The present research addresses the conceptual position of the city of Ardabil during the Safavid era,
which is considered by many Iranians as the era of the
resurgence of Shiite Islam. The main question is: How
did culture manifest itself in the formation and development of the city of Ardabil in the Safavid era? To
answer this question, we represent the meanings of
culture in three major urban spaces of Ardabil, including Sheikh Safi al-Din’s Shrine, the Bazaar and
Jom’e (Jame’) Mosque. The main purpose of this
study is to analyze the meanings of prominent spaces
in Ardabil city from a cultural perspective, in particular, through representing the meanings and concepts
of the city’s culture in the Safavid era. The study uses
an exploratory method and literature review procedures to present an analysis based on Stuart Hall’s
“Circuit of Culture” for representations of meanings.
The findings indicate that the holy concept of Sheikh
Safial-Din’s shrine as Safavid governance origin; bazaar as a main part of urban life and city magnificent;
and Jom'e mosque as a religious center conceptually
consolidating urban spaces represent the meaning of
urban spaces. Representation of spatial meanings in
the Safavid-era Ardabil was closely linked to power
relations and, thus, the city’s culture reflected the religious system, which was based on the legitimacy of
the Shiite Safavid rule.

Keywords: Representation, culture, Ardabil city,
Sheikh Safi al-Din’s Shrine, the Bazaar, Jom’e (Jame’)
Mosque, the Safavid era.
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بازنمایی معناهای فضاهای شهری اردبیل دورۀ
*
صفویه با نظریۀ فرهنگی هال
3
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چکیده
فرهنگ هر شهر هم الگوی پدیداری شهر است و هم حامل حالوهوا و فضای معنایی است که شهر در درون آن توسعه
و تحول مییابد .از این رو فرهنگ شهر عبارت است از نظام معنا یا نمادهای معنادار و یا معانی نمادین و الگوی کالبدی
آن .بنابراین راهبرد اساسی در شناسایی فرهنگ شهری ،توجه به انواع یا اشکال گونااگون فضااهای شاهری و معاانی و
شهر و شناخت فرهنگ شهرسازی جامعه میباشد .شهر اردبیل از شهرهای تاریخی مهم اسات کاه در دورۀ صافویه باه
غنای فرهنگی خاصی رسیده و نقش مهمی در فرهنگ شهرسازی آن دوره ایفا نموده است .لذا شاناخت کامال مراحال
تکوین و تکامل فضاهای شهر ،همچنین ارتباط بازنمایی معنا و فرهنگ در این دوره ضروری به نظر میرساد .پاووهش
حاضر با روش اکتشافی -اسنادی و با استفاده از مدار فرهنگی استوارت هال ،با هدف بررسی بازنمایی معناهای فضاهای
مهم شهری اردبیلِ دورۀ صفویه جهت دستیابی به الگوی فرهنگی آن انجام شده است .یافتههای پووهش نشان میدهد که
بقعۀ شیخ صفیالدین به دلیل قداست معنایی ،به شهر هویت مقدس بخشیده و بازار به عنوان ستون فقرات شهر داللت بر
مکنت آن داشته و همچنین جمعه مسجد نیز یکپارچگی مکانی -معنایی شهر را بازنمایی میکرده است .نتیجاۀ پاووهش
حاکی از آن است که بازنمایی معانی فضاهای شهر اردبیل در دورۀ صفویه پیوند تنگاتنگی با مناسبات قادرت داشات و
فرهنگ شهر بر اساس نظام دینی مبتنی بر مشروعیت حکومت شیعی صفویه نمود پیدا کرده بود.
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* این مقاله برگرفته از پایاننامۀ دکتری آقای سامان ابیزاده با عنوان «تبیین الگوی فرهنگی تحول تااریخی شاهرهای اساممی ،نموناه

مقدمه
فرهنگ با تولید و تبادل معنا ،همچنین دادن و ستاندن آن باین

تحلیل یا رویکرد خاص به جامعه است .تاریخ فرهناگ آنجاا

اعضای یك گاروه یاا جامعاه اتبااط دارد ( .)Hall 1997, 5باا

بروز میکند که تاریخ بهمثابۀ مادۀ تاریخی مد نظار باشاد ،اماا

توجه به وجود نسبت و رابطه میان فرهنگ و کنش ،مایتاوان

تاریخ فرهنگی آنجا رخ مینماید کاه تااریخ باه یاك ابازار و

فرهنگ را بنیاد زندگی اجتمااعی دانسات .زنادگی اجتمااعی

روش تحلیل و شناخت تبدیل شود .بنابراین تااریخ فرهنگای

چیزی جز مجموعاۀ کانشهاای بسایار پرشامار و گونااگون

به موج

آنکه تاریخ را بهمثابۀ مادۀ تاریخی در نظر میگیارد،

نیست و کنش تابعی از فهمها یاا نظاامهاای مفهاومی فاردی

فرهنگ را بهمنزلۀ یك کل تلقی میکند ،بای آنکاه چنادان باه

است و نظامهای مفهاومی فاردی نیاز از نظاامهاای مفهاومی

مؤلفهها و اجزای آن بپردازد؛ اما تاریخ فرهنگ ناارر بار سایر

مشترک یا فرهنگ اخاذ شادهاناد؛ لاذا فرهناگ نقاش بسایار

شکلگیری ،تحول ،تکامال و دگرگاونی فرهناگ اسات و در

تعیینکننده در زندگی اجتماعی دارد .بناابراین ،شاناخت بهتار

واقع ،نوعی شناخت توصایفی -روایای و تاا حادودی تلقای

زندگی اجتماعی در گرو شناخت بهتار فرهناگ اسات (

Hall

.)1997, 10‒12

تحصلی از فرهنگ است (.)Fazeli 2014, 60
در میان شهرهای تاریخی ایران ،اردبیل از نظار فرهنگای

در دهههای اخیر با گسترش رویکرد فرهنگی در فهام و

اهمیت فوقالعادهای دارد .این شهر در قرن پنجم و ششام باه

باین انساان و شاهر در کاانون

سارزمینهاای جناوبی

مدیریت شهر مباحث مناسا

علت موقعیات جررافیاایی از جانا

دوره از تاریخ ،از یكسو شکلدهنده به شهر و از سوی دیگار

گرجیها لطماه خاوره و پاز از مادتی گرفتاار تاخاتوتااز

متأثر از وضعیت شهر بوده است .فرهنگ هر شاهر هام محال

مروالن شده است .با رهور شیخ صفیالدین اردبیلای ،اردبیال

تجلی شهر است و هم حامل حالوهوا و فضای معنایی اسات

گذشته از سابقه و اهمیت تاریخی شهرت دیگری نیز یافتاه و

که شاهر در درون آن توساعه و تحاول ماییاباد .از ایان رو

دارالعرفان و داراالرشاد نامیده شاده اسات .اردبیال در عصار

راهبرد اساسی برای شناسایی فرهنگ شهری ،توجه باه اناواع

صفوی بهمثابۀ مکاانی مقادس بارای خانادان صافوی باود و

یا اشکال گوناگون شهر در طول تااریخ اسات ( Fazeli 2015,

آرامگاه شیخ صفیالدین ،بار اهمیات موقعیات ماذهبی شاهر

 .)65در این راستا ،رویکرد فرهنگی به تااریخ شاهر و تااریخ

اردبیل افزوده بود .بنابراین میتوان گفات در ایان دوره شاهر

فرهنگی یك نوآوری علمی است که با کاربسات آن درک ماا

اردبیل معنای جدیدی کس

میکند که متفاوت بود و پیش از

از تحوالت تااریخی و دگردیسای شاهر بسایار افازوده شاده

آن وجود نداشت.

تاااریخی کااه از دهاۀ  0791بااه بعااد گسااترش یافتااه ،تاااریخ

صفوی ،که میتوان گفت مرکز طلاوع دوباارۀ ماذه

تشایع

فرهنگی است .عبارت تاریخ فرهنگای گویاای ایان موضاوع

بوده است ،مورد تحلیل قارار مایگیارد« .چگاونگی بازتولیاد

است که این دانش تمش میکند تا با رویکردی بینرشاتهای،

فرهنگ شهر اردبیل در دورۀ صفویه» ساؤال اصالی پاووهش

دو حوزۀ علوم انسانی ،یعنی تاریخ و فرهنگ ،را با یکادیگر و

حاضر بوده است .برای این منظور معانی فرهنگ اصالیتارین

در تعامل با هم ببیند .از این رو ،تاریخ فرهنگی دانشای اسات

فضاهای شهری اردبیل ،از جمله بقعۀ شیخ صفیالادین ،باازار

میانرشتهای که از علوم مربوط به فرهنگ شامل انسانشناسی،

و مسجد جمعه ،بازنمایی میشوند .این پووهش سعی دارد باا

جامعهشناسی ،مطالعات فرهنگی و امثال اینها همراه باا تااریخ

استفاده از رویکرد تاریخ فرهنگی ،به یافتاههاای جدیادی در

استفاده میکند ( .)Fazeli 2014, 4تاریخ فرهنگی نوعی شایوۀ

این خصوص دست یابد.
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است .یکای از گفتماانهاا و شااخههاای پررونام مطالعاات

در این نوشاتار جایگااه مفهاومی شاهر اردبیال در دورۀ
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مباحث مطالعات شهری قرار گرفته است .فرهنگ شهر در هر

روسیه مورد تهااجم باوده و در دورۀ سالجوقی از تهاجماات

بازنمایی معناهای فضاهای شهری اردبیل دورۀ صفویه با نظریۀ فرهنگی هال

 .1بازنمایی معنا در نظریۀ فرهنگی هال

از زاویههای مختل

استوارت هال کوشیده است که باه دقیامتارین و ساادهتارین

بررسی قرار داد.

و در تمامی زمیناههاای ممکان ماورد

شکل ممکن پاسخ دهد که فرهناگ چیسات ،چگوناه تولیاد

در نمودار منعکز در تصویر  ،0کاه باه مادار فرهنگای

میشود و چه نسبتی با زندگی اجتماعی -سیاسی دارد .در این

استوارت هال معروف است ،فرهناگ باه پان مؤلفاه تجزیاه

رابطاه بااا چیساتی فرهنااگ ،هاال آن را چیاازی جاز «معنااای

میشود .این نمودار چگونگی معناشدن یك مکان ،متن ،عمال

مشترک» یا «مجموعۀ مفاهیم ،تصااویر و تصاورات مشاترک»

یا موضوع در شرایط تولید ،مصرف ،هویت ،تنظیم و داللت و

نمیداند .زیرا برقراری ارتباط فقط به واسطۀ معناهای مشترک

مهمتر از همه ،رابطۀ بین هر کدام از این مؤلفههای فرهنگی با

یا شیوههای نسبتاً همسان فکر و احساس امکانپذیر است .بار

یکدیگر را نشان میدهد .بخشی از سایر مؤلفاههاا مایتواناد

این مبنا ،هال ،فرهنگ را به واسطۀ تولید و تبادل معنا تعریا

برساخته و ایدۀ بسیار خوبی در مورد فرهنگ به دسات دهناد

میکند .هال بیان میکند که «معنا» در درون مادار فرهنگای و

(.)Hall 1997

در چناادین پایگاااه متفاااوت تولیااد ماایشااود و بااه صااورت
شامل هر آن چیزی است که ایجاد تعلم مایکناد و احسااس

تولیااد عبااارت اساات از درسات کااردن چیاازی ،اختااراع آن،

هویت را به وجود میآورد و این معناست که اعماال و رفتاار

ساخت آن ،بازتولید آن ،توزیاع آن ،بازاریاابی آن و پرداخات

Mirzai

هزینه برای تمامی ایان کارهاا و افارادی کاه آنهاا را انجاام

 .)and Parvin 2010دربارۀ چگونگی تولید و انتشار فرهناگ،

میدهند .الزمۀ استقرار یافتن و تثبیت شدن معنای فرهنگی آن

وی معتقد است که معنا از طریم دو فرایند متوالی و مارتبط

است که ارسال و سپز دریافت شاود .نکتاۀ مهام تنهاا ایان

«بازنمااایی مفهااومی» و «بازنمااایی زبااانی» تولیااد و منتشاار

نیست که تولیدکننده قصد تولید چه معناایی را داشاته اسات،

میشود .معناهایی که به واسطۀ نظام بازنمایی تولید و منتشر

بلکه شنوندگان و بینندگان پیام گیرندگان منفعال نیساتند و در

میشوند پیوند تنگاتنگی با مناسبات قادرت پیادا مایکنناد.

خلم معنا مشارکت فعال دارند ( .)Hall 1997زباان مهامتارین

مدار فرهنگی هال در واقع نوعی کاربست فرهنگای درباارۀ

عامل در فرایند تولید و تبادل معناست و خلم ،انتشار ،ترییر و

تولید معنا از طریم بازنمایی و زبان اسات .باه منظاور درک

دگرگااونی یااا حااذف معنااا صاارفاً در چااارچوز زبااان

طرز کار یك سایت فرهنگی ،متن ،تمرین یا شیء ،باید آن را

امکانپذیراست (.)Hall 1997, 5

انسانها را تنظیم میکند و به آنها سازمان مایدهاد (

قابلمشاهده

هویت

مصرف

نمایش /بازنمایی

غیرقابلمشاهده
تالش /کار

داللت

تنظیم

تصویر  :1مدار بازنمایی معنا )(Hall 1997
)Fig. 1: Circuit of meaning representation (Hall 1997
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چرخشی در میان این پایگاهها حرکت میکند .در نگاه او معنا

 .1-1تولید و بازنمایی معنا

 .2-1مصرف و بازنمایی معنا

رهگذر بحث فوکو در باز گفتمان ،به نظام بازنمایی میرسد؛

مصرف عبارت است از خریاد چیازی ،اساتفاده از چیازی،

آنجا که پز از شرح نظریاۀ گفتماان ،چرخشای از انتازاع باه

تبدیل شدن به بخشی از چیزی .معنای فرهنگ طریقاۀ بیاان

سوی دنیای واقعی دارد .ایدۀ اصلی درباارۀ بازنماایی از نظار

پارهای فرایندها ،کاربرد یك اثار ،یاك شایء ،کااال یاا ماتن

هال ،پذیرفتن حدودی از نسبیت فرهنگی بین یك فرهناگ و

است .با اینکه نظریهپردازان فرهنگی در وهلۀ اول مدلهاای

دیگری است به نحوی که «ماا از مجموعاۀ ذهنای یاا جهاان

مدار فرهنگی را در نظر گرفتهاند ،اما ارتباط بین فراینادهای

مفهومی یك فرهنگ به سمت دیگری پیش مایرویام» ( Hall

تولید و مصرف در کاانون توجاه آناان قارار دارد .تولیاد و

 .)1997بازنمایی در این معنا محلی برای به رسمیت شاناختن

مصرف در عین تنارر با یکادیگر ،همادیگر را تقویات نیاز

مفهوم تفاوت فرهنگی

است.

میکنند.

 .2روش تحقیق
 .3-1هویت و بازنمایی معنا

رویکرد نظری ایان تحقیام در بازنماایی معناهاای فضااهای

مسئلۀ هویات از هماان ابتادا کاانون مطالعاات فرهنگای قارار

شهری« ،نظریۀ فرهنگی» اساتوارت هاال اسات کاه باا روش

گرفت .در این زمیناه مطالعاات فرهنگای باه مطالعاۀ ایان امار

اکتشافی -اسنادی انجاام شاده اسات .روش اسانادی روشای

میپردازند که افراد و گروهها چگونه هویت خود را مایساازند

کیفی است که طای آن پووهشاگر مایکوشاد تاا باا اساتفادۀ

و مورد مذاکره قارار مایدهناد یاا چاه درکای از خاود دارناد.

نظاممند و مانظم از دادههاای اسانادی باه کشا  ،اساتخرا ،

مطالعات فرهنگی بر اساس تقابل مستقیم با مفهاومی ارتدکسای

طبقهبندی و ارزیابی مطال

مرتبط با موضاوع پاووهش خاود

از هویت شکل گرفته است .ایان مفهاوم ارتدکسای از هویات

اقاادام نمایااد .در ایاان رابطااه سااند ،مصاانوعی ایسااتا و

فرض میکند که هویت چیزی مستقل (وجودی ثابت و مستقل

ازپیشتعری شده نیست بلکه آن را باید بار اسااس میادان و

از هر گونه تأثیر خارجی) اسات در حاالی مطالعاات فرهنگای

کارد .در ایان پاووهش

شبکههای کنش مربوط به آن تعری

هویاات را پاسااخی بااه چیزهااای متفاااوت و بیروناای در نظ ار

هدف توصی

ماایگیاارد .احتماااالً بااه جااای تلقاای هویاات بااهمثاباۀ واقعیتای

صفوی در پرتو بینش نظریۀ فرهنگی استوارت هال اسات .در

ازپیشکاملشده که اعمال فرهنگی جدید توسط آن نمایش داده

این راستا ،ابتدا ویوگیهای کلای اجتمااعی و فرهنگای شاهر

میشوند ،باید هویت را «محصول»ی قلمداد کنیم که های گااه

تاااریخی اردبیاال و تحااوالت کالباادی آن در دوران صاافویه

کامل نیست ،همیشه در جریان اسات و همیشاه درونبازنماایی

بررسی میشود و سپز به استخرا مفاهیم و معانی فضاهای

میشود نه آنکه بیرون از آن ساخته شود (.)Hall 1997

اصلی شهر در آن دوره باا اساتفاده از مادل «مادار فرهنگای»
استورت هال اقدام میگردد.

 .4-1مقررات ،تنظیم و ضوابط و بازنمایی معنا
تولید و مصرف هر چیزی در مطالعات فرهنگی در یك بساتر
حقوقی صورت میپذیرد که ممکن اسات رسامی ،عرفای یاا

 .3ویژگیهای کلی اجتماعی و فرهنگی اردبیل در
دوران صفویه

اعتقادی باشد .این بستر فعالیتهای انسان را تنظیم میکناد و

شهر اردبیل یکی از کهنترین شهرهای ایران به شمار میرود.

معنای آنها را در خود مستتر دارد.

این شهر در طول تاریخ سیاسی خود سدههای متماادی مرکاز

 .5-1داللت و بازنمایی معنا

 .)1993, 9شهر اردبیل در سدۀ هشت هجری با عنوان مذهبی

بازنمایی مبنا و مبدأ مطالعۀ فرهنگ اسات .اساتوارت هاال از

داراالرشاد و دارالشرع ،و از اواخر سدۀ مزبور تا عصار قاجاار
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و تفسیر دادههای تااریخی شاهر اردبیالِ دورۀ

بازنمایی معناهای فضاهای شهری اردبیل دورۀ صفویه با نظریۀ فرهنگی هال

دو یا سه شهر پررونم زیاارتی

مساجد این شهر میادین بزرگ و باشاکوهی ایجااد شاد و در

با اشتهار به داراالمان در ردی

شیعیان ،اعتبار مذهبی و سیاسی واالیی داشت .خیزش نهضت

این میادین آزنماهایی با آز فراوان و گاوارا وجاود داشات.

صفوی از این شهر و نقش مؤثر نوادگاان شایخ صافیالادین

بنابراین اردبیل را شاید بتوان نخستین شهر ایاران دانسات کاه

شد تا نام اردبیل در تااریخ

آز آن (از دورۀ صفویه) از طریم لولهکشای تاأمین مایشاده

ایران برجستهتر شود ( Yousefi and Golmaghani Zadeh Asl

اسات ( .)Rezazadeh Ardebili and Peygami 2009, 77از

.)2011, 12

دیگر اقدامات مهم شهرسازی و معماری صافویان در اردبیال

اردبیلی در تاریخ نوین ایران سب

فرهنگ با معناهای مشترک ساروکار دارد و زباان وسایلۀ

تجدید بنای فعلی بازار که در آن دوره به او وسعت و رونم

ممتازی است که به واسطۀ آن چیزها را بهتر درک مایکنایم و

خود رسید و همچنین ایجاد پالهاایی چاون پال سارخ ،پال

از طریم آن تولید و مبادلاۀ معناا صاورت مایگیارد .تنهاا از

هفتچشمه ،پل پن چشامه و پال ساهچشامه قابال ذکرناد.

رهگذر زبان مشترک است کاه مایتاوانیم معناهاای مشاترک

بنابراین پیدایش و رهور خاندان صفویه تأثیر فراوانی بر سایما

داشته باشیم .پز زبان جایگاه محوری در معنا و فرهنگ دارد

و کالباد شاهر گذاشات ( Yousefi and Golmaghani Zadeh

( .)Hall 1997, 15از عوامل مؤثر در شاکلگیاری فرهناگ در

 .)Asl 2011شهر اردبیل در اواخار حکومات صافویان رونام

دورۀ صفویه ،میتوان به زبان مردم اشاره کرد .تا سادۀ ششام

خود را از دست داد و تجاارت و بازرگاانی در آن باه رکاود

زبان تمام مردم اردبیل ترکی بود .برخمف تصاور برخای کاه

گرایید.

پنداشتهاند شاه اسماعیل صفوی زبان ترکای را روا داد و آن
اسماعیل صفوی قیام کرد ،زبان ترکی میاان ماردم آذربایجاان

فضاهای شهری عرصۀ تعاممت اجتماعی و انعکااسدهنادۀ

شایع بود و عامۀ مردم نیز بدان سخن میگفتند ،اما خاود شااه

فرهنگ و ارزشهای جامعه میشوند و هنجارهای رفتاری و

اسماعیل نیز به زبان ترکی گرایش داشات .از آن زماان ،زباان

حقایم خلمشده توساط جامعاه را باه نماایش مایگذارناد

ترکی در شاهر مانادگار گردیاد و زباان عاماۀ ماردم گشات

( .)Rostamzadeh et al. 2010, 50در بحاث حاضار بارای

(.)Yousefi and Golmaghani Zadeh Asl 2011

پاسخ به ساؤال اصالی پاووهش ،بازنماایی معاانی فرهناگ

اردبیاال عرصاۀ انجااام بساایاری از فعالیااتهااای هنااری،

اصلیترین فضااهای شاهری اردبیال ،از جملاه بقعاۀ شایخ

فرهنگی و اجتماعی طی ادوار گذشته بوده است کاه آماوختن

صاافیالاادین ،بااازار و مسااجد جمعااه ،مااورد بررساای قاارار

علم و دانش را میسر مینمودهاند .با مطالعاۀ تااریخ مایتاوان

میگیرد.

دریافت که در این زمان اردبیل به لطا

قرارگیاری در مسایر

جادۀ بزرگ ابریشم و نیاز وجاود مقبارۀ شایخ صافیالادین،
خانقاهها و زوایاا و مقاابر پیاران و حضاور خانادان صافوی

 .1-4بازنمایی معناهای مجموعۀ شهری شیخ
صفیالدین اردبیلی

فضاهای شاهری و سااخت میاادین بازرگ ،از جملاه میادان

ایران و از شااهکارهای معمااری و کاشایکاری سادۀ هشاتم

اصلی شهر و میدان نفات کاه در اطاراف خاود اصالیتارین

هجری است .شکلگیری مجموعۀ شیخ صفیالادین اردبیلای

اندامهای درونشهری ،یعنی بازار و بقعۀ شیخ صافی را جاای

به سدۀ هشتم هجری بازمیگردد .شایخ صافیالادین اساحم

داده بودند ،بوده است .در دورۀ صفویه ارتباط مسجد جمعه و

اردبیلی ،عالم ربانی مشهور و فرزند امینالادین جبراییال ،باه

بقعۀ شیخصفی توسط بازار و راستههایی که به مرکز محامت

سال  051هجری قمری در روستای کلخوران از توابع اردبیال

ختم میشدند ،قوت بیشتری گرفت .همچنین در مقابال اکثار

دیده به جهان گشود ( .)Jamei 1993, 87صفیالدین از هماان
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را زبان مردم آذربایجاان نماود ،بایاد گفات :زماانی کاه شااه

 .4بازنمایی معناهای فضاهای شهری اردبیل

زمان خردسالی و جوانی در مسیر طریقت و عرفان گام نهااد.

دیگر است که مدخل آن از طرف میدان است کاه در جناوز

وی از شاااگردان شاایخ زاهااد گیمناای بااود و بااا زراعاات و

آن یك کریاس عالی دیده مایشاود .درز مساجد باا زنجیار

کشاورزی امرار معااش مای کارد ( Yosefi and Golmaghani

آهنی صلی وار ،حراست میشود .هر مقصر و جنایتکاری کاه

 .)Zadeh Asl 2011, 28مجموعۀ بقعاۀ شایخ صافیالادین در

دست بدان زنجیر برساند و داخل محوطه شود در امان اسات

ابتدا مسکن شیخ صفی ،خانقاه و محل تجمع مریدان وی بود.

(داراالمان) و کسی نمیتواناد او را دساتگیر کناد .در سامت

ابن بزاز اردبیلی در صفوهً الصفا آورده است که پز از وفاات

گوشۀ حیاط بزرگ ایوانی وجود دارد که همه قسام از زوار و

شیخ ،ضمن مشاوره و اجمااع تصامیم بار آن شاد کاه مرقاد

متحصنین ،که به واسطۀ امورات مختلفه بدانجا پناه آوردهاناد،

خلوتخانۀ شیخ ،باغچه،

دیده میشود .در این حیاط واردین وقت دخول ترک اسالحه

ایشان در مقامی خاص باشد که جن

حوضخانه ،خلوتسرای عام و مزار مریدان بوده است.
برای بررسی معانی مجموعۀ شیخ صفی به بازنمایی آنهاا
از طریم مدار فرهنگی استورت هال میپردازیم:

و چوز و عصا نموده از درز بزرگ و آهنی عبور مایکنناد.
در حیاط کوچك از یك طرف حماامهاا و انباار و از سامت
چپ درز کوچکی دیده میشود که مطبخ است و از آنجا هر
روز و هر ش

● ساخت با نیت باقیات صالحات

خیرات و مبرات سلطنتی را میان فقارا تقسایم

میکند .در مطبخ غذا به مقدار کثیاری طابخ شاده و در میاان

مجموعااۀ شاایخ صاافی در اردبیاال کااه از ترکیاا

آرامگاهی ،سکونتگاهی ،مذهبی و آیینای شاکل گرفتاه اسات،

خاادام مسااجد» ( .)Safari 1992, 205‒206غااروزهااا در

ابتدا خانۀ ساادهای بایش نباود کاه شایخ صافیالادین در آن

آشپزخانه که وق

شده بود غذا میپختند و از طرف شااه باه

ماایزیساات و همااانجااا نیااز بااه ارشاااد مریاادان و پیااروانش

ساکنان و صوفیان میدادند ( .)Canby 2009, 25میتوان گفت

میپرداخت .صدرالدین موسی پز از فوت پدر در سال 935

کمك به انسانهای مستمند و فقیر و اطعام آنها برای دوستی

هجری قمری به توسعۀ بقعاه و مجموعاۀ شایخ صافیالادین

با خداست و برای پاداش آخرت انجام مایشاود و همچناین

اهتمام ورزیاد .در طاول حکومات صافویه خانقااه شایخ باه

تأکید باه انتخااز ذکرهاای عارفاناه یکای از مراحال سایر و

صورت واحدهای الحاقی ساخته شده و بر اصل اضاافه شاده

نفاز بارای ارتقاای روح

سلوک و منازل عرفاانی و تهاذی

Jamei 1993,

انسان است .در مجموعۀ بقعۀ شیخ صفیالدین بر اساس مادار

 .)70‒81مقباارۀ شاااه اسااماعیل اول و گنبااد آن ،رواق فعلاای،

فرهنگی ،این باقیات صالحات برای بانیان است که تولید معناا

چینیخانه ،مسجد جنتسرا و باغ و سردر بیرونی بقعه بعد از

میکند.

است .بانی بقعه صدرالدین موسی بوده اسات (

شیخ صدرالدین ساخته شادند .او پیشارفت معمااری بقعاۀ
شیخ صفی در زماان شااه عبااس باود .آنچاه در آغااز ،بناای

● مکان کسب فیض

درویشی و ساده شامل مسکن و خلاوت شایخ باود در سادۀ

در دورۀ شیخ صفی که بنا در نقش خانقااه اساتفاده مایشاد،

یازدهم هجری به مجموعۀ معماری وسیعی تبدیل شده اسات

خانقاه نهادی آموزشی بود که جزو فضاهای آموزشی اساممی

(.)Canby 2009,24

باه شامار مایرفات و از بادو ایجااد ،دروس ماذهبی در آن

گذشتههای بقعۀ شیخ صفیالدین و مقام صوری و معناوی آن

بیتوته و ریاضت نیز به شامار مایآماد (.)Darrani 2001, 106

نوشتهاند .تاورنیه ،تاجر و سیاح فرانساوی کاه در زماان شااه

خانقاه بنایی عمومی برای گرد آمدن مردم با اهاداف علمای و

عباس باه ایاران سافر کارده ،در سافرنامۀ خاود ماینویساد:

فرهنگی به شمار میرفت و زندگانی کاری آنهاا را باه جنباۀ

«مسجدی که شاه صفی در آن دفن شده منضم به چناد بناای

اندیشمندانه پیوند میداد ( .)Zeinali Anari 2014خانقاه دارای
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بناهااای

فقرا تقسیم میشود چه به صارف ناهاار و شاام عملجاات و

بازنمایی معناهای فضاهای شهری اردبیل دورۀ صفویه با نظریۀ فرهنگی هال

زوایا و حجره های متعددی بوده خاص پیر و سالکان و خادمان

طریقت عملی است که هدف آن تکمیال نفاز و ترقای

و به جز خادمان که به خدمت و پرستاری پیر مایرفتناد اجاازۀ

صفت روحانی و تاذهی

اسات .باه

ورود به آنها نداشتهاند .دستهای دیگر از زوایا خااص ساالکان

مراحل سیر و سالوک در رساایل صافویه مطاابم باا مراتا

بوده که در آن خلوت میکردند و به ریاضت و سلوک مشارول

مختل

انساان و تصافیۀ قلا

اشاره شده است.

میشدند و هر سالکی را که در خلوت بود زاویۀ خاص تعیاین

در بقعۀ شیخ صفی آیین طریقت وضعکننادۀ مقاررات و

میکردند ( .)Darrani 2001, 107بنای خانقاه باه چناد بخاش

شیوۀ استفاده از مجموعه و عامل بازنمایی معنا در شکلگیری

تقسیم میشد که بزرگترین آن تاالری عظایم باود مخصاوص

فرهنگ فضا است.

اعمالی از قبیل ذکر جمعی یا سماع و یا گرد آمدن برای صارف
طعام و یا ممقات شیخ باا اصاحاز خاود کاه ایان قسامت را

● هویت مقدس

جماعتخاناه مایگفتناد ( Abdi Beyg Navidi Shirazi 2011,

هویت یکی از مهمتارین و اساسایتارین مساایل حاوزههاای

فایا و اجمااع

معرفت و نیااز بشاری اسات .مفهاوم هویات را مایتاوان در

 .)21بنابراین ایان بناا فضاایی بارای کسا

سالکان بوده است و این مهم جز از طریم ،طریقت و تاروی

حوزههای واژهشناسای ،جامعاهشناسای ،فلسافه ،فرهناگ و...

تصوف و تشیع امکانپذیر نیسات .در دورۀ شااه عبااس ،بناا

جستجو کرد ( .)Mirmoghtadai 2004, 10هویتِ مکانی ،یك

دارای مساجد و مدارس عالی شده و کتابخانۀ بسیار مهمی در

برساختۀ اجتماعی است .جایی به نام هویت مکانی در جهاان

آنجا ایجاد شده که دارای عالیترین و کمیازترین کتازهاای

بیرونی وجود ندارد تا آن را پیدا کنیم .ایان هویات یاك دادۀ

خطی بوده است .در زمان شاه عباس ثانی از همه جای ایاران

عینی یا طبیعی نیست بلکه چیزی اسات کاه ماردم باه مکاان

برای زیات قبر شاه صفی به اردبیل میآمدناد و ایان موضاوع

نسبت می دهند .هر اثر هناری و بااالخ

معمااری شاهری،

باعث شده بود که بنا به مجموعۀ زیارتگاهی تبدیل شود.

محملای بارای تجلای معاانی نهفتاه در فرهناگ و هنار یاك
سرزمین و عرصهای برای بیان مضاامین اندیشاهای وابساته و

طریقت مسیر و شیوۀ سلوکی برای رسیدن به حقیقت اسات.

فردی که دارای وجهۀ مذهبی است و همچنین تزییناتی که در

اهل طریقت معتقدند که هر کز بایاد عاموه بار اطاعات از

بنا به کار رفته ،هویت مقادس بناا را تقویات مایکنناد .ایان

شریعت ،طریم و روش سیر و سلوک خاصی را بارای تزکیاۀ

زیارتگاه مکان مهمی است که به عنوان خاناۀ معناوی سلسالۀ

باطن اختیار کند ،روشی که مبتنی بر احکام قلبی و اجتنااز از

حاکم یعنی صفویه معرفی میشود .به همین ترتی  ،این بنا نه

ماسوی اهلل است .بنابراین طریقت سیری بااطنی اسات کاه از

تنها یك حرم صوفی بلکه یك بنای سالطنتی باود کاه شااهد

شریعت آغاز میشود و سالك را به ساوی حقیقات رهنماون

تجربیات و مراسمات شاهان صفوی بود که در آنجا به وجاود

میگردد .برخی رابطۀ میان شریعت ،طریقت و حقیقات را باه

آمدند و به ترتی

به نظم سیاسی صفویه نیز رسیدند .شاواهد

صورتی تصویر مایکنناد کاه شاریعت دایارههاایی اسات باا

و دالیل این تحوالت در اخبار و تواریخ بیان نشدهاناد ،بلکاه

مرکزیت حقیقت و طریقت همچاون شاعاعهاایی اسات کاه

در ساختمانهای ناهمگونی نهفتاهاناد کاه بار ایان تحاوالت

محیط را به مرکز مرتبط میسازد .فارض بنیاادین طریقات آن

گواهی میدهند ( .)Rizvi 2000, 113در معماری مقبارۀ شایخ

است که در هر چیزی معنایی نهاان وجاود دارد ،هار چیازی

صفی جنبۀ مهمی از حکومات صافویان نمایاان باوده اسات،

Zeynali Anari

یعنی ادغام سلطنت و مذه  .شاهان صفوی با اعمم شیعه باه

دارای معناایی برونای و نیاز درونای اسات (
.)2014

عنوان مذه

رسمی کشور ،مشوق نوعی راه و رسام ماذهبی
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طریقت صفوی توسط شیخ صافیالادین بنیاانگاذاری شاد.

تقدسِ مکانی شکل میگیرد .و افزون بر این ،انتسااز بناا باه
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● آئین طریقت

پیوسته با آن است .در بقعاۀ شایخ صافی هویات بار اسااس

نظاممندتر بودند .این ترییر را باه بهتارین شاکل مایتاوان در

حاکمان دورههای ایلخانی و تیموریه تاا صافوی باه خانقااه

توسعۀ مقبرۀ شیخ صفی دید که آینۀ فضای فرهنگی ایاران در

اردبیل اختصاص یافت .اردبیل که در میاان شاهرهای ایاران

اوایل عهد صفوی محسوز میشاود .شااه عبااس عاموه بار

داراالرشاد ،محل ارشاد و هادایت ،را داشات از ساوی

توسعۀ مقبره و وق

لق

موقوفات فاراوان بارای بقعاه ،آن را باه

تیمور لنگ به داراالمان معروف گردید .بر اساس این لقا ،

نمادی سلطنتی تبدیل کرد که عمدتاً با سلسله صافوی مارتبط

کسی نباید در این شهر مزاحم دیگری میشد مگر آنکه حم

بود ( .)Canby 2009, 25مسافرانی که در عصر شاه عباس باه

شرعی نزد وی داشت.

حرم رفتهاند مینویسند :کسی غیر از شاه عباس اجازه نداشت

برابر منابع تاریخی ،مجموعۀ شایخ صافی در سادههاای

وارد حاارم شااود و او در آنجااا بااه تنهااایی در جااوار نیااای

هشتم تا دوازدهم هجری قمری یکی از مهمترین کاانونهاای

شکوهمند شیخ صفی نماز مایگازارد .در آساتانۀ شااهنشاین،

ارشادی اصلی شیعیان برای تبلیغ اصول شیعه و از مهامتارین

زایرین بر زانو میافتادناد و زماین متبارک را مایبوسایدند و

مکانهای زیارتی جهان اسمم به شمار میرفته است .بناابراین

سپز به زیارت مقابر نیاکان صافویان کاه در حرمخاناه دفان

شهر اردبیل در سدههای مزبور به دلیل آنکه خاستگاه سلسالۀ

شده بودند مایرفتناد ( .)Canby 2009, 30ایان مضاامین باه

صفوی بود بیش از سایر شهرها اعتبار یافته و به مکان مقدس

هویت شیخ صفی اشاره دارد و ضمن تأکید بر تجانز عرفاان

ملی و مذهبی ایران تبدیل شده بود.

و پیرایش گناهان ،معنای تقدس را با حضور در مکان به آدمی
میدهد.

میتاوان گفات :مجموعاۀ خانقااهی و آرامگااهی شایخ
صفیالدین الگوی اولیۀ پیشرفتی است که یك نهاد اجتماعی-
مذهبیِ خیرخواهانه با فضاهای متعدد در حوزههاای مختلا

اردبیل دو و نیم قرن محل قدرت صفویان بود ،چاه از نظار

نیازهای جسمانی و روحی مخاطبان خاود را بارآورده ساازد.

اقتصادی و چه از نظر معنوی .شهر اردبیل و مرکز خانقااهی

معانی به واسطۀ نظام بازنمایی منتشرشده پیوناد تنگااتنگی باا

آن در زمان شایخ صافی و نوادگاان او از کاانونهاای مهام

مناسبات قدرت پیدا کرده است ،باه طاوری کاه در مجموعاۀ

مذهبی جهان آن روزگار محسوز میشد .از برکات وجاود

شیخ صفی ،بر اساس مدار فرهنگی ،ایان مشاروعیت صافویه

مقبرۀ شیخ صافیالادین اردبیلای موقوفاات زیاادی توساط

است که بازنمود میشود.

Fig. 2: Cultural Circuit of production and exchange of meaning at the urban complex of Sheikh Safiuddin Ardebili (Hall
)1997
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تصویر  :2مدار فرهنگی تولید و مبادلۀ معنا در مجموعۀ شهری شیخ صفیالدین اردبیلی ()Hall 1997
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● داللت بر مشروعیت حکومت صفوی

آموزشی و تربیتی ،معیشتی ،و حوزۀ بهداشت ،توانساته اسات

بازنمایی معناهای فضاهای شهری اردبیل دورۀ صفویه با نظریۀ فرهنگی هال

 .2-4بازنمایی معنا در بازار تاریخی اردبیل

نبودهاند چرا کاه فرهناگ مبادلاه و تجاارت خاود بخشای از

شهر اردبیل به دلیل واقعشدن در مسیر جادۀ ابریشم همواره از

فرهنگ شهری است.

بازارهای وسیع و پررونقی بهرهمند باود و در دورۀ حکومات
سلسلۀ صفوی به خااطر وجاود مقبارۀ شایخ صافی و ارادت

● رفع نیاز و مبادالت تجاری

خاص سمطین صفوی به جد خود ،این شهر در نهایت جمل

بازار اردبیل از قدیم ،نه تنها به عناوان مکاانی بارای مباادالت

و شکوه به سر میبرد و از اعتبار خاصی برخاودار باود .بناای

اقتصادی وتجاری بوده ،بلکه امور دینی ،فرهنگی وسیاسی نیز

امروزی بازار اردبیل در پارهای از قسامتهاا متعلام باه دورۀ

در آنجا انجام میگرفته است .در این شهر ،بازار در مجااورت

صفوی است که بعضی از سراها و تیمچاههاا و راساتههاا در

بقعۀ شیخ صفی قرار دارد و مردم برای تأمین نیازهای روزمره،

ادوار بعدی مرمت و احیا شدهاناد .در سادۀ دهام هجاری در

فصلی و ساالیانۀ خاود از باازار اساتفاده مایکنناد .ایان امار

اول بازارهاای اردبیال از رونام

و اقتصااد در بازارهاای

زمان حکومت شاه طهماس
بسیار زیادی برخوردار بودند.

نشاندهندۀ تلفیام دو عنصار ماذه
سنّتی ایران و بازار شهر اردبیل است.

بازار شهر اردبیل به عنوان ستون فقرات آن ،باه صاورت

اهمیت بازار اردبیل تنها منحصر به خود شهر نبوده است،

خطی شکل گرفته و جهت آن از شرق به غارز باوده اسات.

زیرا این بازار نقش منطقهای مهمی داشته و با بعضی نقاط دنیا

بازار در طول این جهت حرکات دو مرکاز مهام شاهر یعنای

نیز ارتباط تجاری -بازرگانی داشته است .به عموه این بازار بر

مجموعۀ بقعۀ شیخ صفی و مسجد جمعه را به یکدیگر متصل

سر شاخهای از راه ابریشم قرار داشته و این شهرت و نفوذ در

میکرده است .مجموعۀ شایخ صافی و میادان عاالیقااپو در

رشد و توسعه و افزایش اهمیات شاهر تاأثیر بسازایی داشاته

جلوی آن (یکی از مدخلهاای مهام شاهر) نقاش مهمای در

است .در دورۀ صفویه ،محصوالت گیمن و شماخی از طریام

تقویت بازار داشتهاند .دو راه اصلی بازار نیاز هار کادام یاك

اردبیل به عثمانی حمل میشده اسات (.)Velayati 1996, 313

محلۀ بزرگ مسکونی را در سمت شارق و سامت غارز باه

فعالیت اقتصاادی و مباادالت کااال در باازار شاهر اردبیال در

یکدیگر متصل میکردهاند.

عمدهفروشی و بنکاداری ،واساطهگاری ،تجاارت خاارجی و

● تولید ثروت و سود بازاریان و بانیان

تولید محصاوالت توساط پیشاهوران صاورت مایگرفات و

از مهمترین مشخصه های حیات شهری در هر دورهای ،وجود

درهمتنیدگی و گوناگونی رشتههای اقتصادی از عوامل اصالی

بازار و بازاریان با هدف کس سود و تاأمین ارزاق و مایحتاا

رشد تجارت و پیشهوری در بازار بزرگ این شهر بود کاه در

مردم بوده است .در هار یاك از ایان بازارهاا ،مجموعاهای از

مسیر جادۀ ابریشم قرار داشت .در بازار افراد استفادهکنناده ،در

وجود داشت ( Floor

تعاممت اجتماعی به رفع نیاز خود میپردازند و این رفع نیااز

 .)1987, 91به نقل از کتاز «صریح المك» که جزییات رقبات

معنای فرهنگ و زندگی اجتماعی در فضای شهری اسات کاه

و مشروح موقوفات آستانۀ متبرکۀ بقعۀ شیخ صفی در آن بیاان

در شهر اسممی مورد مصرف قرار میگیرد.

اصناف متعدد با الزامات خاص هر صن

شده ،در قرن دهم هجری در زمان حکومات شااه طهماسا
دکاکین متعددی که تعداد آنها از صدها باز تجاوز میکند ،در

تنظیمکننده و نظامبخش فعالیتها در بازار اردبیل ،آیین حسبه

بازارهای اردبیل از طریم نیابت تولیت آستانۀ شیخ خریاداری

بود .برای اینکه رواباط باین پیشاهوران و ماردم و نیاز نحاوۀ

بقعۀ حضرت شیخ صفیالدین شدهاند ( Jamei 1993,

استفاده از فضاهای بازار به بهترین صورت ممکن جریان یابد،

ساود

قوانین و مقرراتی دربارۀ بازار وضع شده بود که برخی از آنهاا

و تأمین مایحتا مردم ،در شکلگیری فرهنگ شهر نیز بیتأثیر

به صورت مدون و برخی به صورت ضمنی و شفاهی بودناد.

و وق

 .)132بازاریان شهر اردبیل عموه بر امرار معاش ،کس
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اول بازار اردبیل از رونم بسیار زیادی برخوردار باوده اسات.

● آیین حسبه
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اشااکال و بخااشهااای مختلاا

از جملااه خااردهفروشاای،

این قوانین و مقررات حوزههای گوناگونی را دربرمیگرفتناد.

درمیآیند و به عازاداری در مسایر مشاخ

نخستین موضوع مهم محل استقرار پیشاهوران و فضااها باود.

میپردازند.

برخی از پیشهوران که فعالیت آنها موج

در داخال باازار

پیادایش آلاودگی

در بازار ،به عنوان یك فضای شهری مهم ،فضاهایی برای

محیطی میشد باید در بیرون شاهر یاا در نزدیکای دروازههاا

عرضۀ انواع غذاهای ساده و نیز غذاهای عالی وجاود داشات.

مستقر میشدند ( .)Soltanzadeh 2007, 50درباارۀ فضااهای

ساختار اجتماعی جامعه در دورۀ صفویه باه نحاوی باود کاه

بازار و نحوۀ استفاده از آن قوانین و مقرراتی وجود داشت کاه

مردم بر اساس روابط خویشاوندی ،قومی ،ناوادی ،ماذهبی و

برخی از آنها در کتازهایی که به موضوع حسبت پرداختهاند،

برخی از انواع روابط اجتماعی باه صاورت گاروهبنادیهاای

ذکر شدهاند .مهمترین وریفۀ نظارتی مترت بر نهاد حسبه حفظ

محلهای در کنار هم زندگی میکردند .هر یك از ساکنان شهر

و نظارت بر بازار و دفاع از تمامیت آن است .حسبه و وراای

به یك محله تعلم داشت .نقش و کارکرد اجتمااعی باازار باه

را می بایست بازوی عملکننده و قوۀ اجرایی تساهیل

قدری بود که حتی اروپاییان که برای مدت کوتاهی باه ایاران

محتس

بازار و بنای بازارها و متولّی رونام داد و ساتد ساالم در باازار

سفر میکردند ،به خوبی متوجه آن میشادند (

Soltanzadeh

اسممی به شمار آورد ( .)Esposito 2003, 114مفهوم نظاارت

.)2007, 31

بر بازار و نظامبخشیدن بدان در منابع اسممی ،عموه بر سممت
بازار از حیث اخمق حسنه ،نظم عمومی و عدم امتزا حمل و
حرام ،شامل نظام راهری فیزیکی نیز میشود .قوانین و مقررات
حاکم بر بازار که مطابم دستورات اساممی بودناد ،از عوامال
اصلی رونم اقتصادی بازار اردبیل در دورۀ صفوی بودهاند.

● داللت بر قدرت شهر
مجموعۀ بازار و فضاها و عناصر پیرامون آن هستۀ مرکزی تار
و پود ارگانیك شهر بوده است .این هساتۀ مرکازی باه مارور
زمان گسترش یافته و عموه بر اضافه کردن عناصر و فضاهای
تجاری-بازرگانی به پیکرۀ خود ،سایر فضاها و عناصر الزم را

بازار در اردبیل ستون فقرات و شاالودۀ زنادگی اقتصاادی ،در

از اوضاع اقلیمی شهر و وجود اقلیم سرد و نیمهخشك منطقاه

حیات شهری بود .این بازار به عناوان مرکاز معیشات ماردم و

است که باعث پیوستگی محلهای کس

وکاار و فعالیات و…

فعالیتهای صنفی ،در جوار مسجد جاامع قارار دارد .در باازار

در یك مجموعه شده بود ( Yosefi and Golmaghani Zadeh

اردبیل نیز عموه بر کارکرد تجااری ،مساجد جاامع شاهر در

 .)Asl 2011, 41بازار اردبیل یکی از بهترین نمودهای معماری

داخل بازار واقع شده است.

و شهرسازی ایرانی اسممی است که به عنوان ستون فقرات و

مجالز عازاداری غالبااً در ساراها و تیمچاههاا تشاکیل
میشد و اصناف مختل

قل

تپندۀ شهر ،ایفای نقش میکند .از یكسو باا بقعاۀ شایخ

برای بهتر برگزار کردن آن با یکدیگر

صفی ارتباط دارد و از سوی دیگر مسجد جاامع شاهر در دل

رقابت میکردند .از دورۀ صفویه به بعاد هماواره گروهای از

آن قرار گرفته است .مقدسای در کتااز «احسان التقاسام» از

اصااناف هاار سااال ،در ده اۀ عاشااورا ،مجااالز عاازاداری و

اردبیل شرحی نوشته و میگوید که اردبیل مرکز آذربایجاان و

میدهناد.

اسات و چهاار

روضهخوانی در سراها و چهارسوهای بازار تشکیل

پایتخت ناحیه است .بازار آن به شکل صالی

بااازار اردبیاال نیااز در هنگااام عاازاداری اهاال بیاات (ع) و ب اه

دروازه دارد و مسجد جامع در وسط صلی

خصوص در ایام ماه محرم و به ویوه دهاۀ عاشاورا ،مجاالز

واقع اسات ( .)Jamei 1993, 131وجاود بازارهاای بازرگ و

عزاداری برگزار میکند .در ایام محرم ،شش محلۀ اصلی شاهر

معتبر در شهر اردبیل کاه در قارون اولیاۀ اساممی در بخاش

اردبیل که به محامت ششاگانه معاروفاناد ،هار کادام روز

اقتصادی کشور فعالیت داشتند مورد تأیید کتازهای تااریخی

مشخصی برای عزاداری در بازار دارند و در روز مقرر به بازار

قرار گرفته ،اما اهمیات و شاهرت و گساترش وساعت آن در

(یعنی چهارسوق)
] [ DOI: 10.29252/ciauj.4.1.1
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● هویت مالی -اقتصادی

نیز در کنار خود ایجاد کرده بود .این بازار سرپوشایده بازتاابی

بازنمایی معناهای فضاهای شهری اردبیل دورۀ صفویه با نظریۀ فرهنگی هال

قدرت شهر

هویت مالی -اقتصادی

یی

رفع نیاز و مبادالت تجاری

ثروت و سود
بازاریان و بانیان

تصویر :3مدار فرهنگی تولید و مبادلۀ معنا در مجموعۀ بازار اردبیل ()Hall 1997
Fig. 3: Cultural circuit of production and exchange of meaning in the Ardebil Bazaar Complex
)(Hall 1997

دورۀ صفویه فوقالعاده زیاد بوده است .بازار شکوه و قدرت

● بنیان و تحول با حکم حکومتی

شهر دورۀ صفویه را به صورت کامل نشان میدهد.

مساجد جامع با دستور و حمایت خلفا ،درباریان ،سامطین و
صاح منصبان ساخته میشدند .هزینههای نگهداری مسااجد

در سفرنامۀ اولئاریوس به وجود مسااجد بسایاری در اردبیال

اردبیل به دستور سلجوقیان و احتماالً بر روی بقایای کهنتری

اشاره میشود .وی مینویسد« :بازرگتارین و زیبااترینِ ایان

سااااخته شاااده و ساااپز در دورههاااای مختلا ا

توساااط

مسجدها ،مسجد آدینه است که بر فراز تپهای تقریبااً در میاان

حکومتهای وقت مرمت و توسعه داده شده اسات .در دورۀ

شهر قرار دارد و دارای گلدستۀ نسبتاً بلند و مرتفاع اسات .در

صفویه مسجد جمعۀ شهر اردبیال بازرگتارین و مهامتارین

روزهای تعطیل و آدینه (وجه تسمیۀ مسجد) مردم بسیاری باه

مسجد شهر به شمار میرفتاه و از اهمیات زیاادی برخاوردار

این مسجد رفتوآمد میکنند .مقابل مسجد قناتی قرار دارد که

بااوده و مرکااز تجمااع اهااالی شااهر در ایاان دوره بااوده

به دستور صدراعظم شاه به نام ساروخواجه حفر شاده اسات.

است).(Shahbazi Shiran 2015

کسانی که برای عبادت به مسجد میروند قبمً خود را با ایان
آز میشویند .این مسجد در عهد صفوی بسیار مجلل بوده و

● انجام فرایض دینی و رسانۀ حکومتی

آثار گرانبهایی داشته است که به دست گرجیها خراز شده و

مسجد منشأ ترییرات اجتماعی و رساانههاای ارتبااط جمعای

اشیای آن نیز به یرما رفته است» (.)Safari 1992, 55

است .کارکرد رسانهای مساجد ،حقیقتی جدا از شاکلۀ اسممی

جمعه مسجد اردبیل در شمالشرقی شهر بین محلههاای

نیست بلکه شاخهای روییده از اصول بدیهی اسممی است .در

پیرشمزالدین و عبداهلل شاه بر روی تپۀ مرتفعی واقع شاده و

جمعه مسجد اردبیل مانند ساایر مسااجد جاامع نمااز جمعاه

یکی از قدیمیترین مساجد شمالغربی ایران است و آخارین

توسط امام منصوز حکومت برگزار میشد .آنجا خطباههاای

بار در دوران ایلخانی مورد مرمت قرار گرفته است .اصل بنای

حکومتی خوانده شده و احکام آن ابمغ میگردید.

ساخته شده که در نتیجۀ حمله مراول باه ساال  021هجاری

اجتماعی همواره کارکرد رسانهای خاص خود را داشته اسات.

ویران شده و در حدود ساال  051هجاری مجادداً بازساازی

در واقع خود اجتماعات در مسجد جمعه را میتاوان فعالیات

شده است.

رسانهای مستقلی به حساز آورد .این مسجد کاه باه مساجد
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 .3-4بازنمایی معنای جمعه مسجد شهر اردبیل

جامع نیز سالیانه از بیتالمال تاأمین مایشاد .مساجد جمعاه

آدینه هم معروف اسات محال گاردهمآیای هفتگای در نمااز

مسجد و انجام فرایا دینی به عبادت پروردگار میپردازند.

جمعه و روزانه در نمازهای جماعات بوده است .منارۀ مسجد

جمعه مسجد اردبیل جایگاه اجتماع مؤمنان ،برگزاری مراسم

جمعه نیز به علت قرارگیری بنا در بااالی تپاه و ارتفااع زیااد

عبادی ،کانون معارف و احکام اسممی و نیز پشتیبان سیاسی

مناره ،از تمام نقاط شهر دیده میشد .مناارۀ مساجد راهنماای

دولت صفوی بود و به عنوان یکی از مهمترین مراکز علمای

افراد تازهوارد به شهر نیز بود و در اعمن اوقات نمااز هام باه

دورۀ صفویه نقش خاصی را در شکوفایی نهضات علمای و

کار میرفت.

ارتقای فرهنگ و تمدن اسممی بر عهده داشت .این مساجد
هم به لحاظ عملی و هم به لحاظ نماادین ،نشاانگر شاهری

● آئین شریعت

بااودن و مرکزیاات اداری و سیاساای اردبیاال در منطقااه و

مسجد همواره مشعل هادایت ،نشاانۀ توجاه باه ارزشهاای

همچنین اهمیت اجتماعی و اقتصادی مهم آن شاهر در دورۀ

واالی انسانی ،محل طرد آالیشهاای ماادی ،نشاانگر هویات

صفوی است.

فرهنگ و هنر اسممی و باا خره مرکاز پیشاگیری و کااهش
بزهکاری های اجتماعی است .مسجد در اسامم ،قلا
حیات این دین حنی

تپنادۀ

● داللت بر قدمت ،اهمیت و تدیّن مردم اردبیل

و جایگااه پیوناد آسامان و زماین (دو

جمعه مسجد اردبیل مربوط به دوران سلجوقیان است که کنار

نماد آخرت و دنیا) است .از نخستین سدۀ رهاور دیان مباین

آتشکدهای مربوط به دورۀ اشکانی قرار گرفته .این مساجد در

ترین و باارزترین نهادهاای

دورههای سلجوقی و ایلخانی بسایار گساتردهتار ،عظایمتار و

اسمم« ،مساجد» به عنوان شاخ

وسیعتر از بنای مکعبی فعلی بوده و بنای سرپای موجود صرفاً

اسممیت تجلی یافتند.
در شهر اردبیل با وجود بقعۀ شیخ صفی به عناوان محال

گنبدخانه و ایوان مسجد بزرگ را تشکیل میداده که در حملۀ

تروی طریقت و شریعتِ دورۀ صفوی ،مسجد جمعۀ اردبیال

مرولها و به مروز زمان ،اجزای بنا به وضعیت فعلای رسایده

پایگاه دین و شاریعت باوده و خانقااه نیاز پایگااه طریقات و

است.

پایگاهی برای گستراندن اندیشۀ عرفانی شده بود.

یکی از فضاهای اصلی و مهمترین هستۀ شکلگیری شاهر باه

● هویت شهری و مرکزیت سیاسی ،اجتماعی،

شمار میرفته است .این مسجد داللت بر قدمت شهر اردبیل و
اهمیت منطقهای آن دارد .همچنین نشانگر ایمان و اعتقاد دینی

اقتصادی اردبیل
مسجد محل حضور عماوم ماردم اسات کاه باا حضاور در

مردم اردبیل از آن دوره تاکنون است.

هویت شهری و مرکزیت سیاسی،
اجتماعی ،اقتصادی اردبیل

انجام فرایا دینی و رسانه حکومتی

بر قدم

همی

تدی مر

ر بیل

شریعت

تصویر  :4مدار فرهنگی تولید و مبادلۀ معنا در جمعه مسجد شهر اردبیل ()Hall 1997
Fig.4: Cultural Circuit of production and exchange of meaning at the Friday Mosque of Ardebil
)(Hall 1997
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مسجد جمعۀ شهر اردبیل به لحاظ فضاایی -عملکاردی

بازنمایی معناهای فضاهای شهری اردبیل دورۀ صفویه با نظریۀ فرهنگی هال

نتیجهگیری
معناها به واسطۀ نظام بازنماایی و در مادار فرهنگای تولیاد و

اردبیل قابل مشاهده است.

مبادله میشوند .در این میان ،فضاهای شهری بهمثابۀ نظامهای

بقعۀ شیخ صفیالدین به دلیل قداست معنایی ،باه شاهر

فرهنگی ،بسترهایی هساتند کاه معناهاای مشاترک جامعاه را

اردبیل هویت مقدس بخشیده بود .میتوان گفت که طریقت

بازنمایی میکنند .شهر تاریخی اردبیل خاساتگاه صافویه و از

صفوی هم مشروعیتبخش حکومت صافویان باوده و هام

مهمترین شهرهای این دوره بوده است و فضاهای شاهری آن

بنیاد زندگی اجتماعی و فرهنگ آن دوره را تشکیل مایداده

در این دوره به دلیل توجه خاص حکومت به هنر و معمااری

و هدف بانیان بقعه تمش برای اشاعۀ آن بوده اسات .باازار

و گرایش به تشیّع و عرفان و مفاهیم وابسته به آن ،محل بروز

نیز در این دوره ،بهمثابۀ بخاش اصالی از حیاات و زنادگی

و رهور اعتقادات شیعی میگردند .صفویان تمش نمودهاند تا

شهری ،مورد توجه بوده و سرمایه ،قدرت ،عظمت و مکنت

از این ررفیت اردبیل برای مشاروعیت حاکمیات خاود بهاره

شهر را نشان میداده است .و در نهایات جمعاه مساجد باه

بگیرند .از مصادیم بروز این اندیشههاا در شاهر ،بقعاۀ شایخ

عنوان یك عنصر شهری فعال هم به لحاظ مکانی و هام باه

صفی به عناوان خاساتگاه حکاومتی ،باازار باه عناوان مرکاز

لحاظ ذهنی ،سب

یکپارچاهساازی فضاایی شاهر مایشاده

اقتصادی و جمعه مسجد به عنوان مهمترین مرکز عبادی شهر

است.
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